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 الشروط واألحكام

 
 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك                          

 
 
 
 

 غسطسأ_31  رقم:  نسخة
 م 2009مارس  02تاريخ اإلصدار: 

 م2022 أغسطس 14تاريخ التحديث: 

   م 2009 مارس 02: الصندوق طرح في اإلستمرار على الهيئة موافقة تاريخ

 

 يسر للمرابحة والصكوك   اسم الصندوق: صندوق ال

 صناديق السندات والصكوكفئة الصندوق: 
 متوافق مع الضوابط الشرعيةنوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 

 مدير الصندوق: شركة األول لالستثمار 
 

 لالئحة صناديق االستثمار الصادرة كصندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية وفقا   جرى تأسيس صندوق اليسر للمرابحة والصكوك
علومات عن مجلس هيئة السوق المالية. كما أن شروط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن م

 ثات.كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وهذه النسخة تتضمن آخر التعديالت والتحدي
 

من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين  شروط وأحكام الصندوقلقد روجعت 
دير الصندوق يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق وم كذلك. الشروط واألحكامومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

 غير مضللة. الشروط واألحكامالمعلومات والبيانات الواردة في  أنويؤكدون  أيضا ، كما يقرونالشروط واألحكامبصحة واكتمال المعلومات الواردة في 
 

 ، وال تعطي أيلصندوقشروط وأحكام اصندوق االستثمار. وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات  طرح وحداتوافقت هيئة السوق المالية على 
طرح وال تعني موافقتها على  ،وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه ،تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها

 الصندوق توصيتها باالستثمار فيه، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. وحدات
 

بالصندوق، كما ويمكن االطالع على أداء  قبل االشتراك مستنداته األخرىيجب على الراغبين في االشتراك بالصندوق قراءة شروط وأحكام الصندوق 
 . الصندوق ضمن تقاريره

 
 نافذا  دون التوقيع. أن التوقيع على هذا المستند يفيد بأن المشترك )مالك الوحدات( قد قبل هذه الشروط واألحكام وال يعتبر اشتراكه

 
 بيان تحذيري:

، ننصح باألخذ شروط وأحكام الصندوق. وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوقننصح الراغبين في االشتراك بالصندوق والمستثمرين بقراءة وفهم 
 بمشورة مستشار مهني.

 
الشرعية المعينة  الهيئةلجنة  قبل المعايير الشرعية المجازة من على أنه صندوق استثمار متوافق معاليسر للمرابحة والصكوك تم اعتماد صندوق 
 لصندوق االستثمار.

 

 
( من 1والتي تعكس تحديث الشروط واالحكام بحسب متطلبات ملحق ) اليسر للمرابحة والصكوك هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق ذهه

م14/08/2022  رسل الى الهيئة بتاريخالئحة صناديق االستثمار المحدثة وذلك بحسب خطابنا الم  
 
 
 

 
 

 

  

 الرئيس التنفيذي                            المكلف دير االلتزام ومكافحة غسيل األموال
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 :ملخص معلومات الصندوق
 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك. اسم الصندوق 

 فئة الصندوق/نوع الصندوق
 صناديق السندات والصكوكفئة الصندوق: 

 ع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعيةنو

 شركة األول لالستثمار. مدير الصندوقاسم 

 يهدف الصندوق إلى تحقيق تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه. الصندوق هدف

 منخفضة الى متوسطة المخاطر مستوى

  سعودي.لاير  5,000 الحد األدنى لالشتراك 

 لاير سعودي. 2,000 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 

 لاير سعودي. 2,000 الستردادلالحد األدنى 

 كل يوم عمل تعمل به األسواق المالية بالمملكة العربية السعودية. أيام التعامل / التقييم 

 ية.كل يوم عمل تعمل به األسواق المالية بالمملكة العربية السعود أيام اإلعالن

 يومي عمل بعد تاريخ استالم الطلب. موعد دفع قيمة االسترداد

سعر الوحدة عند الطرح األولي 
 )القيمة االسمية(

 لاير سعودي. 10.00

 اللاير السعودي. عملة الصندوق

ستثمار وتاريخ المدة صندوق ا
 استحقاق الصندوق

 معينةال ينطبق حيث أن الصندوق هو صندوق عام مفتوح ال يخضع لمدة 

 م. 2003يوليو  01 تاريخ بداية الصندوق

ألحكام تاريخ إصدار الشروط وا
 وآخر تحديث لها

 م 2009مارس  02تاريخ اإلصدار: 
 م2022أغسطس  14 تاريخ التحديث: 

 ال يوجد المبكر رسوم االسترداد

 بين البنوك السعودية. شهرمؤشر أسعار الفائدة على الودائع باللاير السعودي لمدة ستة أ المؤشر اإلسترشادي

 شركة األول لالستثمار اسم مشغل الصندوق

 شركة الرياض المالية اسم أمين الحفظ

 شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون اسم مراجع الحسابات

 % سنويا   0.50 رسوم إدارة الصندوق

 ال يوجد رسوم االشتراك

 ال يوجد رسوم االسترداد

 م أمين الحفظرسو

( اإلستثمار 1لاير للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  120,000تم تحديد مبلغ 
% تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري 0.030في أدوات الدخل الثابت العالمية تبلغ تكلفة الحفظ 

ثمار بصناديق أسواق ( اإلست2لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.  75كما يحتسب مبلغ 
% تحتسب يوميا  وتخصم بشكل 0.0175المال والعوائد الثابتة  بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 

( اإلستثمار بصفقات 3لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.   50شهري كما يحتسب مبلغ 
ا  وتخصم بشكل شهري % تحتسب يومي0.0175أسواق المال والمرابحة المحلية تبلغ تكلفة الحفظ 

( اإلستثمار بصفقات أسواق 4لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.   25كما يحتسب مبلغ 
% تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري كما 0.0175المال والمرابحة الخليجية تبلغ تكلفة الحفظ 

 لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية. 50يحتسب مبلغ 

 مصاريف التعامل

لاير سعودي للصكوك المحلية المتداولة في  500% من إجمالي قيمة الصفقة وبحد أدنى   0.10

 السوق المالية السعودية
 و

% من إجمالي قيمة الصفقة للصكوك المحلية الغير 0.10لاير سعودي يضاف له  750مبلغ يساوي 

 متداولة في السوق المالية السعودية
 و

 % من إجمالي قيمة الصفقة بحد أقصى0.652يساوي بالنسبة للصكوك الدولية مبلغ 

 )مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب( التاسعةراجع الفقرة  رسوم ومصاريف أخرى

 ال يوجد رسوم األداء
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 قائمة المصطلحات
 

 التعريف  

 المدير/ مدير الصندوق
يا من خلفائها شركة شخص واحد مساهمة مغلقة و/أو أ –شركة األول لالستثمار 

 المعينين طبقا  لمتطلبات هيئة السوق المالية.
 شركة شخص واحد مساهمة مغلقة. –شركة األول لالستثمار  الشركة

 مالك الوحدات أو المستثمر في الصندوق. المشترك

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك. الصندوق
 قة مع الضوابط الشرعية.أسواق المال و أسواق النقد شريطة أن تكون متواف األسواق

 الهيئة
المؤرخ في  30هيئة السوق المالية السعودية )المنشأة بموجب األمر السامي رقم م/

 هـ(.2/6/1424

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. الئحة صناديق االستثمار

 مجلس إدارة الصندوق. مجلس اإلدارة

 السعودية.المملكة العربية  المملكة

 ملكية المشترك في الصندوق. الوحدة

 قيمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم. صافي قيمة األصول

 تاريخ التقويم
التاريخ الذي يتم فيه حساب وتأكيد صافي قيمة األصول لالشتراك واالسترداد وتحويل 

 الوحدات.

 كل يوم عمل تعمل به أسواق الصندوق. يوم العمل

 الفائدة
هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كانت لليلة أو 

 ألكثر.

 أدوات الدين كالصكوك

تحصل عليها الشركات أو المؤسسات أو الحكومات  تمويالتمطالبات دين تصدر مقابل 
تثمر" للصك أو المس الممول " والمشتري "المتمولاوهي عبارة عن عقد بين المصدر "

على سدادها عند المتمول وتكون لها فترة إستحقاق معلومة ولها قيمة اسمية يوافق 
 المتمولاالستحقاق وهامش الربح "الكوبون" يمثل نسبة مئوية من القيمة اإلسمية يلتزم 

بدفعها كدفعات دورية طوال فترة حياة الصك. وقد يقتنى الصك على قيمته اإلسمية أو 
)وهي الزيادة على القيمة اإلسمية( أو يقتنى على خصم )بقيمة أقل من يقتنى بعالوة 
 القيمة اإلسمية(

 الصكوك ذات المردود المتغير
وهي صكوك ذات هامش ربح متغير يحدد من خالل معدالت الفائدة في السوق فعند 
استحقاق الدفع يوفر هذا النوع من الصكوك حماية ضد مخاطر تغير سعر الفائدة في 

 ق.السو

 صفقات المرابحة ألجل
هي عبارة عن استثمار بهامش ربح محدد ولمدة محددة، ويتم هذا اإلستثمار بالعادة من 

 خالل البنوك والمؤسسات المالية.

المنتجات المركبة المرتبطة 
 بأسعار الفائدة

هي منتجات تصدر من قبل البنوك والمؤسسات المالية لها عوائد مرتبطة بأسعار الفائدة، 
 تحتوي بالعادة على حماية لرأس المال المستثمر.و

 ضريبة القيمة المضافة

ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل 
المنشئات، مع بعض اإلستثناءات. وهي ضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب 

محددة في المملكة ويبدأ العمل بها والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات 
 م. ولمعلومات أشمل يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني أدناه: 2018يناير  01من تاريخ 

https://www.vat.gov.sa/ar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vat.gov.sa/ar
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 صندوق االستثمار (1

 
 لمرابحة والصكوكصندوق اليسر ل فئته/نوعه اسم صندوق االستثمار (أ

 صناديق السندات والصكوك فئة الصندوق: 
 نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية

وآخر  تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق (ب
 تحديث

 م 2009مارس  02تاريخ اإلصدار: 
 م2022أغسطس  14تاريخ التحديث: 

صندوق طرح وحدات تاريخ موافقة الهيئة على  (ج
 االستثمار

 م 2009مارس  2تمت موافقة الهيئة على اإلستمرار بطرح الصندوق بتاريخ 

وتاريخ استحقاق  مدة صندوق االستثمار (د
 الصندوق

 الينطبق ألنه صندوق استثماري عام مفتوح اليحدد بمدة زمنية

 
 النظام المطبق (2

ائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولو
 السعودية.

 
 سياسات االستثمار وممارساته (3
 

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار
 يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه.

 
 التي يستثمر فيها الصندوقأنواع األوراق المالية 

شكل رئيسي يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األدوات االستثمارية ألسواق النقد و المال المتوافقة مع الضوابط الشرعية كالمرابحات، وكذلك يستثمر ب
  في أدوات مالية ذات آجال طويلة كالصكوك.

 
 سياسة تركيز االستثمار 

 الدين والصكوك. أدواتتتركز استثمارات الصندوق في 
 

 نسبة االستثمار 
 الجدول أدناه يحدد جميع األدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق

 
نسبة االستثمار المسموح بها من  نوع األداة االستثمارية

 صافي قيمة أصول الصندوق
 مالحظات

% 0% كحد أقصى و 50المجموع  صفقات المرابحة ألجل
 كحد أدنى

شريطة أن  المؤسسات المالية المحلية والخليجيةمع البنوك و
 مع الضوابط الشرعية ةمتوافقتكون 

% كحددددد أقصدددددددى و 75المجموع  أدوات الدين والصكوك
 % كحد أدنى40

المحلية والدولية المصددددددرة من شدددددركات وجهات حكومية و 
 مع الضوابط الشرعية ةمتوافقشبه حكومية شريطة أن تكون 

% 0% كحد أقصى و 20المجموع  المركبةالمنتجات االستثمارية 
 كحد أدنى

المرتبطة عوائدها بأسددددددعار الفائدة شددددددريطة أن تكون الجهة 
المصددددددددددرة لهددا أحددد البنوك المحليددة وأن يكون رأس المددال 

 المستثمر محمي وأن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية

صدددددددناديق المرابحة االسدددددددتثمارية 
 المشتركة

% 0% كحد أقصى و 50المجموع 
 كحد أدنى

المرخصددة من هيئة السددوق المالية شددريطة أن تكون متوافقة 
 مع الضوابط الشرعية.

  
الستثمار . كما  يجوز للصندوق االتحوط من مخاطر سعر الصرف بدونفي أدوات أو منتجات استثمارية بغير عملة الصندوق يمكن أن يستثمر الصندوق 

اصول الصندوق في أي نوع من األدوات اإلستثمارية ويجوز لمدير الصندوق استثمار أموال  كذلك  .اق النقددوات اسوألفي الطروحات األولية )العامة( 
واستنادا  إلى ظروف السوق، يجوز لمدير الصندوق وفقا  على ان يتم االستثمار طبقا  ألهداف و قيود الصندوق. تابعيه، من أو الصندوق مدير منالصادرة 

من أو بكافة أصدددول الصدددندوق على شدددكل نقد أو أدوات مالية ذات آجال قصددديرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة اسدددتثمارها. و لتقديره أن يحتفظ بجزء 
 يجوز للمدير أن يودع في أي وقت من األوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة وذلك بالشروط التي يراها المدير مالئمة.

 
 يحتمل أن يشتري ويبيع فيها الصندوق استثماراتهأسواق األوراق المالية التي 

لية فقط في حالة األسددواق المالية بالمملكة العربية السددعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يمكن للصددندوق القيام برسددتثمارات من خالل األسددواق الدو
 الصكوك. إقتناء 

 
 إستثمار مدير الصندوق بالصندوق

باالشتراك في الصندوق بصفته مستثمرا . مع احتفاظه بالحق في تخفيض اشتراكه جزئيا  أو كليا   –حسب تقديره  –االستثمار يمكن أن يقوم مدير صندوق 
شتراك من قبل الشركة في وحدات الصندوق، وبالتالي سوف تطبق  سبا . وسوف يتم معاملة مثل هذه االستثمارات على أنها ا على هذه متى اعتبر ذلك منا

 األحكام المتعلقة بالصندوق. االستثمارات
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 أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرار االستثماري
ت اسددتثمارية رارايلتزم مدير الصددندوق من خالل مبدأ العناية الواجبة، ومن خالل دوره كمدير للصددندوق بالقيام بكل أمانه ومهنية وبالحد المعقول برتخاذ ق

ستث ستعين مدير الصندوق بمجموعة من كوادره للقيام بمراجعة االستراتيجيات والجدوى االستثمارية لألصول التي ي مر فيها مبنية على أسس رصينة. وي
اء كانت تلك األبحاث الصددندوق. ويعتمد مدير الصددندوق على األبحاث الداخلية و/أو األبحاث التي تقوم بها شددركات ومؤسددسددات مالية وبحثية أخرى سددو

وعة من متاحة للعامة أو كان الحصدددول على تلك األبحاث وفق عالقة تعاقدية بين مدير الصدددندوق ومقدمي تلك األبحاث. كما تتوفر لمدير الصدددندوق مجم
 األدوات التي توفر األبحاث والمعلومات والبيانات عن األوراق المالية والشركات ومختلف أنواع األصول.

 
 ألوراق المالية التي اليمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقأنواع ا

اليجوز ال يجوز للصددددندوق االسددددتثمار في أي ورقة مالية بخالف ما تم ذكره سددددابقا من أدوات مالية يجوز للصددددندوق اإلسددددتثمار فيها على سددددبيل المثال 
 على التزامات مالية غير محددة. للصندوق اإلستثمار في أسهم الشركات، كما ال يستثمر في أي أصل قد ينطوي

 
 أي قيد آخر على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها

 ال يوجد
 

 الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق أخرى
شريطة أن تكون متوافقة سواق النقد( والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية يجوز للصندوق االستثمار فقط بالصناديق التي من فئة صناديق المرابحة )أ

% من قيمة صافي أصول الصندوق، ويقوم باالستثمار بعد إجراء الفحص 25على أن ال يتجاوز االستثمار في صندوق واحد نسبة  مع الضوابط الشرعية
االستثمار في الصناديق التي يديرها مدير الصندوق والتي تكون من فئة صناديق أسواق  الواجب للتأكد من جدوى االستثمار في تلك الصناديق. كما يمكنه

 النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
 

 ورهن األصولالحصول على تمويل صالحيات وسياسات 
تلبية اإلسددتردادات من الصددندوق. لهدف  الحصددول على تمويل% من قيمة صددافي أصددول الصددندوق، فيما عدا ا10هو  الحصددول على تمويلالحد األعلى 

 .حصل عليها من خالل التمويل وسيكون التمويل متوافقا مع الشريعةوقد يقوم مدير الصندوق برهن أصل أو مجموعة من أصوله وذلك مقابل المبالغ التي 
 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير
% من صددافي قيمة أصددول الصددندوق، ويشددمل ذلك 25تنتمي لنفس المجموعة ما نسددبته  لن تتجاوز مجموع االسددتثمارات في جهة واحدة أو جهات مختلفة

خص جميع االسددتثمارات في صددفقات سددوق النقد المبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة واألوراق المالية الصددادرة عن شدد
 لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة.واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة والودائع البنكية 

 
 سياسة مدير الصندوق إلدارة المخاطر

 يقوم مدير الصندوق برصد المخاطر التي قد تؤثر في استثمارات الصندوق، ويتخذ اإلجراءات الالزمة تجاه تلك المخاطر كالتالي:
وم باإلطالع على آخر األخبار والمستجدات على الساحة اإلقتصادية مما قد يؤثر يقوم مدير الصندوق بمراقبة أداء الصندوق بشكل يومي كما يق -1

 على أصول الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بعقد إجتماع شهري مع الكادر المسؤول عن إدارة الصندوق إلستعراض أداء الصندوق وتوزيع األصول وآخر المستجدات  -2

 المتعلقة باألصول التي يستثمر بها الصندوق.
 وم مدير الصددندوق مرة واحدة سددنويا  على األقل برجراء دراسددات العناية الواجبة المتعلقة باألصددول التي يسددتثمر بها الصددندوق، وتشددتمل تلكيق -3

 الدراسات على تحليل وتقويم المخاطر لألصول التي يستثمر بها الصندوق.
 سرعة فور حصول العلم بذلك الحدث.يتعامل الصندوق مع أي حدث مستجد يؤثر على مخاطر الصندوق على وجه ال -4
 

 معلومات المؤشر االسترشادي 
 مؤشر أسعار الفائدة على الودائع باللاير السعودي لمدة ستة أشهر بين البنوك السعودية.يستخدم الصندوق 

 
 االستثمار في المشتقات

 صول الصندوق.% من صافي قيمة أ5الحد األعلى لالستثمار في عقود المشتقات لغرض التحوط فقط، هو 
 

 اإلعفاءات الممنوحة من الهيئة بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار
 ال يوجد

 
 
 
 المخاطر الرئيسة لالستثمار بالصندوق (4

ينطوي االستثمار في الصندوق على درجة منخفضة إلى متوسطة من المخاطر، ويمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمر عن طبيعة ومدى مالئمة 
الستثمارية التي يقدمها الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سيكون مسؤوال  بمفرده عن أي قرار يتخذه بخصوص اختيار الصندوق الخيارات ا

ي وبالتالالذي يناسب استثماراته. وقد يكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناءا  عليه فرن سعر وحدات الصندوق قد ينخفض أو يرتفع تبعا  لذلك، 
 فعندما يسترد المستثمر أمواله من الصندوق قد ال يحصل على نفس المبلغ األساسي الذي استثمره فيه. كما وجب التنويه على اآلتي:

 .أن أداء الصندوق السابق أو األداء السابق للمؤشر اإلسترشادي ال يعد مؤشرا  على أداء الصندوق في المستقبل 

 لى أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.أنه ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات ع 
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 .أن االستثمار في صندوق االستثمار اليعد بأي شكل من األشكال إيداعا  لدى أي بنك 

 .أن االستثمار في الصندوق قد يؤدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة 
 لية أنواع المخاطر الرئيسية، التي يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق:وتوضح الفقرات التا

 

 :مخاطر الفائدة 
التي يستثمر  تغيرات أسعار الفائدة قد تعرض الصندوق لخطر انخفاض العوائد بشكل نسبي، كما قد تؤدي تلك التغيرات إلى تقلبات القيمة السوقية لألصول

 بها الصندوق.
 

  السوق:مخاطر 
 و يركز على الصكوك والتي تتعرض لمخاطر تقلبات السعر والسوق. يستثمر الصندوق في أسواق النقد و المال

 

  :مخاطر السيولة 
يلجأ يسددتثمر الصددندوق في أسددواق النقد و المال، و يركز على االسددتثمارات القصدديرة والمتوسددطة األجل في حالة وجود اسددتردادات غير اعتيادية قد 

 أو تسييل بعض استثماراته مما يؤدي إلى تحمل الصندوق تكاليف إضافية. الحصول على تمويلق إلى الصندو
 

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
ي عودي أو أيستثمر الصندوق بشكل أساسي في المنتجات االستثمارية المتوافقة مع الشريعة والمعتمدة من هيئة السوق المالية، والمقَومة باللاير الس

 عمالت أخرى. 
 

 :المخاطر االئتمانية 
المتعاقد  المخاطر االئتمانية لصددددفقات المرابحة و الصددددكوك هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الطرف

 معه وفقا  للشروط المتفق عليها بينهما.
 

 كة:مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية المشتر 
صناديق قد تتعرض للخسارة مما قد يؤدي لخسارة رأس  ستثمارية أخرى، حيث ان تلك ال ستثمار الصندوق في صناديق ا هي المخاطر الناجمة من إ

 المال المستثمر.
 

 :مخاطر اإلستثمار في عقود المشتقات 
فق الطرف النظير برلتزاماته التعاقدية وفق الشددروط المتفق رغم أن الصددندوق ال يسددتثمر في عقود المشددتقات اال لغرض التحوط اال أنه يحتمل أن يخ

 عليها مما يؤدي بالصندوق لتحمل الخسائر.
 

 :مخاطر االستثمار في الصكوك 
وفق  تخضددددع االسددددتثمارات في الصددددكوك للمخاطر االئتمانية التي تتعلق بعدم وفاء الجهات المصدددددرة بالتزاماتها التعاقدية مع الطرف المتعاقد معه

ها وط المتفق عليها، كما أنه لكون هذه االسددتثمارات تتم في األغلب خارا األسددواق مما قد يؤدي لصددعوبة بيعها بأسددعار مناسددبة أو بصددعوبة بيعالشددر
 بالكامل.

 

 :مخاطر االستثمار في المنتجات المركبة 
ات المصددددرة بالتزاماتها التعاقدية مع الطرف المتعاقد معه تخضدددع االسدددتثمارات في المنتجات المركبة للمخاطر االئتمانية التي تتعلق بعدم وفاء الجه

عوبة وفق الشددروط المتفق عليها، كما أنه لكون هذه االسددتثمارات تتم في األغلب خارا األسددواق مما قد يؤدي لصددعوبة بيعها بأسددعار مناسددبة أو بصدد
 بيعها بالكامل.

 

 :مخاطر تركيز االستثمارات 
ستراتيجيات وسياس ستثمارية معينة قد تؤدي للتركيز في عدد قليل من االستثمارات المعينة بغرض تحقيق أهداف الصندوق مما يتبع الصندوق ا ات ا

 قد يكون له تأثير سلبي على الصندوق.
 

 :مخاطر التمويل 
عن إرادته مما قد يترتب في الحاالت التي يقوم فيها الصدددندوق بالحصدددول على التمويل، قد يتأخر عن سدددداد المبالغ في الوقت المحدد لسدددبب خارا 

 .عليه رسوم للتأخير أو قد يقوم مدير الصندوق بتسييل بعض أصوله على أسعار غير مرضية للوفاء بذلك اإللتزام مما قد يؤدي لتحمل الخسارة
 

 :مخاطر تضارب المصالح 
ندوق مع مصالح الصندوق، إن أي تضارب في يزاول مدير الصندوق مجموعة من االنشطة. وقد تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الص

 المصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق وأدائه.
 

 :المخاطر التقنية 
ن فعالية مدير الصددندوق في عملية يعتمد مدير الصددندوق في إدارة الصددندوق بشددكل أسدداسددي على التقنية فحصددول أي عطل جزئي أو كلي قد يحد م

 إدارة الصندوق مما قد يؤدي لضعف األداء أو الخسارة.
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 :المخاطر القانونية 
صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة االستثمار معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات 

اف والرقابة عليها، وكذلك من قبل المسدددددتثمرين. أي تأثير ناجم عن أي قضدددددية مع الغير يمكن أن يؤثر على الحكومية المختصدددددة بالتنظيم واإلشدددددر
 السالمة المالية ألي سوق من األسواق المستثمر فيها، و بالتالي يمكن أن يؤثر على قيمة استثمارات الصندوق  

 

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 
لصددندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منها عوامل سددياسددية واقتصددادية وعوامل تتعلق بالتشددريعات واألنظمة أو يقبل المشددترك أن قيمة أصددول ا

سعـددددددددار الفائدة أو قد تت سة الحكومة ونظام الضرائب وأ سيا سلطات اإلشرافية والتنظيمية والرقابية، كما قد تتأثر بالتغيرات في  أثر بأحداث تتعلق بال
 لمصدرة لألدوات المالية التي يستثمر بها الصندوق.معينة تتعلق بالجهة ا

 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
 يعتمد أداء أي صدندوق اسدتثماري إلى حد بعيد على قدرات وإمكانيات موظفي مدير الصدندوق وخاصدة كبار موظفيه مما يؤثر بشدكل كبير على أداء

 الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم. 
 

 طر المتعلقة بالضرائبالمخا 
ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف 

الصدددندوق كما قد  معينة قد تكون ذات صدددلة بمسدددتثمر معين. ويؤدي تكبد الصدددندوق لمثل هذه الضدددرائب إلى تخفيض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات
العوائد تؤدي لتكبد الصندوق نفقات إضافية نظير مختلف األتعاب والنفقات التي يتحملها. وقد تؤدي الضرائب التي يتكبدها المستثمرون إلى تخفيض 

شاريهم الضري شاور مع مست شأن الضرائب المرتبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض سعر وحداته. ويجب على المستثمرين المحتملين الت بيين ب
القيمة  المترتبة على االستثمار في الصندوق وتملك وحداته. كما ان رسوم اإلدارة وجميع الرسوم المستحقة لشركة األول لالستثمار ال تشمل ضريبة

 المضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد المنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة المضافة.  
 

 طر اإللتزام بالضوابط الشرعية:مخا 
 تتمثل تلك المخاطر بشكل رئيسي بالتالي:

 القدرة المحدودة على التنويع في االستثمارات التي يقتنيها الصندوق إللتزامه بالضوابط الشرعية. -
ا على سددعر غير مالئم مما يؤدي عند خروا إحدى األدوات االسددتثمارية التي يسددتثمر فيها الصددندوق عن الضددوابط الشددرعية قد يؤدي ذلك لتسددييله -

 لخسارة الصندوق.
 تتأثر الصناديق المستثمر بها بالعوامل أعاله مما قد يؤثر سلبا  على الصندوق. -
سلبا  قد يتحمل الصندوق مصاريف لتطهير األرباح الغير شرعية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خالل الصناديق التي يستثمر بها مما قد يؤثر  -

 صندوق.على ال
 
 آلية تقييم المخاطر (5

 المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق. لتقييميقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية 
 
 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق (6

رأس يستهدف الصندوق تلك الفئة من المستثمرين الراغبين في االستثمار بصندوق منخفض إلى متوسط المخاطر بهدف تحقيق تنمية مضطردة ل
 المال المستثمر مع المحافظة عليه.

 
 قيود/حدود االستثمار (7

 .يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق

 
 العملة (8

لشراء وحدات صندوق االستثمار بعملة غير عملة الصندوق، سيقوم عملة االستثمار في الصندوق هي اللاير السعودي فقط ال غير. إذا تم الدفع 
 "مدير الصندوق" بتحويل العملة التي تم الدفع بها إلى اللاير السعودي بسعر الصرف الساري في السوق في ذلك الوقت، ويصبح شراء الوحدات

 ساري المفعول عند استالم شركة األول لالستثمار لذلك المبلغ بعملة الصندوق.
 
 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (9

يف. يقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة له مجموعة من األتعاب والمصار
 أدناه ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.

 
 طريقة االحتساب مقدارال الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم االدارة
الصندوق مقابل خدمات االدارة وما يتعلق 

 بها والمقدمة من قبل مدير الصندوق 

% سنويا من قيمة صافي أصول 0.50
 الصندوق

تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل شهر 
 ميالدي

دفعها المشترك مقدما  عند هي الرسوم التي ي رسوم االشتراك 
إشتراكه بالصندوق وتخصم من المبلغ 

 لصندوقل اشتراكالتوجد رسوم  اإلشتراك% من مبلغ 0.00
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المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
 االشتراك بالصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

هي الرسوم التي يدفعها المستثمر )حامل  رسوم االسترداد
كل كلي أو جزئي الوحدات( عند إسترداده بش

 من الصندوق، وتدفع للصندوق

 التوجد رسوم استرداد من الصندوق % من مبلغ اإلسترداد0.00

رسوم تدفع 
لمدقق الحسابات 

 المستقل

هي رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل 
مقابل أتعاب مراجعة بيانات الصندوق 

 المالية

لاير سعودي يدفعها  20,000مبلغ 
 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سنة 
 ميالدية

مكافآت أعضاء 
مجلس االدارة 

 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاء مجلس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم اإلشرافية 

 المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى التزامهم بحضور 

وللتوضيح  –المجلس اإلجتماعات الخاصة ب
نرجو مراجعة المثال التوضيحي بعد هذه 

 القائمة أدناه

تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سنة 
ميالدية ويتقاضى كل عضو مستقل مبلغ 

لاير سعودي عن كل إجتماع بواقع  3,000
إجتماعين خالل السنة تشترك في دفعها 

جميع الصناديق التي يشرف عليها المجلس 
لاير سعودي لكل  2,000مبلغ باإلضافة ل

 عضو مستقل خالل السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي تدفع  للهيئة الشرعية 
 المشرفه على تعامالت الصندوق

ال يدفع الصندوق أي رسوم حيث تتولى 
 الشرعيةالهيئة الشركة توفير كافة خدمات 

 

سوم مقابل التمويل الذي يتم فرض هذه الر تكاليف التمويل 
يحصل عليه الصندوق، ويتم تمويل 

الصندوق وفقاَ للحاجة لذلك التمويل وفق 
مرئيات مدير الصندوق، وتدفع للجهة 

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل استنادا  إلى سعر الفائدة 
 السائد )عند الحاجة للتمويل(

يتم إحتساب وخصم تكاليف التمويل بشكل 
 الحيازة على التمويل يومي عند

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 موقع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
)تداول( مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

 في ذلك إعالن أسعار الوحدات

لاير سعودي يدفعها الصندوق  5,000مبلغ 
 بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سنة 
 ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع 
 األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق

وبحد  % من إجمالي قيمة الصفقة  0.10
لاير سعودي للصكوك المحلية  500أدنى 

 المتداولة في السوق المالية السعودية
 و

لاير سعودي يضاف له  750مبلغ يساوي 
ي قيمة الصفقة للصكوك % من إجمال0.10

المحلية الغير متداولة في السوق المالية 
 السعودية

 و
بالنسبة للصكوك الدولية مبلغ يساوي 

% من إجمالي قيمة الصفقة بحد 0.652
 أقصى

لصفقات شراء األوراق المالية يتم إطفاء 
التكاليف بشكل يومي من تاريخ اإلقتناء 
 لتاريخ اإلستحقاق أو الخيار أيهما أسبق،
وبالنسبة لصفقات بيع األوراق المالية يتم 

 خصمها مباشرة عند التنفيذ

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم رقابية
السوق المالية مقابل الخدمات الرقابية 

 المقدمة للصندوق

لاير سعودي يدفعها الصندوق  7,500مبلغ 
 بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سنة 
 ديةميال

رسوم المؤشر 
 اإلرشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقابل 
توفير معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 
بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المؤشر 

 اإلرشادي

اليوجد حيث أن معلومات المؤشر الخاص 
 بالصندوق متوفرة بشكل مجاني

 ال تنطبق على هذا الصندوق

ي يدفعها الصندوق ألمين هي الرسوم الت رسوم الحفظ
الحفظ مقابل خدمات الحفظ المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار على أنواع األصول 
المستثمر بها ونسبة تركيزها بالصندوق 

وعلى عدد الصفقات المنفذة كما يوجد مبلغ 
 أدنى لتكلفة الحفظ، أدناه توجد التفاصيل

 شهرتحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل 
 ميالدي

ضريبة القيمة 
 المضافة

إن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. و سوف تحتسب على العميل أي ضريبة قيمة 
 مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارها واجبة السداد من طرفه باإلضافة إلى المبالغ المتفق عليها هنا.

 

 

 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

مكافأة يتحملها الصندوق ويدفعها بشكل سنوي، تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

ل السنة تشترك في دفعها جميع الصناديق التي لاير سعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين خال 3,000سنة ميالدية ويتقاضى كل عضو مستقل مبلغ 

 لاير سعودي لكل عضو مستقل خالل السنة الميالدية. 2,000يشرف عليها المجلس باإلضافة لمبلغ 

 مثال توضيحي:

شىىرف لاير سىىعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين في السىىنة تشىىترك في دفعها جميع الصىىناديق التي ي 3,000يتقاضىىى كل عضىىو مسىىتقل مبلغ  -

لاير سىىىعودي عن إجتماعين في السىىىنة الواحدة يتم تقسىىىيم   ا  12,000عليها المجلس، ففي حال وجود عضىىىوين مسىىىتقلين يدفع لهما ما مجموع  
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 800صىىندوق فالتكلفة على الصىىندوق الواحد  15المبلغ على عدد الصىىناديق التي يشىىرف عليها المجلس فبافترا  لم المجلس يشىىرف على عدد 

 (.15مقسومة على  12,000لاير )

لاير لكل عضو مستقل خالل السنة. ويتحملها الصندوق المعني ففي حال وجود عضوين مستقلين يدفع الصندوق لهما ما  2,000ويدفع الصندوق  -

 لاير خالل السنة. 4,000مجموع  

سنة. وفي حال زاد عدد األعضاء المستقلين لاير سعودي في ا 4,800فبحسب   ا المثال يكوم مجموع ما يدفع  الصندوق لألعضاء المستقلين  - ل

لاير بالسىىىىنة  10,000لو قل عدد الصىىىىناديق التي تشىىىىترك في التكاليف الخاصىىىىة بحضىىىىور اإلجتماعا  فام الصىىىىندوق لن يتحمل لي مبلغ يفوق 

 الواحدة.

 

 رسوم الحفظ

( اإلستثمار في لدوا  الدخل الثابت العالمية تبلغ تكلفة الحفظ 1لي: لاير للسنة الواحدة كحد لدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتا 120,000تم تحديد مبلغ 

( اإلستثمار بصناديق لسواق المال 2لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.  75% تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 0.030

لاير سعودي لكل صفقة جديدة  50يومياً وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ % تحتسب 0.0175والعوائد الثابتة  بمختلف لنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 

% تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهري كما يحتسب 0.0175( اإلستثمار بصفقا  لسواق المال والمرابحة المحلية تبلغ تكلفة الحفظ 3كعمولة تسوية.  

% تحتسب 0.0175ر بصفقا  لسواق المال والمرابحة الخليجية تبلغ تكلفة الحفظ ( اإلستثما4لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية.   25مبلغ 

 لاير سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية. 50يومياً وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ 

 م: 2021/12/31المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية األخيرة المنتهية في 

 مالحظات
لة على الصندوق خالل المصاريف الفعلية المحم
 م )ر.س(2021

نسبة الرسوم من 
 صافي قيمة األصول

 أنواع الرسوم طريقه احتساب الرسوم والمصاريف

 %0.5000 5,525,223 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي من قيمه أصول الصندوق 

النسبة Xوتخصم شهرياَ. )أصول الصندوق
 المئوية(

 رسوم اإلدارة 

 %0.0000 0 ال يوجد
تحتسب  وتخصم عند تنفيذ أي صفقه صكوك.  

 رسوم الوساطة(X)مبلغ الصفقة
 رسوم التعامل والوساطة

 %0.0018 20,000 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم مراجع الحسابات المستقل

 %0.0007 7,381 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين

 %0.0000 0 ال يوجد
تحتسب وتخصم بشكل يومي من صافي قيمه 

 أصول الصندوق عند إإلقتراض
تكاليف التمويل التي يتحملها 

 صندوق االستثمار

 %0.0005 5,000 ندوقتم تحميلها على الص
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
رسوم إعالن أسعار وحدات 

 الصندوق

 %0.0007 7,500 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح 
دوق استثمار لهيئة السوق لكل صن

 المالية

 %0.0129 142,313 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم  شهرياَ. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام الشهر(
 رسوم الحفظ

 %0.0773 853,880 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم  شهرياَ. )مجموع 

 %(15المصاريف اإلجمالية * 
 ريبة القيمة المضافةض

 إجمالي المصاريف 0.5938% 6,561,297  

 2021متوسط صافي قيمة األصول لعام  1,105,044,513  

     

 .س(:ر 10,000) سعودي لایر اآلف عشره مبلغ بالصندوق أستثمر ما لا يمثال: بإفتراض أن عم

لاير سعودي مثال: بإفتراض أن عميالً ما أستثمر بالصندوق مبلغ عشره اآلف 
 المصاريف االفتراضية  بشكل سنوي )ر.س(ر.س(: 10,000)

نسبة الرسوم من 
 صافي قيمة األصول

 أنواع الرسوم

 رسوم اإلدارة 0.5000% 50.00

 رسوم التعامل والوساطة 0.0000% 0.00

 رسوم مراجع الحسابات المستقل 0.0018% 0.18

 تقلينمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المس 0.0007% 0.07

 تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار 0.0000% 0.00

 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق 0.0005% 0.05
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 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لهيئة السوق المالية 0.0007% 0.07

 رسوم الحفظ 0.0129% 1.29

 ضريبة القيمة المضافة 0.0773% 7.73

 الواحد إجمالي الرسوم والمصاريف اإلفتراضية للعميل 59.38
  

 
 سياسات التخفيضات والعموالت الخاصة

لك لمدير الصندوق الحق المطلق برعطاء خصومات وتخفيضات على الرسوم التي يتقاضاها كرسوم اإلدارة ورسوم اإلشتراك في الصندوق، وقد يعطي ت
تركين أو كل المشتركين كيفما يراه مدير الصندوق. أما بالنسبة للعموالت الخاصة، فأي عمولة خاصة الخصومات والتخفيضات لمشترك واحد أو عدة مش

 يحصل عليها مدير الصندوق سيتم دفعها للصندوق فتعود فائدتها على مالكي الوحدات.
 

 معلومات الزكاة والضريبة
شرعية والضرائ ستثماراتهم في ال يعد الصندوق أو مدير الصندوق مسؤوال  عن الزكاة ال ب، وعلى مالكي الوحدات تحمل الزكاة والضرائب فيما يتعلق با

 الصندوق.
 

 التقييم والتسعير (10

 

  األصول المقتناة تقييمكيفية 
 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

ستحقاق المبلغ المبلغ المستثمر يضاف له يومياَ هامش الربح المقسم على عدد األيام لتاريخ إ صفقات المرابحة ألجل
 المستثمر

تكلفة إقتناء الورقة المالية يضاف لها يومياَ مبلغ الكوبون المستحق المقسم على عدد األيام  أدوات الدين والصكوك
لتاريخ إستحقاق الكوبون. عند إقتناء الورقة المالية بخصم أو بعالوة يتم إطفاء الخصم أو 

َ بقسمة الخصم أو العالوة على عدد األيام لتاريخ اإلستحقاق النهائي للورقة  العالوة يوميا
 المالية أو الخيار أيهما أسبق

تكلفة إقتناء المنتج يضاف لها يومياَ مبلغ الكوبون المستحق المقسم على عدد األيام لتاريخ  المركبةالمنتجات االستثمارية 
 إستحقاق الكوبون.

 معلن في موقع مدير الصندوق أو في موقع تداول آخر سعر وحدة صناديق المرابحة االستثمارية المشتركة

 

  التقييم وتكرارهابيان عدد نقاط 
ة أصول الصندوق وإصدار سعر الوحدة بشكل يومي، ويستثنى من ذلك األيام التي يكون السوق فيها مغلقاَ وأيام العطالت الرسمية وعطالت نهاي تقييميتم 

 األسبوع بالمملكة العربية السعودية.
 

 أو التسعير التقييمءات المتخذة في حالة الخطأ في اإلجرا 
وثيق بداية يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك الخطأ، ويتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير بحد أقصى أسبوع من تاريخ إكتشاف وت

% أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذلك فوراَ في 0.50نسبته  الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق بربالغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أي خطأ يشكل ما
 موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق )تداول( وفي تقارير الصندوق.

 

 طريقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد 
 سترداد، ويتم حسابه كالتالي:سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك واال

 يتم جمع قيمة كل األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق -
مة يتم احتساب صافي قيمة األصول بخصم جميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في البند السابع من هذه الشروط واألحكام من مجموع قي -

 األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق.
 سعر وحدة الصندوق بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة. يتم احتساب -

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
 وم تداول.يتم نشر سعر الوحدة من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق )تداول( بشكل يومي بالحد األقصى نهاية كل ي

 
 التعامالت (11

 

 وليتفاصيل الطرح األ 
 ال ينطبق

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أيام التعامل 
بالمملكة  أيام التعامل: يتم التعامل بالصندوق في كل يوم عمل تكون فيه المؤسسات المالية وأسواق الصندوق مفتوحة، برستثناء أيام العطل الرسمية -

 العربية السعودية.
 النهائي لقبول الطلبات: قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  بجميع أيام التعامل. الموعد -
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 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد 
ال  مايلتزم مدير الصندوق بتلبية طلبات االشتراك واالسترداد بحسب ما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق االستثمار ب

 يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.
 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
لشركة  يتعين على المستثمرين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق )االشتراك في الصندوق( تعبئة نموذا االشتراك في صناديق االستثمار وتسليمه

في حالة كان المشترك ال  –تفويض بالخصم على الحساب االستثماري للمشترك لدى الشركة أو )ب( المبالغ الالزمة لالشتراك  األول لالستثمار مع: )أ(
ألولى يوجد لديه حساب إستثماري مع الشركة فيتوجب عليه فتح حساب إستثماري. وفي حالة كان الراغب في االشتراك في الصندوق يشترك فيه للمرة ا

روط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق االستثمار قبل االشتراك. كما أن التوقيع على هذا المستند يفيد بأن المشترك )مالك فعليه قراءة ش
اد من )االسترد الوحدات( قد قبل هذه الشروط واألحكام وال يعتبر اشتراكه نافذا  دون التوقيع. أما بالنسبة للمشتركين الراغبين في بيع وحدات الصندوق
 الصندوق( فيتوجب عليهم تعبئة نموذا االسترداد من صناديق االستثمار وتسليمه لشركة األول لالستثمار ليتم قبول طلب االسترداد.

 

  مكان تقديم الطلبات 
 يتم تقديم كافة طلبات اإلشتراك واإلسترداد من خالل فروع ومكاتب مدير الصندوق.

 

 االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات الفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات 
 ستردادواال تتم عمليات االشتراكويتم تجميع كافة طلبات االشترك واالسترداد من الصندوق يوميا  وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم العمل الرسمي. 

نفيذ الطلب( وتخصم مبالغ االشتراك فوراَ عند قبول طلب االشتراك، يوم تجميع الطلبات )ويسمى يوم تعلى أساس سعر الوحدة المعلن بعد يوم عمل واحد من 
 تودع المبالغ المستردة في حساب العميل بعد يوم عمل من تاريخ تنفيذ طلب االسترداد.ف أما بالنسبة لطلب اإلسترداد

 مثال على تنفيذ طلب اشتراك في الصندوق:
صندوق قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد، يتم قبول الطلب وتنفيذ اإلشتراك على أساس سعر عند إستالم طلب االشتراك كامال  مع المبلغ بعملة ال

يوم تنفيذ الطلب )اإلثنين(. وفي حالة إستالم المبلغ بغير عملة الصندوق فال يعتبر إشتراك العميل نافذا  إال في حالة تحويل  –الوحدة المعلن في اليوم التالي 
ذ ييتم قبول الطلب وتنفعر العمالت السائد ذلك اليوم وإستالم المبلغ بعملة الصندوق فرذا تم ذلك قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد فالمبلغ على أساس س

ستالم الطلب( بعد أما في حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق )أو إ )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلب – اإلشتراك على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي
يوم تنفيذ الطلب  –ليه الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد فيتم قبول االشتراك في يوم العمل التالي )اإلثنين( على أساس السعر المعلن في يوم العمل الذي ي

 .)الثالثاء(
 الصندوق: إسترداد منمثال على تنفيذ طلب 

 على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي االستردادذ ية الثانية عشر ظهرا  يوم األحد، يتم قبول الطلب وتنفكامال  قبل الساع االستردادعند إستالم طلب 
. أما في حالة إستالم الطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد فيتم قبول ويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم )الثالثاء( )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلب –
ويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم  ثاء()الثال يوم تنفيذ الطلب – في يوم العمل التالي )اإلثنين( على أساس السعر المعلن في يوم العمل الذي يليه إلستردادا

 .)األربعاء(
 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق 
ويعتبر كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية يوم تعامل للصندوق ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها إال في يوم تعامل،  -

 شريطة أن تكون األسواق التي يتعامل فيها الصندوق مفتوحة ذلك اليوم.
 الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك هو قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  من كل يوم تعامل بالصندوق. -
 لاير سعودي. 2,000لاير سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشتراك إضافي بالصندوق هو  5,000بالصندوق هو  المبلغ األدنى لالشتراك االبتدائي -
إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المشترك إلى أقل من لاير سعودي، و 2,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

 . لصندوق، فرنه يتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمرلي المحدد الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائ
 
 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق 

 % أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.10في أي يوم تعامل 
 

 التالية فقط:أما بالنسبة لتعليق التعامل بالصندوق ، فيجب ذلك عند طلب التعليق من قبل هيئة السوق المالية، ويجوز لمدير الصندوق في الحاالت 
 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. -
م وإما بالنسبة إذا ُعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عا -

 ير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.إلى أصول الصندوق التي يرى مد
 أدناه اإلجراءات المتبعة عند تعليق التعامل بالصندوق المفروض من قبل مدير الصندوق:

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.مراجعة التعليق والتشاور مع  -
نفسها إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة  -

 ير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمد
 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 



  
 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

  

12 

داد ما نسبته يتم تجميع كافة طلبات اإلسترداد يوميا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم العمل الرسمي، في حالة تجاوز مجموع قيمة طلبات االستر
دير الصندوق تأجيل الطلبات على أن يتم ذلك بشكل جزئي نسبة وتناسب مع حجم كل عملية إسترداد. % من صافي قيمة أصول الصندوق فيجوز لم10

 وتعطى طلبات االسترداد المؤجلة األولوية في يوم العمل التالي.
 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات من مستثمر آلخر 
 الينطبق
 

 لوحداتالحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية ا 
 لاير سعودي. 2,000لاير سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشتراك إضافي بالصندوق هو  5,000المبلغ األدنى لالشتراك االبتدائي بالصندوق هو  -
من  لاير سعودي، وإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المشترك إلى أقل 2,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

 الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد للصندوق، فرنه يتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمر.
 أما بالنسبة لنقل الملكية فال ينطبق. -
 

 الحد األدنى للمبلغ المطلوب جمعه عند إطالق الصندوق واإلجراءات المتخذه عند عدم الوصول لذلك المبلغ 
 ال ينطبق

 
 سياسة التوزيع (12
  يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على حاملي الوحدات، وأن أي أرباح محققة يتم إعادة إستثمارها في الصندوقال
 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (13
التقارير المتعلقة بالصندوق يقوم مدير الصندوق برعداد مجموعة من التقارير المالية المختصة بالصندوق ويوفرها لمالكي الوحدات مجانا ، أدناه وصف لجميع 

 أو بنشاط مالكي الوحدات ومواعيد إصدارها وكيفية الحصول عليها.
 

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بنشاط الصندوق وأداءه وتقرير مجلس إدارة الصندوق ومعلومات أخرى  التقرير السنوي الخاص بالصندوق
من نهاية العام الميالدي. ويتم نشره  أشهر 3وية المراجعة ويتم إتاحته للجمهور خالل مدة التتجاوز عن الصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية السن

إلدارة في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد وذلك بررسال طلب خطي يوجه 
   الثروات على عنوان مدير الصندوق.

 في الموقع االلكتروني  ايوما  من نهاية فترة التقرير. ويتم نشره 30للجمهور خالل مدة التتجاوز  ايتم إتاحته بالصندوق: القوائم المالية األولية الخاصة
 عنوان علىة الثروات إلدار يوجه خطي طلب بررسال وذلكدون مقابل بالبريد  المدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليه

 .الصندوق مدير

 :وهو تقرير يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصندوق كقائمة تحتوي على أكبر عشرة استثمارات في  التقرير الربع سنوي الخاص بالصندوق
من نهاية  أيام 10انا  خالل محفظة الصندوق وأداء الصندوق ومؤشرات قياس المخاطر الخاص بالصندوق وغيرها من المعلومات. ويتم توفيره مج

  ويتم نشره في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.ربع السنة الميالدية، 

 :تكون متاحة للفحص من قبل مالكي الوحدات دون مقابل، كما أن جميع األرقام الحالية والسابقة لصافي قيمة أصول  صافي قيمة أصول الصندوق
 احة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.الصندوق مت

  إقرار يفيد بتوفر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق 
م، وهي متوفرة بالموقع اإللكتروني لمدير الصدددددندوق والموقع  2020يقر مدير الصدددددندوق بتوفر القوائم المالية المراجعة كما بنهاية السدددددنة المالية  

 لسوق.اإللكتروني ل
 
 

 سجل مالكي الوحدات (14
وذلك في المكتب الرئيس  بحسب ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار، يقوم مدير الصندوق برعداد سجل محدث بمالكي الوحدات ويتم حفظه في المملكة

 لمدير الصندوق.
 

 اجتماع مالكي الوحدات (15

 دواعي عقد االجتماع 
ن يراه مدير الصندوق أو أمين الحفظ أو حاملي الوحدات بشرط أن يمتلكون منفردين أو مجتمعين يجوز عقد إجتماع لمالكي الوحدات ألي سبب كا

 % على األقل من وحدات الصندوق.25
 

 إجراءات الدعوة لعقد االجتماع 
 10لكي الوحدات خالل يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، كما يجب على مدير الصندوق الدعوة إلجتماع ما

أيام من تسلم طلب كتابي من  10أيام من تسلمه طلبا  كتابيا  من أمين الحفظ، ويجب كذلك على مدير الصندوق الدعوة إلجتماع مالكي الوحدات خالل 
ن الدعوة لإلجتماع باإلعالن % على األقل من قيمة وحدات الصندوق. وتكو25مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

ل عشرة عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق، وبررسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قب
 ومكانه ووقته والقرارات المقترحة في اإلعالن.يوما  قبل اإلجتماع. كما سيتم تحديد تاريخ اإلجتماع  21أيام على األقل من اإلجتماع، وبمدة التزيد عن 
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 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 
% على األقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي 25اليكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا  إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

لدعوة إلجتماع ثاٍن وذلك باإلعالن في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني حال لم يكتمل هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق با
أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا   5للسوق وبررسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 

مثلة في اإلجتماع. كما يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في إجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها أيا  كانت نسبة ملكية الوحدات الم
دات تعيين وكيل له لتمثيله في إجتماع مالكي الوحدات ويجوز عقد إجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في ، كما يجوز لكل مالك وحوقت االجتماع

 .قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها هيئة السوق الماليةمداوالتها والتصويت على 
 

 حقوق مالكي الوحدات (16
ك كافة حقوقهم يتمتع مالكي الوحدات بحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق. أدناه توضيح لحقوق لمالكي الوحدات، يضاف لذل

 ي هذه الشروط واألحكام:المنصوص عليها ف
 لم يتصرف مدير الصندوق باألمانة والنزا ة المطلقة، ولم يراعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوحدا . -1

 حضور اجتماعا  مالكي الوحدا  و التصويت على القرارا  خاللها.يحق لمالكي الوحدا   -2

 بما يتماشى مع   ه الشروط و األحكام.ارير والنشرا  وغير ا من التقالتقارير الدورية  يحق لمالكي الوحدا  الحصول على -3

 يجوز لكل مالك وحدا  تعيين وكيل ل  لتمثيل  في إجتماع مالكي الوحدا . -4

 سياسات التصويت المتعلقة بأصول الصندوق

كة تداول السعودية.  ي لشر
ون  ي والموقع اإللكتر

ون  ي موقعه اإللكتر
 
ي التصويت ف

 
ض مالك الوحدات مدير الصندوق ويفو  تتوفر سياسة مدير الصندوق ف

كات المستثمر بها.  ي ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات الغمومية للشر
 
 لممارسة جميع حقوق المستثمرين بما ف

 

 مسؤولية مالكي الوحدات (17
 تزامات الصندوق.فيما عدا تحمل خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، اليكون مالك الوحدات مسؤوال  عن ديون وال

 
 خصائص الوحدات (18

ت في الصندوق يمكن للمدير وفقا  لتقديره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في هذه الشروط واألحكام أن يصدر عددا  غير محدد من الوحدا
رى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مساوية لكل وحدة أخ

 .المشتركون بالتناسب )كل حسب نسبة حصته( صافي موجودات الصندوق حسب عدد الوحدات المحتفظ بها في الصندوق حينئذ
 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (19
ف لكل فئة، واألحكام المنظمة والموافقات واإلشعارات المطلوية تقسم التغييرات التي من الممكن إجراءها على شروط وأحكام الصندوق لفئتين، أدناه وص

 واإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عند التغيير في الشروط واألحكام:
 ويقصد بها كل تغيير في شروط وأحكام الصندوق يتعلق بالتالي: التغييرات األساسية: -1

 .التغيير المهم في أهداف الصندوق وطبيعته 

 ون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.التغيير الذي قد يك 

 .االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق 

 .أي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
من خالل قرار صندوق عادي، وبعد حيازة  في أيٍ من الحاالت السابقة يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التغيير

ندوق موافقة مالكي الوحدات يتوجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي المقترح. وسيقوم مدير الص
لكتروني لمدير الصندوق  والموقع اإللكتروني بعد حيازة الموافقات المطلوبة برشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغيير في الموقع اإل

أيام من سريان التغيير. ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم إسترداد  10للسوق وذلك قبل 
ة العشرة أيام قبل حصول التغيير. كما يعلن مدير إن وجدت، وسيقوم مدير الصندوق بذلك بشكل ذاتي ألي إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل فتر

 الصندوق عن تفاصيل هذه التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.
 

ويقصد بها كل تغيير في شروط وأحكام الصندوق ال يعتبر أساسيا  واليقع ضمن التغييرات األساسية المذكورة في  التغييرات غير األساسية: -2
الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء التغيير، كما  يجب على مدير الصندوقفقرة السابقة. في حالة التغيير الغير أساسي ال

واإلفصاح في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب  مالكي الوحداتو الهيئة إشعار يتعين على مدير الصندوق
من سريان التغيير. ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة وحداتهم قبل سريان أيام  10وذلك قبل  عن تفاصيل التغيير التي تحددها الهيئة  الظوابط
الفترة دون فرض أي رسوم إسترداد إن وجدت، وسيقوم مدير الصندوق بذلك بشكل ذاتي ألي إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل  مهمأي تغيير 
 هذه التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(. ليعلن مدير الصندوق عن تفاصيكما حصول التغيير. ق التي تسب

 
 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار (20

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

 نهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق برشعار الهيئة ومالكي في حالة رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ألي سبب يراه مدير الصندوق مناسبا  إل
 يوما  من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه. 21الوحدات كتابيا  برغبته في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن 

 نخفاض. ويقوم مدير الصندوق حالة إنخفاض قيمة صافي أصول الصندوق ألقل من عشرة ماليين لاير سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإل في
 يوما  من تاريخ إنهاء الصندوق.  21برشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  برنهاء الصندوق لهذا السبب قبل مدة ال تقل عن 
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 اإلجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه 

 أيام من نهاية التصفية، وفي حال تعذر بيع أي  5يوم بحد أقصى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكي الوحدات خالل  30ندوق مدة مقدارها يمنح مدير الص
 أصل من األصول ألي سبب من األسباب فسيحتفظ مدير الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذلك األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعه الحقا  

 قد يستغرق ذلك مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.بعد بيعه و

 الوحدات. سيعلن مدير الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية ورد مبالغ مالكي 

 لصندوق.ب تخصم من أصول ااانتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتع ي حالف 
 
 

 مدير الصندوق (21
 

 ـ الموافق  02/04/1429، بتاريخ 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 

قد بلغ مجموع األصول  م31/12/2021مليوم لاير سعودي. كما ولن  للسنة المالية المنتهية في  840، وقد بلغ رلس مال الشركة المدفوع م 08/04/2008

 لاير 35,274,000سعودي للعام السابق، وبلغت إيرادا  الشركة مبلغ  لاير 734,210,0000سعودي مقارنة بمبلغ  لاير 679,666,000للشركة مبلغ 

بمبلغ  صافي خسارةب سعودي مقارنة لاير 55,414,000مبلغ  السنة خسارةسعودي للعام السابق، وبلغ صافي  لاير 40,166,000سعودي مقارنة بمبلغ 

 .السابق للعام سعودي لاير 15,297,000
 

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 

 8001242442هاتف مجاني: 
www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة لمدير الصندوق

 رئيس مجلس اإلدارة  ، الملحم عبدهللا خالدالسيد/  -1
 مستقل –نائب الرئيس   ،عمر محمد الهوشانالسيد/  -2
 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  السيد/ علي هادي آل منصور -3
 عضو   ،ياسر علي البراك /السيد -4
 عضو   السيد/ انطوني ويليام كريس، -5
 عضو مستقل  ،سلمان محمد الدغيثرالسيد/  -6
 مستقلعضو  ،عبد العزيز عبد الحميد البسامالسيد/  -7

 
 مهام ومسؤوليات مدير الصندوق

 .يجب على مدير الصندوق العمل لمصلحة مالكي الوحدات 

 ق.العمل بما تقتضيه اللوائح التنظيمية وشروط وأحكام الصندو 

 .بذل الحرص المعقول، والتصرف بنزاهة وأمانة تجاه مالكي الوحدات 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن إدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن عمليات الصندوق وخدماته اإلدارية 

 ها من المستندات والنشرات الخاصة يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن التأكد من دقة وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغير
 بالصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن أي خسائر تنجم بسبب اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد 

  في استثمارات الصندوق، وأن يتعامل معها يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن وضع السياسات واإلجراءات الخاصة برصد المخاطر التي تؤثر
 بسرعة، وأن يقوم تلك المخاطر بشكل سنوي على األقل.

 .يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنامج لمراقبة المطابقة واإللتزام للصندوق 

 .يقوم مدير الصندوق بتعيين الكادر المؤهل للقيام بهذه المهام والمسؤوليات 
 

 من جانب مدير الصندوقالمهام التي كلف بها طرف ثالث 
كمحاسب قانوني للصندوق، كما قام بتعيين شركة الرياض المالية كأمين حفظ ألصول PKF ALBassam & Coقام "مدير الصندوق" بتعيين شركة 

 الصندوق
 

 أنشطة العمل و المصالح األخرى لمدير الصندوق
حفظ والمشورة والترتيب والوساطة، إلى جانب هذه األدوار وفي مايتعلق بردارة يقر مدير الصندوق بأنه "شخص مرخص له" لمزاولة أعمال اإلدارة وال

 وعدد من المحافظ الخاصة، التي لبعضها أنشطة مشابهة ألنشطة الصندوق. صناديق استثمارية 7الصناديق والمحافظ يقوم مدير الصندوق بردارة عدد 
 

 تعيين مدير صندوق من الباطن

  مدير صندوق من الباطن يكون مرخصا  من قبل هيئة السوق المالية، بشرط أن توضح ذلك شروط وأحكام الصندوق وبما يجوز لمدير الصندوق تعيين
 ال يخل بأي لوائح وتشريعات تنظيمية.

 .يدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير من الباطن من موارده الخاصة 

http://www.shc.com.sa/
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 للوائح والتشريعات التنظيمية وهذه الشروط واألحكام حتى مع تعيين مدير من الباطن، كما يعد مدير الصندوق مسؤوال  عن إلتزام الصندوق بأحكام ا
 يعد مسؤوال عن أي خسائر تنجم من اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد للمدير من الباطن.

 
 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

 زل أو إستبدال مدير الصندوق في أي من الحاالت التالية:يحق لهيئة السوق المالية ع
 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك. .1
 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق المالية. .2
 ممارسة نشاط اإلدارة. في حال تقدم مدير الصندوق بطلب إللغاء ترخيصه في .3
 في حال أخل مدير الصندوق بشكل جوهري بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية. .4
في حالة وفاة الشخص المعين من قبل مدير الصندوق إلدارة الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق  .5

 وقادر على إدارة الصندوق. 
 خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق. عند صدور قرار .6
 في أي حالة أخرى ترى الهيئة بناء  على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية. .7
 

  لصندوق المعزول للدعوة أعاله، توجه الهيئة مدير ا 7و 5و 4و 3و 2و  1عند عزل مدير الصندوق وفقا للحاالت المنصوص عليها في الفقرات
يوم من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل، وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى من خالل قرار صندوق عادي  15الجتماع مالكي الوحدات خالل 

 للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.

 منصوص عليها في الفقرة السادسة أعاله، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس االجتماع الذي تم عند عزل مدير الصندوق وفقا  للحالة ال
فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق، وذلك لتعيين أمين حفظ أو جهة أخرى، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد 

 المدة المحددة للبحث والتفاوض.

  60تقرر عزل أو إستبدال مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق بالتعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى المدير البديل بكل سالسة خالل الفي حال 
ر الصندوق لى مدييوم األولى من تعيين المدير البديل، كما يقوم مدير الصندوق وفقا  لتقدير هيئة السوق المالية بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إ

 البديل.

  في حال لم يعين مدير صندوق بديل خالل المدة المعينة للبحث والتفاوض، فرنه يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خالل قرار خاص
 للصندوق.

 
 مشغل الصندوق (22
 

هـ  02/04/1429، بتاريخ 07077-37 شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم
 م 08/04/2008الموافق 

 
 عنوان المكتب الرئيس لمشغل الصندوق

هاتف مجاني:    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 
8001242442 
 www.alawwalinvest.com الموقع االلكتروني:

 
 ومسؤولياته ر األساسية لمشغل الصندوقاألدوا
 يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن تشغيل صناديق االستثمار.•     
 يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق كيفما تقتضيه اللوائح والتشريعات التنظيمية.•     
 سجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة للصندوق.يحتفظ مشغل الصندوق في جميع األوقات ب•     
 يقوم مشغل الصندوق برعداد سجل محدث بمالكي الوحدات يتم حفظه في المملكة.•     
 يقوم مشغل الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال يتعارض مع اللوائح والتشريعات التنظيمية و شروط وأحكام الصندوق.•     
 مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق تقييما  كامال  وعادال . يعد•     
 يكون مشغل الصندوق مسؤوال  عن حساب سعر وحدات الصندوق.•     

 
 تعيين مشغل للصندوق من الباطن

 لوائح وتشريعات تنظيمية.يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل للصندوق من الباطن يكون مرخصا  من قبل هيئة السوق المالية وبما اليخل بأي 
 

 المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مشغل الصندوق
 ال يوجد

 
 أمين الحفظ (23
 

 ـ الموافق  03/06/1428، بتاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 

 م 19/06/2007

 هو اآلتي:  عنوان المكتب الرئيس
 2414-69حي الشهداء، الوحدة رقم 
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 7279 – 13241الرياض 
 920012299الرقم الموحد: 

www.riyadcapital.com:الموقع االلكتروني 
 

 مين الحفظمهام ومسؤوليات أ

 الكي الوحدات. وإتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتحقيق ذلك.يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح م 

   بموجب أحكام يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن التزاماته وفقا  ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا  ثالثا 
ويعد أمين الحفظ مسؤوال  تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم. 

 الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

 .يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه بما تقتضيه األنظمة واللوائح 
 

 تعيين أمين حفظ من الباطن

 ين الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن يكون مرخصا  من قبل هيئة السوق المالية وبما اليخل بأي لوائح وتشريعات تنظيمية.يجوز ألم 

 .يدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة 

 يمية حتى مع تعيين أمين حفظ من الباطن، كما يعد مسؤوال عن أي يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن إلتزام أمين الحفظ بأحكام اللوائح والتشريعات التنظ
 خسائر تنجم من اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد ألمين الحفظ من الباطن.

 .اليجوز ألمين الحفظ من الباطن أن يكون تابعا  لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن 
 

 رف ثالث من جانب أمين الحفظالمهام التي كلف بها ط
 ال يوجد

 
 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله

 يحق لهيئة السوق المالية عزل  وإستبدال أمين الحفظ في أي من الحاالت التالية:

 .توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك 

 فظ أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق المالية.إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الح 

 .في حال تقدم أمين الحفظ بطلب إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ 

 .في حال أخل أمين الحفظ بشكل جوهري بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية 

  أي حالة أخرى ترى الهيئة بناء  على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.في 

  ر حال تقرر عزل أو إستبدال أمين الحفظ، يقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل وفقا  لتعليمات هيئة السوق المالية. كما يجب على مديفي
يوم األولى من تعيين أمين  60الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل بكل سالسة خالل ال

 لبديل.الحفظ البديل، كما يقوم أمين الحفظ المعزول وفقا  لتقدير هيئة السوق المالية بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفظ ا
 ويحق لمدير الصندوق عزل وإستبدال أمين الحفظ في أي من الحاالت التالية:

 ب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذلك بررسال خطاب كتابي ألمين الحفظ.في حال رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ يص 

 .على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بذلك فورا  وبشكل كتابي 

  ون بشكل كامل لنقل يوما  من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعا 30يجب تعيين أمين للحفظ بديل خالل
بالصندوق إلى المسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل بكل سالسة، كما يقوم أمين الحفظ المعزول حيثما كان ضروريا  ومناسبا  بنقل كافة العقود المرتبطة 

 أمين الحفظ البديل.

 ل، كما يفصح عن ذلك في الموقع اإللكتروني للسوق.يقوم مدير الصندوق باإلعالن فورا  في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بدي 
 

 مجلس إدارة الصندوق (24
 لعضاء  م: لربعةيشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من 

 

 )رئيس مجلس إدارة الصناديق(غير تنفيذي عضو غير مستقل  –خالد بن ناصر بن عبد الرحمن المعمر  .1

 المؤهلت

 م(1994.)ملك فهد للبترول والمعادمبكالوريوس في المحاسبة من جامعة ال 

 الوظائف الحالية

 (اآلم إلى م2019 يونيو. )من   البريطاني السعودي بالبنك والصغيرة المتوسطة والمؤسسا  الشركا  رئيس 

 (ماآل إلىم 2016)من   للصناعا  المتطورة تكوين لشركة والترشيحا  المكافئا  لجنة و االستثمار لجنة و االدارة مجلس في عضو 

 (اآلم إلىم 2012. )من  التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركة في الداخلي التدقيق لجنة في عضو 

 السابقة الوظائف

  م إلى اآلم(2018المدير العام لمجموعة المصرفية للمنشئا  بالبنك األول . )من  ابريل 

   (2018م إلى ابريل 2012الرئيس التنفي ي لشركة األول لالستثمار. )من 

 م(2012م إلى 2008دير عام المنطقة الشرقية بالبنك األول. )من  م 

   م(2008م إلى 2007مدير مصرفية الشركا  والمؤسسا  بالمنطقة الشرقية بالبنك السعودي البريطاني. )من 

   م(2007م إلى 2005مدير قسم مصرفية الشركا  بالمنطقة الشرقية بالبنك األول. )من 

 م(2005م إلى 2000فية الشركا  بالمنطقة الشرقية بالبنك األول. )من  مدير عالقا  العمالء بمصر 

http://www.riyadcapital.com/
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   م(2000م إلى 1997مدقق داخلي لول في ارثر اندرسوم. )من 

   م(1997م إلى 1995مدير عالقة في مصرفية الشركا  بالبنك السعودي الفرنسي. )من 

 م(2010. )عضو سابق في مجلس إدارة شركة البتروكيماويا  المتقدمة 

 

 عضو غير مستقل –علي بن عمر بن علي القديحي . 2
 المؤهلت

 ( .2006بكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادم )م 
 الوظائف الحالية

  .اآلم( م إلى2018)من  رئيس إدارة األصول وعضو مجلس إدارة الصناديق ولمين سر مجلس إدارة الصناديق في شركة األول لالستثمار 
 

 الوظائف السابقة
 م(2018م إلى 2013. )من  في شركة األول لالستثمار –رئيس إدارة األصول  نائب 
  م(2013م إلى 2009. )من  في شركة األول لالستثمار –مدير لول إدارة األصول 
  م(2009م إلى 2007في شركة األول لالستثمار. )من   –مدير لول صناديق إستثمارية 
 م(2007م إلى 2006في البنك األول. )من   –ديق إستثمارية مساعد مدير صنا 

 عضو مستقل –. عبد الحميد بن عبد المحسن بن صالح الصالح3
 المؤهلت

 .بكالوريوس في علم االجتماع من جامعة الملك عبد العزيز 
 الوظائف الحالية 

  م2005. )من  التجارية الكهربائية سنايا لشركة عام مدير الخاصةعضو في "مجلس المستشارين" و مناصب تنفي ية في عدد من المنشئا  العائلية 
 إلى اآلم(

 
 الوظائف السابقة

 
 م(2005م إلى 2002)من   المالية. سامبا مجموعة الشرقية، المنطقة لفروع اإلقليمي المدير  
  م(2002م إلى 1999مجموعة المصرفية الخاصة في البنك السعودي األمريكي. )من   -مدير لول عالقا 
   م(1999م إلى 1987رئيس مجموعة مصرفية القطاع العام و عدة مناصب في البنك السعودي المتحد.)من 

 

 عضو مستقل –ابراهيم بن عبد المحسن بن عبدالمحسن السويلم . 4
 المؤهلت

  ( . 1994بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود ) م 
 الوظائف الحالية 

  م إلى اآلم(1994مؤسسة عبد المحسن بن عبد المحسن السويلم . )من  نائب رئيس في 
   م الى االم( 2002مدير العالقا  العامة و رئيس مجلس االدارة في شركة ماين الين . ) من 
 ( .  م 1998من  رئيس مجلس ادارة مؤسسة لر لي لو للتجارة والمقاوال                                     ) الى االم                                                   
  م الى االم(2013القا رة . ) من   –رئيس مجلس ادارة شركة ابزوم 
   م الى االم(2008عضو مجلس ادارة في شركة اطاللة البشائر لالستثمار العقاري و التطوير. ) من 
 م الى االم(2015  رئيس مجلس ادارة شركة الشامخة لالستثمارا  العقارية. ) من 
 

 مع وجود مدير إدارة اإللتزام في شركة األول لالستثمار كعضو مراقب في مجلس إدارة الصندوق. 
 

 أمين السر-

 رئيس إدارة األصول بشرك  األول لالستثمار ومن مهام  التحضير لالجتماعا  التي تعقد وتقديم ومناقش  لداء الصناديق. -السيد/ علي القديحي

 

 ع والتصويتاإلجتما-

يتم اإلجتماع مرتين سىىىنوياً على األقل من خالل دعوة موجهة من لمين السىىىر لمجلس إدارة الصىىىندوق ألعضىىىاء المجلس، ويكتمل النصىىىا  بحضىىىور 

 عضوين مستقلين وعضوين غير مستقلين على األقل ويتم التصويت على قرارا  المجلس باألغلبية. 

 

 ضاء المستقلينالمكافئات التي يدفعها الصندوق لألع-

مكافأة يتحملها الصىىندوق يبلغ مجموع المكافئا  التي يتحملها الصىىندوق بحد لقصىىى سىىوف يحصىىل كل عضىىو مسىىتقل في مجلس إدارة الصىىندوق على 

اضى كل لاير سعودي لكل األعضاء المستقلين  يدفعها الصندوق بشكل سنوي، تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سنة ميالدية ويتق 10,000مبلغ 

لاير سىىعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين خالل السىىنة تشىىترك في دفعها جميع الصىىناديق التي يشىىرف عليها المجلس  3,000عضىىو مسىىتقل مبلغ 

 لاير سعودي لكل عضو مستقل خالل السنة الميالدية. 2,000باإلضافة لمبلغ 

 مثال توضيحي:

كل إجتماع بواقع إجتماعين في السىىنة تشىىترك في دفعها جميع الصىىناديق التي يشىىرف لاير سىىعودي عن  3,000يتقاضىىى كل عضىىو مسىىتقل مبلغ  -

لاير سىىىعودي عن إجتماعين في السىىىنة الواحدة يتم تقسىىىيم   ا  12,000عليها المجلس، ففي حال وجود عضىىىوين مسىىىتقلين يدفع لهما ما مجموع  

 800صىىندوق فالتكلفة على الصىىندوق الواحد  15مجلس يشىىرف على عدد المبلغ على عدد الصىىناديق التي يشىىرف عليها المجلس فبافترا  لم ال

 (.15مقسومة على  12,000لاير )
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لاير لكل عضو مستقل خالل السنة. ويتحملها الصندوق المعني ففي حال وجود عضوين مستقلين يدفع الصندوق لهما ما  2,000ويدفع الصندوق  -

 لاير خالل السنة. 4,000مجموع  

سنة. وفي حال زاد عدد األعضاء المستقلين  4,800ل يكوم مجموع ما يدفع  الصندوق لألعضاء المستقلين فبحسب   ا المثا - لاير سعودي في ال

لاير بالسىىىىنة  10,000لو قل عدد الصىىىىناديق التي تشىىىىترك في التكاليف الخاصىىىىة بحضىىىىور اإلجتماعا  فام الصىىىىندوق لن يتحمل لي مبلغ يفوق 

 الواحدة.

 

 تعارض المصالح-

سيعمل مدير  دير الصندوق بعدم وجود لي تضار م يقر شأ لي تضار   في مصالح لعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق، وفي حال ن

 مصلحة الصندوق بالمقام األول بالحد ال ي يقدر علي  مدير الصندوق حسب نوع وظروف التضار . تقتضي الصندوق على حل  بما 

 

 إلدارة عقود ومسؤوليات أعضاء مجلس ا-

يتمتع لعضىىىاء مجلس إدارة الصىىىندوق بخبرا  في مجال إدارة المبرمة مع لعضىىىاء مجلس اإلدارة سىىىنوياً و تعديلها إم لزم األمر، ويتم مراجعة العقود 

ف بفعالية على نشاطا  الصناديق االستثمارية ولديهم المعرفة الكاملة بأساليب إدارة الصناديق ومجاال  االستثمارا  واألسواق مما يمكنهم من اإلشرا

 كافة صناديق الشركة ومتابعة لدائها بشكل وثيق وبكفاءة ومقدرة رفيعة المستوى.  

 وتشمل مسؤوليا  لعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

 الموافقة على جميع العقود والقرارا  والتقارير الجو رية التي يكوم الصندوق طرفاً فيها. .1

 عتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.ا .2

 اإلشراف والمصادقة على لي تضار  مصالح يفصح عن  مدير الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار. .3

ل التبليغ عن غسىىىىل وصىىىىندوق ومسىىىىئول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير الواالجتماع مرتين سىىىىنوياً على األقل مع مسىىىىئو .4

 األموال وتمويل اإلر ا  لدي ، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

لك الموافقة على جميع التغييرا  األساسية والغير لساسية، وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدا  والهيئة لو إشعار م بت .5

  .التغييرا

ستند آخر يتضمن إفصاحا  تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارة الصندوق والتأكد  .6 شروط ولحكام الصندوق ولي م التأكد من اكتمال ودقة 

 من توافق ما سبق مع لحكام الئحة صناديق االستثمار.

 حكام الصندوق ولحكام الئحة صناديق االستثمار.التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليات  بما يحقق مصلحة مالكي الوحدا  وفقاً لشروط ول .7

ير االطالع على تقرير تقييم لداء وجودة الخدما  المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدما  الجو رية للصىىىىىىندوق، وذلك للتأكد من قيام مد .8

 الصندوق بمسؤوليات  بما يحقق مصلحة مالكي الوحدا .

مخاطر المتعلقة بأصىول الصىندوق وفقاً لسىياسىا  وإجراءا  مدير الصىندوق حيال رصىد المخاطر المتعلقة تقييم آلية تعامل مدير الصىندوق مع ال .9

 بالصندوق وكيفية التعامل معها.

 العمل بأمانة وحسن نية وا تمام ومهارة وعناية وحرص ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدا  في . .10

 وقائع اإلجتماعا  والقرارا  التي اتخ  ا المجلس.يتم تدوين محاضر االجتماعا  التي تبين جميع  .11

، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليات  بما يحقق مصلحة االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءا  المتخ ة حيالها .12

 مالكي الوحدا .

 

قائمة تضىىىم لسىىىماء الصىىىناديق التي يشىىىرف عليها مجلس إدارة  كما يشىىىرف مجلس إدارة الصىىىندوق على جميع صىىىناديق األول لالسىىىتثمار )لدناه

 الصندوق(:

 
 صندوق اليسر لألسهم السعودية. (1)

 صندوق األسهم السعودية. (2)

 لسهم المؤسسا  المالية السعودية. صندوق (3)

 صندوق األسهم الخليجية. (4)

 صندوق لسواق النقد بالريال السعودي. (5)

 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي. (6)

 اليسر للمرابحة و الصكوك. صندوق  (7)

 
 الهيئة الشرعية (25

المتوافقة مع الضوابط الشرعية ضمن  األدوات االستثمارية تستثمر كافة الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي تديرها شركة األول لالستثمار في 
 .ضافة أي استثمار جديد للصندوقفي حال إالشرعية  الهيئةالمعايير المذكورة أدناه. ويأخذ مدير الصندوق موافقة 

 
 الشرعية: الهيئةأدوار ومسؤوليات 

 المراجعة الدورية لألصول التي يستثمر بها الصندوق.اإلشراف على  -1
 المراجعة الدورية لتعامالت الصندوق.اإلشراف على  -2
 الموافقة على أي أصل إستثماري يستثمر به الصندوق. -3
 دوق بالضوابط الشرعيةإصدار الفتوى في ما يتعلق برلتزام الصن -4

 
 :الشرعيةأسماء ومؤهالت أعضاء الهيئة 
 الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع
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 المؤهالت: 

 ماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 بكالوريوس الشريعة من جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية 
 

 الخبرات:
 وعضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. مستشار بالديوان الملكي •
 عضو هيئة التمييز بالمملكة العربية السعودية ورئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة سابقا •
 عضو في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي. •
ية اإلسالمية داخل وخارا المملكة العربية السعودية. ونائب رئيس المجلس الشرعي رئيس وعضو عدد من الهيئات الشرعية بالمؤسسات المال •

 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )البحرين(
 ألف عددا من الكتب والبحوث في مجال االقتصاد اإلسالمي. •
 

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق
 

 المؤهالت:

 فقه المقارن من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالدكتوراة في ال 

  في الفقه المقارن من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالماجستير 

 بكالوريوس الشريعة من جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية 
 

 الخبرات:
 إلفتاء بالمملكة العربية السعودية.مستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث وا •
 رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء سابقا. •
رئيس وعضو عدد من الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية اإلسالمية داخل وخارا المملكة العربية السعودية. وعضو المجلس الشرعي لهيئة  •

 ية )البحرين(المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالم
 أشرف وناقش عددا من رسائل الدكتوراه والماجستير، وألف عددا من الكتب والبحوث في مجال االقتصاد اإلسالمي. •
 

 القري بن علي الشيخ الدكتور محمد
 

 المؤهالت:

 الدكتوراة في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا األمريكية 

  مريكيةفي االقتصاد من جامعة كاليفورنيا األالماجستير 

 البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز 
 

 الخبرات:
 أستاذ االقتصاد اإلسالمي ورئيس مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا •
 خبير في مجمع  الفقه اإلسالمي الدولي.  •
إلسالمية داخل وخارا المملكة العربية السعودية. وعضو سابق في المجلس رئيس وعضو عدد من الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية ا •

 الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )البحرين( 
 م.2004حاز على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في الصيرفة اإلسالمية عام  •
 يات المتحدة األمريكية.يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا بالوال •
 ألف عددا من الكتب والبحوث في مجال االقتصاد اإلسالمي. •
 

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبد العزيز آل مصلح
 

 المؤهالت:

 الدكتوراة في الفقه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  في الفقه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالماجستير 

 يوس الشريعة من جامعة اإلمام بن سعود اإلسالميةبكالور 
 

 الخبرات:
 هـ. 1415هـ حتى1396أنشأ فرعا  لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها وكان رئيسا  للجامعة من العام  •
 از العلمي في القرآن الكريم والسنة سابقاعميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية واألمين العام لهيئة اإلعج •
 عضو عدد من الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية اإلسالمية داخل المملكة العربية السعودية. •
 

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن عيسى عايضي
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 المؤهالت:

 الدكتوراة في الفقه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
 

 الخبرات:
 ك بقسم الشريعة بجامعة جازان.مشار أستاذ •
عدد من الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية اإلسالمية. وعضو لجنة المعايير الشرعية بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  عضو •

 اإلسالمية.
 فريق نظام المعامالت المدنية في لجنة التشريعات القضائية بالمملكة العربية السعودية. عضو •
 عددا من الكتب والبحوث في مجال االقتصاد اإلسالمي. لفأ •
 

 الشيخ الدكتور عصام بن خلف العنزي
 

 المؤهالت:

  الفقه المقارن من الجامعة األردنية.الدكتوراة في 
 

 الخبرات:
 عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. •
ش • شرق األوسط  -البنك األهلي المتحد  -بنك وربة  -رعية بالمؤسسات المالية اإلسالمية مثل بنك بوبيان عضو عدد من الهيئات ال بنك لندن وال

 وغيرها.
 ألف عددا من الكتب والبحوث في مجال االقتصاد اإلسالمي. •
 

 تفاصيل مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية
 الشرعيةالهيئة خدمات  ال يدفع الصندوق أي رسوم حيث تتولى الشركة توفير كافة

 
 

 معايير االستثمار المتوافق مع الضوابط الشرعية:

 

 المعايير الخاصة باالستثمار في المرابحات: 

 .والفضة الذهب عدا المناسبة األساسية السلع في بالمرابحة المتاجرة عمليات في االستثمار

 

 المرابحات:  صناديقالمعايير الخاصة باالستثمار في 

 .والفضة الذهب عدا المناسبة األساسية السلع في بالمرابحة المتاجرة عمليات في تستثمر التي الصناديق في االستثمار

 

 المعايير الخاصة باالستثمار في الصكوك والمنتجات المركبة:

 .الشرعية الهيئة تراه الذي النحو على الشرعية الضوابط مع المتفقةوالمنتجات المركبة  الصكوك في الستثمار

 

 االستثمارمستشار  (26
 ال ينطبق

 
 الموزع (27

 ال ينطبق
 

 مراجع الحسابات (28

 اسم المحاسب القانوني 
 كمحاسب قانوني للصندوق، وعنوانه هو:   قام "مدير الصندوق" بتعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون

 +966( 11) 2065333تلفون: نية السليما 11557الرياض     69658ص. ب.  PKF Albassam &Coشركة      

 مهامه ومسؤولياته 
لقانوني يقوم مدير الصندوق بتعيين محاسب قانوني للصندوق ليقوم بعملية المراجعة وإبداء الرأي من الناحية المحاسبية، ويجب أن يكون المحاسب ا

 حاسبين القانونيين.في نظام الم ةمرخصا  له ومستقل عن مدير الصندوق وفقا  لمعيار االستقاللية المحدد

 العزل أو اإلستبدال 
 مدير يوجه أن أويتم تعيين المحاسب القانوني بأخذ الموافقة من مجلس إدارة الصندوق، ويجب على المجلس أن يرفض تعيين المحاسب القانوني 

 :التالية الحاالت في القانوني المحاسب وإستبدال بعزل الصندوق

 مهامه بتأدية متعلقة القانوني للمحاسب المهني لوكالس حول ومهمةإدعاءات قائمة  وجود. 

 مستقال   القانوني المحاسب يعد لم إذا. 

 مرضي بشكل المراجعة مهام لتأدية الكافية والخبرات المؤهالت يملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر إذا. 

 المعين القانوني محاسبال تغيير المحض لتقديرها وفقا   المالية السوق هيئة طلبت إذا. 
 

 أصول الصندوق (29
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يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين حفظ لصالح الصندوق، وأنه يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله 
 وعن أصول عمالئه اآلخرين.

لكية مشاعة. واليجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق كما يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات م
أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق أو مشغل الصندوق من الباطن 

أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو  أو مشغل الصندوق نبتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباط
ا في هذه الموزع مالكا  لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا  بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنه

 الشروط واألحكام.
 

 معالجة الشكاوى (30
دوق اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها دون مقابل، وإذا ما كانت لدى أي مشترك شكوى فيما يتعلق بأي صندوق استثمار، يوفر مدير الصن

 فعليه أوال  أن يستشير مركز االستثمار لدى "مدير االستثمار"، وإذا لم يقتنع بالرد من ذلك المركز فيمكنه توجيه الشكوى مباشرة إلى:
 5388تحويلة  4163133، تلفون:  11431الرياض  1467الستثمار، ص. ب. شركة األول ل

 .8001242442الهاتف المجاني: 
 aicustomercare@alawwalinvest.com أو من خالل البريد اإللكتروني الموحد لتلقي الشكاوي: 

 
 معلومات أخرى (31

 راءات تعارض المصالحسياسات وإج
أو األطراف ذات العالقة و مصالح المشتركين في الصندوق تجنب حصول أي تعارض مصالح قد ينشأ بين مصالح مدير سيحرص مدير الصندوق على 

ى ذات أو األطراف األخر الصددندوقفوق مصددالح الشددركة أو مدير  لصددندوق. وسدديعمل مدير الصددندوق على وضددع مصددالح المشددتركين في االصددندوق
الصددندوق. كما أن السددياسددات واإلجراءات التي سددتتبع لمعالجة تعارض العالقة، وعدم تغليب مصددالح مسددتثمرين على مصددالح مسددتثمرين آخرين في نفس 

تزام لدى المصددالح وأي تعارض مصددالح محتمل و/أو فعلي سدديتم تقديمها عند طلبها دون مقابل، ويتم طلبها بررسددال خطاب خطي لمسددؤول المطابقة واإلل
 شركة األول لالستثمار.

 
 التقاضي والقانون المطبق

للقوانين واألنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية كما تخضع أيضا  إلشراف ومراقبة هيئة السوق المالية  الصندوقتخضع كافة المعامالت التي تتم في 
منازعات األوراق المالية. ويقر المشترك ويقبل بأن يخضع شراء وبيع األصول واالستثمار السعودي. وبحال نشوء أي نزاع يتم اللجوء إلى لجنة الفصل في 

ي يتم فيه إنفاذ واألمالك وأية أنشطة أخرى ذات عالقة خارا المملكة العربية السعودية لكافة القوانين واألنظمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذ
 األصول أو االستثمارات أو األمالك. تلك المعامالت أو الذي توجد فيه تلك

 
 قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات

 شروط وأحكام الصندوق -1
 الشروط واألحكامأي عقد مذكور في  -2
 القوائم المالية للصندوق -3
 القوائم المالية لمدير الصندوق -4

 
 اإلعفاءات الممنوحة للصندوق من قبل الهيئة

 تءاال توجد إعفا
 

 ت اإلضافية ألنواع معينة من الصناديقمتطلبات المعلوما (32
 ال ينطبق

 
 إقرار من مالك الوحدات (33

 
وعلى خصائص وحدات هذا  والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها الخاصة بالصندوق لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام

 .كل ماسبقعلى ذلك أوقع بما يفيد فهمي وإلمامي وموافقتي على و الصندوق
 

  اسم العميل
 

  رقم الحساب االستثماري
 

  الجنسية
 

  رقم الهوية
 

  الفرع
 ____________________    التاريخ:___________________توقيع العميل:
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