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 مارس - 23نسخة: 
 م   2017 مارس 01تاریخ النسخة: 

  
 

ً لألسھم الخلیجیة كصندوق  الیسر صندوقجرى تأسیس  لالئحة صنادیق  استثماري مفتوح ومتوافق مع أحكام الشریعة وفقا
بتوزیع الصندوق في المملكة العربیة السعودیة  األول لالستثماراالستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة. وتقوم شركة 

  للصندوق. بصفتھا مدیراً 
  
 
 
 

 
 

  یجب أن یستند أي اشتراك في الصندوق على ھذه النشرة ولیس على أي مستند آخر.
  
  

 
  

   األول لالستثمارشركة 

  لألسھم الخلیجیة  الیسرصندوق 

  
    

   مفتوح موافق للشریعةصندوق استثماري 
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  المعلوماتنشرة 
 

ینطوي االستثمار في الصندوق على  على المستثمرین قراءة نشرة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
) ضمن شروط وأحكام ھذا 8) (صفحة 10رقم ( مخاطر االستثمارمن المخاطرة، لذا یرجى مراجعة فقرة  رتفعممستوى 

  .أن الصندوقالصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري بش
  
  

 إشعار ھـام
  

بالصندوق االستثماري و یجب على الراغبین باالشتراك  كتحتوي ھذه النشرة على الشروط و األحكام المتعلقة باالشترا
إن االشتراك في وحدات الصندوق یخضع لمخاطر محددة كما ھي مذكورة في الشروط  بالصندوق دراسة ھذه الشروط و األحكام.

و  إن الصندوق لیس لھ كیان مستقل قانونیاً . المرفقة و یرجى مراجعة ھذه المخاطر بعنایة قبل االشتراك في الصندوقو األحكام 
 ً للشروط و األحكام الواردة في ھذه النشرة والصادرة من  سوف یقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على إدارة الصندوق وفقا

على متطلبات الئحة صنادیق االستثمار الصادرة من  الواردة في الشروط و األحكام بناءاً  تم تقدیم المعلومات. ھیئة السوق المالیة
  ھیئة السوق المالیة.

  
تتم عملیة االشتراك و  أراء مدیر الصندوق في ھذه النشرة بمثابة توصیة للشراء أو االشتراك في وحدات الصندوق. رال تعتب

  .فقط االسترداد في الصندوق عن طریق مدیر الصندوق
  

  .بنشر أو توزیع أي معلومات من ھذه النشرة إال لھدف االشتراك في الصندوق حال یسم
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  دلیل الصندوق
 :صندوقاسم ال

  .لألسھم الخلیجیةصندوق الیسر 
  :اسم مدیر الصندوق

  إدارة وتشغیل الصندوق واإلشراف على أصولھ المالیة واستثماراتھ.  األول لالستثمارتتولى شركة 
 عنوان مدیر الصندوق:

و مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص رقم  للبنك األولتابعة  استثماریھوھي شركة  األول لالستثمارشركة 
  العنوان ھو اآلتي:  ، والتي ستقوم بدور مدیر الصندوق.37-07077

  8001242442ھاتف مجاني:   ،4163133تلفون:  11431، الریاض 1467ص. ب 
www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 

 أمین الحفظ:
ً  األول لالستثمارشركة تم تعیین  بان  كأمین حفظ للصندوق. و في حالة تعیین أمین حفظ آخر، فسیتم إعالن ذلك في حینھ. علما

عنوان  .الرسوم التي یتقاضاھا أمین الحفظ ھي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة بذلك من ھذه الشروط و األحكام
  أمین الحفظ:  

   4163133تلفون: ، المملكة العربیة السعودیةلعلیا العام، اشارع  -الریاض  11431الریاض 1467ص. ب.  
  مراجع الحسابات:

  " بتعیین شركة ایرنست أند یونغ كمراقب حسابات للصندوق، وعنوانھ اآلتي:  الصندوققام "مدیر 
  +966) 1( 2374740تلفون: ، برج الفیصلیة 11461الریاض   2732ص. ب.  شركة ایرنست آند یونغ
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 :الصندوقمعلومات ملخص 
  

  .الیسر لألسھم الخلیجیةصندوق   اسم الصندوق 
  .األول لالستثمارشركة   مدیر الصندوق
  .اللایر السعودي  عملة الصندوق

  .مرتفعة  درجة المخاطرة 

  المؤشر اإلرشادي
و  الشریعة. أحكامللشركات الخلیجیة المتوافق مع ستاندرد اند بورز  شرؤم

المكونة للمؤشر في سعر اغالق تلك الشركات. و یحسب بضرب األسھم الحرة 
ً للعائد الكلي.    ھذا المؤشر ھو مؤشرا

    .على المدى الطویلالمستثمر  لرأس المالتحقیق تنمیة   أھداف الصندوق
  .سعودي لایر 5,000  الحد األدنى لالشتراك 
  .سعودي لایر 2,000  اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 

  .سعودي لایر 2,000  الستردادلالحد األدنى 
ً   موعد تقییم وحدات الصندوق   .یتم تقییم وحدات الصندوق یومیا

   تقییم طلبات االشتراك واالسترداد

م تقیَ  االشتراكات و االستردادات التي یتم استالمھا قبل الساعة الثانیة عشر ظھراً  
في الصندوق في یوم العمل  إعالنھابسعر إغالق السوق في نفس الیوم ویتم 

  التالي.
 ً في  تقدم بطلب استرداد قبل الساعة الثانیة عشر ظھراً  مثال: لنفترض أن عمیال

عندئذ یوفر مدیر الصندوق السیولھ الالزمة لذلك العمیل في نفس  ،یوم السبت
تعلن أسعار وحدات الصندوق علي أساس سعر إغالق یوم  األحدالیوم. وفي یوم 

  .إیداع المبلغ المسترد في حساب العمیل یوم الثالثاء . ویتماألحد
  .ثالثة أیام عمل بعد تاریخ استالم الطلب  موعد دفع المبالغ المستردة

   .أسواق الصندوق كل یوم عمل تعمل بھ  أیام التعامل
ً  %1.95  رسوم إدارة الصندوق   .سنویا

  .كحد ألقصي %1.50  رسوم االشتراك

فقط إذا تم االسترداد خالل شھر واحد  %0.50رسوم استرداد مقدارھا تحسب   رسوم االسترداد
    وتدفع ھذه الرسوم للصندوق.       في الصندوق تاریخ االشتراكمن 

  .راجع ملخص اإلفصاح المالي  الرسوم األخرى
   .لایر سعودي 10  الصندوق طرح سعر الوحدة عند بدایة
  .09/05/2007  تاریخ طرح الصندوق
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  قائمة المصطلحات  

  تعریف ال  
  .لمتطلبات ھیئة السوق المالیة من خلفائھا المعینین طبقاً  المحدودة و أو أیاً  األول لالستثمارشركة   المدیر/ مدیر الصندوق

  .المحدودة األول لالستثمارشركة   الشركة
  .مالك الوحدات أو المستثمر في الصندوق  المشترك
   .صندوق الیسر لألسھم الخلیجیة  الصندوق

  .البنك األول  البنك
  .و أسواق النقد خلیجیةاألسھم الأسواق   األسواق

المؤرخ في  30بموجب األمر السامي رقم م/المنشأة ھیئة السوق المالیة السعودیة (  الھیئة
  .ھـ)2/6/1424

  .ھیئة السوق المالیةعن الئحة صنادیق االستثمار الصادرة   الئحة صنادیق االستثمار
  .مجلس إدارة الصندوق  مجلس اإلدارة

  .المملكة العربیة السعودیة  المملكة
  .في الصندوق ملكیة المشترك  الوحدة

  اللجنة الشرعیة
. البنك األولاللجنة الشرعیة ھي لجنة مستقلة بذاتھا ویتم تعیینھا من جانب مجلس إدارة الشركة و

وتجتمع ھذه اللجنة بشكل دوري لمراجعة وتقییم كافة المنتجات والخدمات االستثماریة للتأكد من 
  مطابقتھا ألحكام الشریعة.

  .أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسومقیمة   صافي قیمة األصول
  .التاریخ الذي یتم فیھ حساب وتأكید صافي قیمة األصول لالشتراك واالسترداد وتحویل الوحدات  تاریخ التقویم

  .أسواق الصندوق كل یوم عمل تعمل بھ  یوم العمل
طلبات االشتراك واالسترداد في الملحق المحدد الستالم الموعد سعر وحدات الصندوق المقیم بعد   السعر التالي

  .المرفق
لجنة بالنظر في المنازعات التي تقع في ال"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة" وتختص   لجنة فصل المنازعات

  نطاق نظام السوق المالیة واللوائح والقواعد والتعلیمات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والسوق. 
  على الشروط واألحكام التي توضح الشروط األساسیة للصندوق بالتفصیل. اإلضافات   ملحق
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  شروط وأحكام الصندوق
 : صندوقاسم ال - 1

  الخلیجیة.صندوق الیسر لألسھم 
 : عنوان مدیر الصندوق - 2

وذات مسؤولیة محدودة تأسست وتعمل بموجب القواعد واألنظمة النافدة  للبنك األول، وھي شركة تابعة األول لالستثمارشركة 
صادر من وزارة التجارة في المملكة العربیة السعودیة.  1010242378في المملكة العربیة السعودیة وذات سجل تجاري رقم 

  العنوان ھو اآلتي: 
  .العربیة السعودیةالمملكة العلیا العام،  شارع –الریاض  11431، الریاض 1467ص. ب 
   8001242442ھاتف مجاني:  4163133تلفون: 

www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 
   تاریخ بدایة الصندوق: -  3

  .09/05/2007تم طرح الصندوق للمستثمرین في تاریخ 
  :الھیئة المنظمة - 4

ة  ة العربی ي المملك ھ ف اریة المفعول في حین وائح الس ة والل وانین واألنظم ي الصندوق للق ي تجرى ف امالت الت تخضع جمیع المع
للقواعد الواردة في  . وقد تم إعداد ھذه الشروط واألحكام وفقاً السعوديكما تخضع إلشراف ورقابة ھیئة السوق المالیة  السعودیة،

 ،ویقر مدیر الصندوق بأنھ شخص مرخص لھ بممارسة أنشطة التعاملالمالیة. سوق النظام صنادیق االستثمار الصادر من ھیئة 
دی ،بالترتی ،ةاإلدار ة  ،المشورة متق ة السوق المالی م من قبل ھیئ ة بموجب الئحة األشخاص المرخص لھ ظ األوراق المالی وحف

    .07077-37رخصة رقم 
  :أو آخر تحدیث لھا إصدار شروط و أحكام الصندوق تاریخ -5
 .م 01/03/2017شروط وأحكام الصندوق بتاریخ  تحدیث تم
  :االشتراك في الصندوق - 6

لایر سعودي.   2,000لایر سعودي، والحد األدنى لالشتراك اإلضافي ھو  5,000الحد األدنى لمبلغ االشتراك في الصندوق ھو 
تمالً لایر سعودي أیضاً  2,000األدنى لالسترداد من الصندوق فھو أما الحد  لم  وصحیحاً  . ویكون طلب االشتراك مك دما تتس عن

  المبالغ المحصلة لشراء وحدات في الصندوق.  شركة األول لالستثمار
 :االستثمار في الصندوقعملة  - 7

تثمار االصندوق  داتوإذا تم شراء وح السعودي.اللایر  ھيعملة االستثمار في الصندوق  ة س ر عمل ة غی یقوم  الصندوق،بعمل س
، ویصبح الوقت في ذلكفي السوق "مدیر االستثمار" بتحویل العملة التي تم الدفع بھا إلى اللایر السعودي بسعر الصرف الساري 

ى أساس السعر اآلجل لوحدة  األول لالستثمارساري المفعول عند استالم شركة الوحدات شراء  ة الصندوق عل لذلك المبلغ بعمل
  الصندوق.االستثمار في 

  الصندوق:  أھداف - 8
  .على المدى الطویلالمستثمر  لرأس المالتحقیق تنمیة  وقھدف الصندی
   :صندوقال ستراتیجیاتا - 9

. إضافة إلى المدرجة في اسواق االسھم الخلیجیة المتوافقة مع الشریعة االسالمیة  الخلیجیة الشركات فيیستثمر الصندوق 
مثل المرابحات قصیرة االجل او صنادیق المرابحة و ذلك  وافقة مع أحكام الشریعةتاإلستثمار في أدوات النقد قصیرة األجل الم

 الشركات السعودیةالستثمار في الطروحات األولیة (العامة) ألسھم یجوز للصندوق ا .لدفع قیمة االستردادات متى ما استحقت
  الخلیجیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.و
و كفاءة  اا و توقعات نموھھالتنافسي في السوق و ربحیت اووضعھ  لتلك اشركاتیتم اختیار األسھم بعد تقییم دقیق للمركز المالي و

ظة باستمرار واجراء التعدیالت اللزمة علیھا عند كما یتم مراقبة مستوى المخاطرة على المحف اإلدارة التي تتولى اإلشراف علیھ.
   .الضرورة
لتقدیره المطلق أن یحتفظ بجزء من  إلى ظروف السوق أو لالحتفاظ بالحد األدنى من متطلبات السیولة، یجوز للمدیر وفقاً  واستناداً 

أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو أدوات مالیة ذات آجال قصیرة كیفما یكون الحال إلى حین إعادة استثمارھا. ویجوز 
  للمدیر أن یودع في أي وقت من األوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة وذلك بالشروط التي یراھا المدیر مالئمة.

  القیود على استثمارات الصندوق:
  افي قیمة أصولھ في األوراق المالیة لمصدر واحد. ) من ص%10تزید استثمارات الصندوق عن ( لن –أ 
  ) من األوراق المالیة التي یصدرھا أي جھة مصدرة لتلك األوراق. %5نسبة تزید عن (الصندوق  یتملك لن-ب
  :التمویل -ج 

  ولكن یجوز لھ الحصول على التمویل بما یتوافق مع أحكام الشریعة وذلك وفقاً بإقراض أي شخص، الصندوق لن یقوم 
   .الشرعیةألھداف الصندوق المحددة في شروطھ وأحكامھ وبموافقة الھیئة 

  لن یتحمل الصندوق المسؤولیة عن أو یضمن أو یقر أو یصبح بشكل مباشر أو مشروط مسؤوال عن أي التزام أو
  ألي شخص. مدیونیة 

  .لن یتملك الصندوق أي أصل ینطوي على تحمل أي مسؤولیة غیر محددة  
 في  ھ ویستثنى من ذلك) من صافي قیمة أصول%10(في المائة  ةنسبة عشر لصندوقلتمویل ا یتجاوز الحد األقصى لن

وفقا  من الصندوقطلبات االسترداد  لتغطیة من فرع تابع للمدیر وذلكمن مدیر الصندوق أو  لكون مصدر التموی حالة
 نظام الصنادیق االستثماریة. من  49للمادة 

  القیود على المستثمر: 
 من صافي قیمة أصول  %10 وز للصنادیق القابضة و صنادیق المستقبل االستثمار في الصندوق بنسبة تتجاوزیج

 الصندوق.
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  من صافي قیمة أصول الصندوق. %10یجوز لمالكي الوحدات االستثمار في الصندوق بنسبة تتجاوز  
  :مخاطر االستثمار - 10

دمھا الصندوق،الصندوق یمكن لمدیر  ي یق تثماریة الت ارات االس ة الخی دى مالئم تثمر  إرشاد المستثمر عن طبیعة وم إال أن المس
  بمفرده عن أي قرار یتخذه بخصوص اختیار الصندوق الذي یناسب استثماراتھ. وفي كافة األحوال سیكون مسئوالً 

وبالتالي فعندما  لذلك، علیھ فإن سعر وحدات الصندوق قد ینخفض أو یرتفع تبعاً  اً وبناء عرضة لتقلبات السوق،الصندوق قد یكون 
 ي استثمره فیھ.  یسترد المستثمر أموالھ من الصندوق قد ال یحصل على نفس المبلغ األساسي الذ

ویقبل المستثمر كذلك بأن أي تغییرات في أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قیمة االستثمارات في الصندوق األمر الذي یؤثر 
 بالتالي على قیمة وحدات الصندوق التي یملكھا المستثمر. 

  االستثمار في الصندوق:وتوضح الفقرات التالیة بعض أنواع المخاطر، التي یمكن أن یكون لھا تأثیر على 
 مخاطر األسھم المتداولة ومخاطر السوق: )أ

باالضافة الى  المدرجة في اسواق االسھم الخلیجیة المتوافقة مع الشریعة االسالمیة الخلیجیة الشركات فيالصندوق یستثمر 
  والتي تتعرض لمخاطر تقلبات السعر والسوق.  االستثمار في المرابحات قصیرة االجل

 االستثمار في الشركات الصغیرة:مخاطر   )ب
نوعان رئیسیان من  ھناكمخاطر أكثر من غیرھا من االستثمارات. فالصغیرة الشركات االستثمار في أسھم بشكل عام یواجھ 

   المخاطر التي تواجھھا الشركات الصغیرة:
ما  ، ومنھا أیضاً توقعاتبعیدة عن التأتي األرباح إمكانیة أن الرئیسیة لالستثمار في مثل ھذه الشركات تتمثل في  المخاطر )1

لتجاریة أو ا ھاعملیاتتنفیذ  في والمشاكلعدم كفایة الموارد المالیة یعود لضحالة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى ھذه الشركات و
  تسبب مخاطر.على نفس الزبائن التنافس بین تلك الشركات 

المحتملة ا الشركات الصغیرة المدرجة في السوق في الصعوبة السیولة التي تواجھھمخاطر تتمثل  السیولة النقدیة:مخاطر  )2
  .الشركات بسبب انخفاض حجم التداول الخاصة بھذه بیع األوراق المالي وشراء في عملیات 

 مخاطر السیولة:   )ت
بما  المتوافقة مع الشریعة االسالمیة باالضافة الى االستثمار في المرابحات قصیرة االجل الخلیجیة الشركات فيالصندوق یستثمر 

. و لكن قد تمر فترات خالل فترة زمنیة قصیرة جداً  یمكن معھ بیع وشراء وحدات الصندوق بدون أي تغیرات كبیرة في األسعار
والصنادیق أقل سیولة وأكثر صعوبة في االستثمار فیھا یحدث فیھا تقلب في السوق وعدم استقراره و قد تصبح بعض المحافظ 

 نتیجة التداول المحدود فیھا. 
 المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت:  )ث

، األجلقصیرة  المرابحاتاالستثمار في  إلى باإلضافة اإلسالمیةیستثمر الصندوق في الشركات الخلیجیة المتوافقة مع الشریعة 
. وبذلك یكون المشتركین في الصندوق معرضین االخري والدوالر األمریكي ةمالت الخلیجیوالعالمقومة باللایر السعودي و

 لمخاطر التقلبات ألسعار الصرف في تلك العمالت.
 المخاطر االئتمانیة:  )ج

بالتزاماتھ ھي تلك التي تتعلق باحتمال أن یخفق أي مدین في الوفاء  المتعلقة بصفقات استثمار المرابحة المخاطر االئتمانیة
  التعاقدیة مع الطرف المتعاقد معھ وفقا للشروط المتفق علیھا بینھما.

 المخاطر الشرعیة:  )ح
فإن الصندوق قد  ،تتمثل ھذه المخاطر في حال أصبحت أحد الشركات المستثمر فیھا غیر متوافقة مع بعض الضوابط الشرعیة 

  إلى بیع تلك األسھم بسعر منخفض. ریخسر في حالة االضطرا
  المخاطر القانونیة:  )خ

صنادیق االستثمار معرضة للمخاطر القانونیة حیث أن أي شركة ضمن شریحة االستثمار معرضة لفرض إجراءات قانونیة 
و بالتالي یمكن أن  علیھا من قبل السلطات الحكومیة المختصة بالتنظیم واإلشراف والرقابة علیھا، وكذلك من قبل المستثمرین،

  الصنادیق.تلك  الصندوق فيثمارات التي یستثمرھا یؤثر على قیمة االست
 المخاطر المتعلقة بأحداث معینة:  )د
یقبل المشترك أن قیمة أصول الصندوق یمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منھا عوامل سیاسیة واقتصادیة وعوامل تتعلق  

قد تتأثر بالتغیرات في سیاسة الحكومة ونظام بالتشریعات واألنظمة أو تتعلق بالسلطات اإلشرافیة والتنظیمیة والرقابیة، كما 
    لألسھم.الضرائب وأسعـار الفائدة أو قد تتأثر بأحداث معینة تتعلق بالجھة المصدرة 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدیر الصندوق:  )ذ
ار  دیر الصندوق وخاصة كب ؤثر یعتمد أداء أي صندوق استثماري إلى حد بعید على قدرات وإمكانیات موظفي م ا ی ھ مم موظفی

    .بشكل كبیر على أداء الصندوق عند استقالة أو غیاب أحدھم وعدم توفر البدیل المناسب
  تضارب المصالح: - 11

 األول لالستثمارشركة  أو الصندوقتجنب حصول أي تضارب مصالح قد ینشأ بین مصالح مدیر سیحرص مدیر الصندوق على 
ة و ي  أو األطراف ذات العالق تركین ف الح المش ندوقمص ندوق . الص دیر الص یعمل م الح و س ع مص ى وض تركین فعل  يالمش

وعدم تغلیب مصالح مستثمرین على مصالح  ،أو األطراف األخرى ذات العالقة الصندوقأو مدیر  الشركةفوق مصالح  لصندوقا
  .الصندوقمستثمرین آخرین في نفس 

  :الرسوم والمصاریف - 12
حتسبة و مستحقة على القیمة م سنویاً  %1.95 مقدارھا الصندوقمقابل قیامھ بإدارة ذلك إدارة رسوم  هلمدیر صندوقالدفع یسوف 

ول الصافیة  ندوقألص م  الص د خص اتبع ة  االلتزام ا.المترتب تراك و علیھ وم اش ترداد  %1.50رس وم اس ي، ورس د أقص كح
  .و تدفع ھذه الرسوم للصندوقفي الصندوق  االشتراكتاریخ للصندوق في حال تم االسترداد خالل شھر واحد من  0.50%

  :التعامل األخرى مصاریف - 13
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ً على سبیل المثال ال أصولھ. وتشغیلھ واستثمار  بتنظیمھتحتسب على كل صندوق كافة النفقات المتعلقة  و تشمل تلك النفقات أیضا
تدقیق المؤشر اإلرشادي  شرعیة ومصاریف حساب وومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومصاریف اللجنة الالحصر أتعاب اإلدارة 

الصندوق و المحاسبیة و رسوم الحفظ و الوصایة و العموالت و  نفقات التداول و غیر ذلك من الرسوم الخاصة بتصریف شئون 
  ).المرفق(راجع ملخص اإلفصاح المالي 

 :تصفیة الصندوق - 14
  من نظام صنادیق االستثمار.  22ألحكام المادة  لھیئة السوق المالیة تعیین أي مصف وفقاً یحق 

 :مجلس إدارة الصندوق - 15
 ھم: أعضاءة أربعمن یشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف 

  (رئیس مجلس إدارة الصنادیق) عضو غیر مستقل –المعمر  خالد .1
  المؤھالت

 والمعادن للبترول فھد الملك جامعة من محاسبة بكالوریوس. 
 والسابقة الحالیة الوظائف

 األول لالستثمار لشركة التنفیذي الرئیس. 
 عضو في مجلس االدارة و لجنة االستثمار و لجنة المكافئات والترشیحات لشركة تكوین المتطورة للصناعات 
 شركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني. في الداخلي التدقیق لجنة في عضو 
 البنك األولب الشرقیة بالمنطقة الشركات مصرفیة مدیر. 
 البریطاني السعودي بالبنك الشرقیة بالمنطقة والمؤسسات الشركات مصرفیة مدیر. 
 الفرنسي السعودي بالبنك الشركات مصرفیة في عالقة مدیر. 
 اندرسون ارثر في أول داخلي مدقق. 
 المتقدمة البتروكیماویات شركة إدارة مجلس في سابق عضو. 
 عضو غیر مستقل –علي القدیحي . 2

  المؤھالت
 .بكالوریوس في اإلدارة المالیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  

  السابقةو الوظائف الحالیة
  األول نائب رئیس إدارة األصول ونائب رئیس مجلس إدارة الصنادیق وأمین سر مجلس إدارة الصنادیق في شركة

  . لالستثمار
  األول لالستثمارفي شركة  –مدیر أول إدارة األصول.  
  األول لالستثمارفي شركة  –مدیر أول صنادیق إستثماریة. 
  البنك األولفي  –مدیر صنادیق إستثماریة.  
  البنك األولفي  –مساعد مدیر صنادیق إستثماریة. 
  عضو مستقل –الصالح دالحمی . عبد3

  المؤھالت
 االجتماع علم في بكالوریوس.  

  السابقةو الحالیة الوظائف
  المستشارین" و مناصب تنفیذیة في عدد من الشركات العاملة.عضو في "مجلس 
 المالیة سامبا مجموعة الشرقیة، المنطقة لفروع اإلقلیمي المدیر.  
 مجموعة المصرفیة الخاصة في البنك السعودي األمریكي. -أول عالقات مدیر 
  القطاع العام و عدة مناصب في البنك السعودي المتحد. مصرفیةرئیس مجموعة 
  عضو مستقل –ھاني العبادي. 4

  المؤھالت
  الظھران. -تسویق من جامعة الملك فھد للبترول و المعادنبكالوریوس  

  السابقةو الوظائف الحالیة
 واإلداریة المالیة لالستشارات العبّادي ھاني :اداري شریك. 
 في شركة الخیر كابیتال. إلدارة تطویر األعمال يالمدیر التنفیذ 
  البنك األولالشركات للمنطقة الغربیة ب مصرفیةمجموعة  -نائب المدیر العام. 
  البنك األولمجموعة مصرفیة الشركات ب -مدیر قطاع. 
 .مدیر أول بمصرفیة الشركات بالبنك األھلي التجاري 
 في مجموعة سامبا المالیة. مدیر أول عالقات 
  المالیة.محلل ائتماني / مدیر عالقة في مجموعة سامبا 
  البنك السعودي لالستثمار -مدیر مجموعة الخدمات المصرفیة لألفراد. 
  

  كعضو مراقب في مجلس إدارة الصندوق.  األول لالستثمارمع وجود مدیر إدارة االلتزام في شركة 
  أمین السر

یس  نائب -علي القدیحيالسید/  دیم  األول لالستثماربشركھ  األصول ةدارإرئ د وتق ي تعق ھ التحضیر لالجتماعات الت ومن مھام
 .ومناقشھ أداء الصنادیق

  التصویت:
  یتم التصویت على قرارات المجلس باألغلبیة.
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ى  ي الجدول سوف یحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق عل ا ف أة كم ن اجتماعات مكاف اع م ل اجتم عن حضور ك
 ھي ثالثو مدة العقد مع كل عضو مجلس إدارة مستقل  ،ء المستقلین سیتحملھا الصندوقبأنھ مكافآت األعضا علمامجلس اإلدارة 

دة ال تتجاوز ( ،سنوات اً 90و سیتم مراجعة العقود سنویا و تعدیلھا إن لزم األمر خالل م اً  ) تسعین یوم نة  تقویمی ة الس من نھای
  المالیة لصندوق االستثمار.

یتمتع أعضاء مجلس إدارة الصندوق بخبرات في مجال إدارة الصنادیق االستثماریة ولدیھم المعرفة الكاملة بأسالیب إدارة 
الصنادیق ومجاالت االستثمارات واألسواق مما یمكنھم من اإلشراف بفعالیة على نشاطات كافة صنادیق الشركة ومتابعة أدائھا 

  مستوى.  بشكل وثیق وبكفاءة ومقدرة رفیعة ال
 وتشمل مسؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبیل المثال ال الحصر، اآلتي:

  فیھا. الموافقة على جمیع العقود والقرارات والتقاریر الجوھریة التي یكون الصندوق طرفاً  .1
2.  ً ً لالو اإلشراف متى كان ذلك مناسبا ا ئحة صنادیق المصادقة على أي تضارب مصالح یفصح عنھ مدیر الصندوق وفق

 االستثمار.
ً على األقل مع مسئول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدیر الصندوق ومسئول  .3 االجتماع مرتین سنویا

 للتأكد من التزام مدیر الصندوق بجمیع اللوائح واألنظمة المتبعة. ،التبلیغ عن غسل األموال وتمویل اإلرھاب لدیھ
 عھا المصفي في حالة تعیینھ.إقرار أي توصیة یرف .4
 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صنادیق االستثمار. .5
اً  .6 الكي الوحدات وفق ام  التأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة م ام الصندوق وأحك لشروط وأحك

 الئحة صنادیق االستثمار.
 مار ومالكي الوحدات فیھ.العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستث .7
(أدناه قائمة تضم أسماء الصنادیق التي یشرف  األول لالستثماركما یشرف مجلس إدارة الصندوق على جمیع صنادیق  .8

  :علیھا مجلس إدارة الصندوق)
 صندوق األمان متعدد األصول. )1(
 صندوق المیزان متعدد األصول. )2(
 صندوق الطموح متعدد األصول. )3(
 متعدد األصول.صندوق الیسر األمان  )4(
 صندوق الیسر المیزان متعدد األصول. )5(
 صندوق الیسر الطموح متعدد األصول. )6(
 صندوق الیسر لألسھم السعودیة. )7(
 صندوق األسھم السعودیة. )8(
 أسھم المؤسسات المالیة السعودیة. صندوق )9(
 صندوق األسھم الخلیجیة. )10(
 صندوق الیسر لألسھم الخلیجیة. )11(
 .صندوق أسواق النقد باللایر السعودي )12(
 صندوق الیسر للمرابحة باللایر السعودي. )13(
 صندوق الیسر للمرابحة و الصكوك.  )14(
 صندوق الیسر لألسھم العالمیة.  )15(
 صندوق الیسر لإلكتتابات األولیة  )16(

 : الصندوق مدیر - 16
ركة  تثمارش ة  األول لالس ركة تابع ي ش ك األولوھ م  للبن رخیص رق ب الت ة بموج وق المالی ة الس ل ھیئ ن قب ة م -37و مرخص

  والتي ستقوم بدور مدیر الصندوق وعنوانھا كاآلتي:  ،07077
  11431، الریاض 1467ص. ب 
  8001242442ھاتف مجاني:  4163133تلفون: 

www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 
أمین الحفظ:  - 17    

اً  األول لالستثمارشركة تم تعیین  ھ. علم ان  كأمین حفظ للصندوق. و في حالة تعیین أمین حفظ آخر، فسیتم إعالن ذلك في حین ب
ام ذه الشروط و األحك وان  .الرسوم التي یتقاضاھا أمین الحفظ ھي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة بذلك من ھ عن

  أمین الحفظ:  
  .المملكة العربیة السعودیة لعلیا العام،اشارع  -الریاض  4163133تلفون:  11431الریاض 1467ص. ب. 

  مراجع الحسابات: - 18
  قام "مدیر الصندوق" بتعیین شركة ایرنست أند یونغ كمراقب حسابات للصندوق، وعنوانھ ھو:  

  +966) 1( 2374740تلفون:  ،برج الفیصلیة 11461الریاض  2732ص. ب.  شركة ایرنست آند یونغ
  :السنویةالقوائم المالیة  - 19
 ً خالل للصندوق  سنویةللقوانین واألنظمة الساریة في المملكة العربیة السعودیة، سیقوم "مدیر الصندوق" بإعداد قوائم مالیة  وفقا
90  ً " یقوم "مدیر الصندوقو. خطیاً بناء على طلبھ  مشتركنھایة كل سنة میالدیة. ویتم إرسال تلك القوائم بالبرید إلى كل  من یوما

ً  45خالل قوائم مالیة نصف سنویة  بإعدادكذلك  منھ ودون  خطيبناء على طلب  مشتركمتاحة لكل  من نھایة الفترة تكون یوما
وان  مقابلتحمیلھ أي مصاریف  ى عن ذلك. و یتم طلب القوائم المالیة كتابة من مدیر الرقابة و االلتزام لدى مدیر الصندوق و عل

  مدیر الصندوق.



 صندوق الیسر لألسهم الخلیجیة

 

  - 11 - 

 :الوحدات خصائص - 20
غیر محدد  واألحكام أن یصدر عدداً  ھذه الشروطلتقدیره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في  للمدیر وفقاً  یمكن

مساویة لكل وحدة  الصندوقتمثل كل وحدة حصة نسبیة في  على أن تكون جمیعھا من فئة واحدة. و الصندوقمن الوحدات في 
افي موجودات  الصندوقإذا تمت تصفیة وأخرى.   الصندوقفسوف یتقاسم المشتركون بالتناسب (كل حسب نسبة حصتھ) ص

  .حینئذ الصندوقحسب عدد الوحدات المحتفظ بھا في 
  الخدمات التي یوفرھا المدیر مع الصالحیات: - 21

اریة والكتابیة بغرض إدارة وللقیام بالمھام اإلشرافیة واإلد مجموعة من موظفیھ إلدارة الصندوق سوف یقوم المدیر بتوفیر خدمات
ترداد الخاصة بالوحدات وإصدار  دفاتر والسجالت وإدخال أوامر االشتراك واالس ظ ال ك حف الصندوق بطریقة فعالة ویشمل ذل
الحواالت ومطابقة معلومات الحسابات واألرصدة ومتابعة استفسارات المشتركین والرد على تلك االستفسارات وإجراء التحریات 

ث الالزمة و ى أي شخص أو طرف ثال ذكورة أعاله إل أي من الوظائف الم د ب دیر أن یعھ دیم كشوفات الحساب. و یجوز للم تق
 مرخص لھ.

ة واحدة أو أكثر من  ى أی بة إل ا الشركة مناس ي تراھ ة الت یفوض المشترك مدیر الصندوق بأن یفوض األخیر صالحیاتھ بالطریق
ل أو وسیط المؤسسات المالیة (وذلك على مسئولیة  المشتركین الكاملة) بصفة مستشار، أو أمین استثمار أو مدیر فرعي، أو وكی

ة أو الطرف المفوض) وأن  ال ال الحصر الطرف ذا العالق للصندوق حسب اختیار مدیر الصندوق (بما في ذلك على سبیل المث
وض، ك الطرف المف د مع ذل نص، یتعاق یھ ال بما یقتض تثم حس دیم خدمات إدارة اس ایة ألصول لتق ظ ووص ار و/أو خدمات حف

  الصندوق سواء مباشرة أو عن طریق طرف ثالث مرخص لھ.
دیر  ترك م وض المش أنیف ندوق ب ة  الص ات المالی ن المؤسس ر م دة أو أكث دى واح اني ل اس ائتم ى أس ندوق عل ودع أصول الص ی

وع  ذا الن داع من ھ (والمشار إلیھا جمیعا فیما بعد باألطراف ذو العالقة أو الطرف المخول) في أي بلد وبأیة عملة. ویكون أي إی
 دیر.على مسئولیة المشترك الكاملة إال في حال التعدي والتقصیر من قبل الم

فیما یتعلق بذلك التفویض یقر المشترك بأن المدیر لن یقوم بإفشاء أیة معلومات متعلقة بالمشترك لذلك الطرف المفوض أو ألي 
ً بموجب قانون أو نظام قضائي ذي اختصاص أو إذا رأى الطرف المفوض إن مثل  طرف آخر ما لم یكن مثل ھذا اإلفشاء مطلوبا

  ھ لتمكینھ من القیام بواجباتھ.ل ھذا اإلفشاء یعتبر ضروریاً 
دیب, الترتیةویقر مدیر الصندوق بأنھ شخص مرخص لھ بممارسة أنشطة التعامل, اإلدار ة  م, تق ظ األوراق المالی المشورة, وحف

    .07077-37بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم من قبل ھیئة السوق المالیة رخصة رقم 
  :صنادیق االستثمار المتوافقة مع أحكام الشریعة – 22

نادیق ة الص تثمر كاف ركة  الشرعیة تس دیرھا ش ي ت تثمارالت كوك واألسھم  األول لالس ات والص ي المرابح ام ف ة مع احك المتوافق
ة استثماریة جدیدة ضمن المعاییر المذكورة أدناه، وتأخذ تلك االستثمارات الموافقة الشرعیة المسبقة على كل صك أو أداالشریعة 

 .وذلك لضمان االلتزام بھذه المعاییر وستكون ھناك مراجعة سنویة لمدى امتثال الصنادیق لھذه المعاییر
  :الشریعة الھیئة أعضاءومؤھالت  وفیما یلي أسماء

  المنیع الشیخ عبد هللا بن سلیمان 
نة  عمل الشیخ عبدهللا عضواً  ذ إنشاء المجلس في س ة السعودیة من ـ. وھو 1391في مجلس القضاء األعلى في المملكة العربی ھ

ة وقاضیاً  نائباً  عضو في مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، كما عمل سابقاً  ابقاً  لرئیس محاكم مكة المكرم  س
ي المملكة  هللا حالیاً في محكمة الوقف في مكة المكرمة. كما یشغل الشیخ عبد وك ف دى البن ات الشرعیة ل ن الھیئ عضویة العدید م

ً  العربیة السعودیة. و ة  ھو أیضا ات الشرعیة كمنظم الس والھیئ ن المج د م دقیق المحاسبةعضو في العدی ة  والت للمؤسسات المالی
  في البحرین.اإلسالمیة 

دكتوراه.  عبدهللاكما أشرف الشیخ   تیر وال على عدد من اطروحات ورسائل الدكتوراه وشارك في مناقشة عدد من رسائل الماجس
  كما قام بتصنیف عدد من األحكام في الشریعة اإلسالمیة (التفسیر واآلراء) وقام بتألیف عدد من الكتب حول التمویل اإلسالمي. 

  القريالشیخ الدكتور محمد 
دیر السابق لمركز بحوث االقتصاد وھو  جدةفي في جامعة الملك عبد العزیز  اإلسالميالقتصاد ل القري أستاذاً الشیخ یعمل  الم

ة.  اإلسالمي ي نفسھ الجامع ى جائزة الشیخ و ف ك القري حاصل عل ة  اإلسالميالبن ة الدولی الللتنمی المصرفیة  في مجال األعم
ة  المیةوالمالی ام  اإلس ھ اإلس2004لع ع الفق ي مجم ر ف و خبی ؤتمر . وھ ة الم ابع لمنظم الميالمي الت ة اإلس ي أكادیمی ھ  وف الفق
ةتحریر المنشورات ات العدید من ھیئ یةعضو كما یشغل الدكتور القري. اإلسالميرابطة العالم التابعة ل اإلسالمي ي  األكادیمی ف

مجلة ، والتابعة لرابطة العالم اإلسالمياإلسالمي الفقھ  التي تصدرھا أكادیمیةالمجالت ذلك بما في  اإلسالميالفقھ التمویل ومجال 
ة اإلسالمي التي یصدرھا البنك اإلسالمیةالدراسات االقتصادیة  ي تصدرھا ا اإلسالمياالقتصاد  للتنمیة ومجل ة الت لرابطة الدولی

الشیخ یشغل كما . قانون اإلسالميھارفارد في ال لسلسلةاالستشاري ، ویشغل كذلك عضویة المجلس لندن فيالقتصاد اإلسالمي ل
كتب العدید من التألیف كما قام الشیخ القري بلمصارف والمؤسسات المالیة. االعدید من في اللجان الشرعیة القري كذلك عضویة 

د حولفي المؤتمرات حدثین الدائمین المتواإلنجلیزیة، وھو من باللغتین العربیة  اإلسالميمقاالت عن التمویل الو الم  التي تعق الع
  درجة الدكتوراه من جامعة كالیفورنیا. القري یحمل الشیخ و ،1995عام  فيفي جامعة ھارفارد  زائراً  تاذاً كما كان أس

  بن عبد العزیز آل مصلح عبدهللالشیخ الدكتور 
س ال یخ أس دهللاش رع ال عب لح ف اممص ة اإلم عود  جامع ن س د ب المیةمحم ي  اإلس اف ان رئیس أبھ رع  اً وك ة لف اك الجامع ن ھن م

نة  ـ1396س ى  ھ ـ، 1415وحت ریعة ھ ة الش د كلی ب عمی غل منص ا ش ولكم ي  وأص دین ف امال ة اإلم ن  جامع د ب محم
  العلمي في القرآن والسنة. اإلعجازالمدیر العام لھیئة وسعود اإلسالمیة 

  
  الھیئة الشرعیة مقابل المشورة الشرعیة التي یقدمونھا للصندوق (راجع ملخص اإلفصاح المالي).عضاء یتم تعویض أ

  :استثمار مدیر الصندوق في الصندوق – 23
دیر یمكن  وم م تثمارأن یق ندوق االس ب – ص دیره حس تراك – تق ي  باالش ندوق بصفتھف تثمراً  الص الحق مع  .مس ي احتفاظھ ب ف

اً  -المبالغوسوف یتم معاملة مثل ھذه  .متى اعتبر ذلك مناسباً  أو كلیاً  تخفیض اشتراكھ جزئیاً  ھ قانون ى  - إلى الحد المسموح ب عل



 صندوق الیسر لألسهم الخلیجیة

 

  - 12 - 

ي ھذه الصندوقأنھا اشتراك من قبل الشركة في وحدات  ذكورة ف ام الم یة األحك الغ التأسیس ، وبالتالي سوف تطبق على ھذه المب
  االتفاقیة والمتعلقة من ضمن أشیاء أخرى بعملیات االسترداد.

 :إجراءات االشتراك واالسترداد - 24
وفي حالة السداد  .بعد یوم عمل واحد من تاریخ استالم طلب االشتراك أو االسترداد رسمیاً  اشتراك أو استرداد العمیل نافذاً یصبح 

ً فقط في یوم اإلعالن الذي یلي مباشرة تسلم  ، شریطة استالم تلك المبالغ في أو المبالغ المحصلةبواسطة شیك یكون االستثمار نافذا
ك األرصدة في المحدد. االستالمقبل وقت  وم  فإذا لم یتم استالم تل ً من ی ارا ط اعتب ً فق ذا تثمار ناف ك الوقت یصبح االس أو قبل ذل

  اإلعالن التالي
ي  تمارة  تعبئة الصندوقیتعین على المستثمرین الراغبین في شراء وحدات ف تثماراس تثمار وتسلیمھا  األول لالس لصنادیق االس

تثمارلشركة  دى البنك  األول لالس ى حساب المشترك ل ة لالشتراك.أمع (أ) تفویض بالخصم عل الغ الالزم تفظ  و (ب) المب ویح
ى أساس  في كل یوم عمل الصندوقتم تقییم أصول وی. الصندوقخص في ش"المدیر" بالحق في أن یرفض اشتراك أي   سعرعل

  .المستثمر بھا لذلك الیوم قالصنادی
 ً ي  وحتى الساعة الثانیة عشر ظھراً  یتم تجمیع كافة طلبات االسترداد من الصندوق یومیا وم العمل الرسمي ف شركة األول من ی

تقدیم الطلب وتودع المبالغ من تاریخ  . ویتم استرداد المبالغ من الصندوق على أساس سعر الوحدة المعلن بعد یوم عمللالستثمار
  المستردة في حساب العمیل بعد ثالثة أیام عمل من تاریخ تقدیم الطلب.

تثمر.و المبلغ  االشتراكتاریخ  رقم وفیھ  لبرید یوضحاالمشتركین بواسطة  إلىإشعار  إرسالویتم   الوحدة وو سعر شراء  المس
  .األول لالستثمارباستخدام نماذج شركة سترداد ویتم االشتراك و اال العموالت على االشتراك.و  ةعدد الوحدات المشترا

د األدن ن الح ل م ى أق ترك إل تثمار المش ترداد أن یخفض اس ان من شأن أي اس إذا ك ذلك ف دائي المحدد ل تراك االبت غ االش ى لمبل
فإنھ یتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمر. وسوف تدفع المبالغ المستردة بالعملة التي یتعامل بھا ذلك الصندوق وذلك  ،الصندوق

اً  یة وفق ة تلكس یك مصرفي أو حوال ب ش ك أو بموج ع البن ترك م اب المش د لحس ى بالقی حة عل ترك الموض ات المش ب  لتعلیم طل
  االسترداد. وسوف یتم حسم رسوم بنكیة نظیر الشیكات المصرفیة والحواالت التلكسیة.

 تحدید أو تأجیل عملیات االسترداد:
التین  ي أي من الح ك ف الي، وذل وم التعامل الت ى ی تثمار مفتوح حت ة أي طلب استرداد من صندوق اس یمكن للشركة تأجیل تلبی

  اآلتیتین:
) أو أكثر من صافي %10كافة طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبیتھا في أي یوم تعامل ( ) إذا بلغ إجمالي نسبة1

وم التعامل  ي ی قیمة أصول صندوق االستثمار. ویكون التأجیل بالنسبة والتناسب على أن تعطى الطلبات المؤجلة أولویة التنفیذ ف
  التالي.

ا صندوق ) إذا تم تعلیق التعامل في السوق الرئیس 2 ي یملكھ یة التي یتم فیھا التعامل مع األوراق المالیة أو األصول األخرى الت
االستثمار،  إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي یرى مدیر الصندوق بشكل معقول أنھا مھمة نسبة إلى صافي قیمة 

   أصول الصندوق.
  :تقییم أصول الصندوق  25

. وسوف یكون سعر شراء الوحدات أو االسترداد ھو لذلك الیومعلى سعر إغالق السوق  اً بناء ق یومیاً یجري تقییم وحدات الصندو
وإذا لم تكن البنوك مفتوحة للعمل في القیمة الصافیة لألصول لكل وحدة والمعلنة یوم /أیام اإلعالن. الذي ینطبق على الصندوق. 

فسوف یكون یوم اإلعالن  إعالن،بصورة مبدئیة أو في المملكة العربیة السعودیة في أي یوم  الصندوقالبلد المحتفظ بھ بأصول 
وكفي الیوم التالي مباشرة الذي تكون فیھ مثل  اً  مفتوحة للعمل. ھذه البن تم نشر أسعار وحدات الصنادیق یومی ع  وی ى الموق عل

   على شبكة االنترنت.وتداول  األول لالستثمارالرسمي لشركة 
  :رسوم االسترداد المبكر - 26

الل شھر واحد م %0.50رسوم استرداد مبكر مقدارھا  تحسب  ب االسترداد خ ة طل ي الصندوق في حال ن على المستثمرین ف
  تاریخ االشتراك وتدفع ھذه الرسوم للصندوق.

  :صندوقال إنھاء - 72
أو إذا كان ھناك أي تغییر  الصندوقاالستثماري غیر كافیة لتبریر االستمرار في تشغیل الصندوق إذا رأى المدیر أن قیمة أصول 

ً  في القوانین أو األنظمة أو غیر ذلك من الظروف یرى المدیر أنھا تعتبر سبباً  ا اء  مالئم اء الصندوقإلنھ دیر إنھ ھ یجوز للم ، فإن
تم تصفیة أصول  بموجب إخطار للمشتركین وبعد الحصول على موافقة ھیئة الصندوق ك الحاالت ت ة. وفي مثل تل السوق المالی
ً 60وتسویة التزاماتھ ویتم توزیع العائدات المتبقیة من التصفیة على المشتركین خالل ( الصندوق ا تین یوم ك اإلشعار  ) س من ذل

 لما یحدده "المدیر". فقاً في ذلك الحین و الصندوقإلى إجمالي الوحدات القائمة في  الصندوقبنسبة ما تمثلھ حصصھم في وحدات 
  :القوائم الدوریةرفع التقاریر لمالكي الوحدات  - 28

في نھایة كل ربع سنة یوضح وضع استثماراتھم مع التقویم الخاص بھذه االستثمارات.  سوف یتسلم جمیع حاملي الوحدات تقریراً 
ً  كما ستجھز الشركة تقریراً  ً  صندوقعن كل  سنویا لقوانین وأنظمة المملكة العربیة السعودیة  یتضمن البیانات المالیة الناتجة وفقا

  وسیتم مراجعة البیان المالي السنوي والتصدیق علیھ من قبل مدققین خارجیین ویتم توفیره للمستثمرین (المشتركین) عند الطلب.
 ً ، كما ستجھز الشركة نشرة إخباریة تلخص أداء صندوقالفي عن استثماره  یرسل المدیر لكل مشترك بعد نھایة كل ربع سنة بیانا

   وتوضح القیمة الصافیة للوحدة كما ھي في آخر یوم من كل ربع سنة میالدیة وستكون ھذه النشرة متاحة للمستثمرین. الصندوق
 :حقوق التصویتسیاسات  – 29

التصویت بحقوق بممارسة السیاسات العامة المتعلقة على مجلس إدارة الصندوق بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام یوافق 
ً  الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالیة التي تشكل جزءاً  ا دیر الصندوق طبق ولھ. ویقرر م دیره ممارسة أو عدم  من أص لتق

  ممارسة أي حقوق تصویت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام. 
  :الصندوقتعدیل شروط وأحكام  - 30

ئة السوق المالیة قبل و ھیوأخذ موافقة الھیئة الشرعیة مجلس إدارة الصندوق موافقة  ىمدیر الصندوق الحصول عل ىیجب عل
وأن یخطر المشتركین بواسطة البرید بالتعدیل المقترح ویزودھم  االستثمار،یر جوھري في شروط وأحكام صندوق یتغ أيإجراء 

  .من تاریخ ذلك اإلخطار ) یوماً 60ھذه التعدیالت نافذة بعد ستین (بنسخة من النص المعدل. وسوف تصبح 
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 :إجراءات الشكاوى - 31
أن یستشیر مركز االستثمار لدى "مدیر  إذا ما كانت لدى أي مشترك شكوى فیما یتعلق بأي صندوق استثمار، فعلیھ أوالً 

  إلى:الشكوى مباشرة توجیھ  فیمكنھذلك المركز  مناالستثمار"، وإذا لم یقتنع بالرد 
  5388تحویلة  4163133تلفون:   ،11431الریاض  1467ص. ب.  ،األول لالستثمارشركة 

  .8001242442لھاتف المجاني: ا 
  النظام المطبق: - 32

إلشراف  المملكة العربیة السعودیة كما تخضع أیضاً في لقوانین واألنظمة المتبعة ل الصندوقتخضع كافة المعامالت التي تتم في 
تم اللجوء نزاع نشوء أي حال ب. وومراقبة ھیئة السوق المالیة السعودي ى ی ةإل ي منازعات األوراق المالی ة الفصل ف . ویقر لجن

ة  ة العربی ة خارج المملك ة أنشطة أخرى ذات عالق تثمار واألمالك وأی ع األصول واالس أن یخضع شراء وبی ل ب المشترك ویقب
ھ السعودیة لكافة القوانین  د فی ذي تتواج امالت أو ال ك المع واألنظمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذي یتم فیھ إنفاذ تل

  تلك األصول أو االستثمارات أو األمالك.
 االلتزام بالئحة صنادیق االستثمار: - 33

الئحة صنادیق االستثمار الصادرة یقر مدیر الصندوق بأن ھذه الشروط واألحكام وكافة الوثائق الخاصة بالصندوق مطابقة ألحكام 
ة ذات العالقة  ائق الجوھری ى إفصاح كامل وصحیح عن الحق عن ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة وتحتوي عل

 بالصندوق.
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  ملخص اإلفصاح المالي:  - 34
  والمصاریف الرسوم

 الرسومأنواع  مالحظات

  رسوم اإلدارة(أ)  .من قیمة صافي أصول الصندوق سنویا 1.95%
 

  .كحد أقصي %1.50رسوم االشتراك 
إذا تم االسترداد خالل شھر واحد من  %0.50تحسب رسوم واالسترداد 

  .بدایة االشتراك و ترد رسوم االسترداد للصندوق
  ) رسوم االشتراك واالستردادب(

  .صندوق كل عن سعودي لایر 10,000: مدققة غیر مالیة بیانات أي
  .صندوق كل عن سعودي لایر 20,000: المدققة المالیة البیانات

لمدقق الحسابات تدفع التي رسوم ال) ت(
  ؛ المستقل

  

لكل  أقصىكحد  سنویاً  سعوديلایر  3,000 حتى األتعاب عن كل اجتماع
لایر  2,000حتى  األتعاب المحملة علي الصندوق في السنة الواحدة .عضو

  .لكل عضو كحد أقصى سعودي
   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین) ث(

تكالیف الحصول على التمویل تعتمد على الرأي المطلق لمدیر الصندوق،  
إلى معدل التمویل السائد بین البنوك  وسوف تتفاوت تكلفة التمویل استناداً 

  لمدة زمنیة محددة (یوم على سبیل المثال).

صندوق الستثمار التي یتحملھا تكالیف ال )ج(
   للحصول على التمویل

  

ً  سعوديلایر  5,000 عن كل صندوق مقابل اإلعالن عن أسعار  سنویا
  رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق  ) ح(  .الوحدات في تداول

 للبنك األولتستفید من خدمات الھیئة الشرعیة  األول لالستثمارشركة 
   فیتشاركون في دفع األتعاب عن كل صندوق في السنة الواحدة

  .لكل عضوكحد أقصى  سعوديلایر .10000
   مكافآت أعضاء الھیئة الشرعیة) خ(

  مصاریف التعامل والوساطة) د(  .لألسھم السعودیة %0.12لألسھم الخلیجیة.  0.75% 

  رسوم إنشاء مؤشر) ذ(  .وتدفع سنویاً لایر سعودي  15,000

  ) رسوم رقابیةر( .تدفع سنویاً دي وولایر سع 7,500

  األرباح(ھـ) تطھیر  حسب التزام الشركات المستثمر بھا بمعاییر االستثمار اإلسالمي.ب

  ة على األرباح النقدیة(و) ضریب حسب أنظمة الدول المستثمر بھا.ب

 ھذه المبالغ تعتبر تقدیریة وسوف یتم خصم المصاریف الفعلیة
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مالحظات
ة  المصاریف الفعلیة المحمل

على الصندوق خالل 
2016م (ر.س)

ة  نسبة الرسوم من صافي قیم
األصول

اریف طریقھ احتساب الرسوم والمص أنواع الرسوم

تم تحمیلھا على الصندوق 136,570.00 1.9583%
ندوق  تحتسب بشكل یومي من قیمھ أصول الص

ة) وتخصم شھریاَ . (أصول الصندوقXالنسبة المئوی
 رسوم اإلدارة

ال یوجد 0.00 ً قبل االشتراك في الصندوق تدفع مقدما

ال یوجد 0.00
د  ھر واح تحتسب في حالة طلب االسترداد خالل ش

من تاریخ االشتراك وتدفع للصندوق

تم تحمیلھا على الصندوق 8,016.00 0.1149%
الي  رب إجم تحسب في حالة وجود صفقات بض

ة ة العملی ة لتكلف قیمة الصفقة في النسبة المؤی رسوم التعامل والوساطة

تم تحمیلھا على الصندوق 30,000.00 0.4302%
تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویاً . (المصاریف 

ة/ عدد أیام السنة) اإلجمالی
رسوم مراجع الحسابات المستقل

تم تحمیلھا على الصندوق 5,938.00 0.0851%
ً . (المصاریف  تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا

ة/ عدد أیام السنة) اإلجمالی تقلین مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المس

ال یوجد 0.00 0.0000% ال یوجد رعیة مكافآت أعضاء الھیئة الش

ال یوجد 0.00 0.0000%
ھ  تحتسب وتخصم بشكل یومي من صافي قیم

أصول الصندوق عند إإلقتراض
تكالیف التمویل التي یتحملھا صندوق االستثمار

تم تحمیلھا على الصندوق 5,000.00 0.0717% ً . (المصاریف  تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا
ة/ عدد أیام السنة) اإلجمالی

رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق

تم تحمیلھا على الصندوق 15,000.00 0.2151%
تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویاً . (المصاریف 

ة/ عدد أیام السنة) اإلجمالی
رسوم إستخدام مؤشر إرشادي

تم تحمیلھا على الصندوق 7,500.00 0.1075% ً . (المصاریف  تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا
ة/ عدد أیام السنة) اإلجمالی

ندوق  رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل ص
ة استثمار لھیئة السوق المالی

208,024.00 2.9829%

6,973,927.94

ندوق. دفع للص *   یتم إستثناء رسوم اإلشتراك واإلسترداد من إجمالي المصاریف حیث أن رسوم اإلشترك تدفع مقدما كنسبة من مجموع مبلغ اإلشتراك، كما أن رسوم اإلسترداد ت

ترداد* رسوم االشتراك واالس

إجمالي المصاریف

ام 2016 متوسط صافي قیمة األصول لع

المصاریف والرسوم الفعلیة للسنة المالیة األخیرة المنتھیة في 2016/12/31 م: 

عودي (10,000 ر.س):  ره اآلف لایر س مثال: بإفتراض أن عمیالً ما أستثمر بالصندوق مبلغ عش
سنوي (ر.س) ول نسبة الرسوم من صافي قیمة األص أنواع الرسوم

195.83 1.9583% رسوم اإلدارة

11.49 0.1149% رسوم التعامل والوساطة

43.02 0.4302% رسوم مراجع الحسابات المستقل 

8.51 0.0851% تقلین مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المس

0.00 0.0000% رعیة مكافآت أعضاء الھیئة الش

0.00 0.0000% تكالیف التمویل التي یتحملھا صندوق االستثمار

7.17 0.0717% رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق

21.51 0.2151% رسوم إستخدام مؤشر إرشادي

10.75 0.1075% ة وق المالی رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لھیئة الس

298.29 د إجمالي الرسوم والمصاریف اإلفتراضیھ للعمیل الواح
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 :السابق األداء
  

  
 

  
  
  

  مالحظة:
 المعلومات أعاله توضح تذبذب إیرادات اإلستثمار في الصندوق

  إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال یدل على ما سیكون علیھ أداء الصندوق مستقبال.
ً لألداء السابقن الصندوق ال یضمن لمالكي إ   الوحدات أن أداء الصندوق ( أو أداءه بالمؤشر) سیتكرر أو یكون مماثال

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد

سنوات 10 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 3 سنوات 3 2016 2016

N/A N/A 19.12% 38.67% -7.87% -4.84% 11.03% 2.47% صندوق الیسر لألسھم الخلیجیة

الصندوق
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  معاییر االستثمار اإلسالمي:   )1الملحق:  (
 المتوافقة مع الشریعة،واألسھم  والصكوك المرابحات صنادیق في األول لالستثمار شركة تدیرھا التي الشرعیة الصنادیق كافة تستثمر
 لمدى سنویة مراجعة ھناك وستكون جدید استثماري صندوق أي على االستثمار في المسبقة الشرعیة الموافقة االستثمارات تلك وتأخذ
  .المعاییر لھذه الصنادیق امتثال

 
  : المرابحات والصكوك صنادیقالمعاییر الخاصة باالستثمار في 

 .والفضة الذھب عدا المناسبة األساسیة السلع في بالمرابحة المتاجرة عملیات في تستثمر التي الصنادیق في االستثمار )1(
 .الشرعیة الھیئة تراه الذي النحو على الشریعة أحكام مع المتفقة الصكوك صنادیق في االستثمار (2)

  
   األسھم صنادیق في باالستثمار الخاصة الشرعیة المعاییر

  الشریعة أحكام مع متوافقة كونھا من والتأكد بھا المستثمر قائمة الصنادیق على الشرعیة اللجنة موافقة ضرورة.  

 التالیة: للمعاییر المستوفیة الشركات في االستثمار على جب أن تكون استثمارات الصندوق المستثمر بھ والتابع لمدیر الصندوق مقتصرةی 
 .فقط الشرعیة الناحیة من مباحة نشاطات تمارس التي الشركات    النشاط طبیعة -
  .لمیزانیتھا وفقاً  موجوداتھا من 70% معدل دون الغیر على لھا التي والدیون النقود تكون التي   والدیون  النقود -
  .ماضیة سنة خالل السوقیة قیمتھا متوسط من 33% من أقل وجدت إن الشركة على الربویة القروض     القروض -
 .للشركة الكلي الدخل من 5% عن یزید ال المصادر كافة من المشروع غیر الدخل المحرم  الدخل -
 على سنویة نصف بصفة الخیریة األعمال في الصرف نحو وتوجیھ الشرعي غیر الدخل تجنیب یجب   التطھیر -

  .األقل
  
  
  
  
  
  

    اسم العمیل
  

    رقم الحساب الجاري
  

    الجنسیة
  

    رقم الھویة
  

    الفرع
  

  اإلقرار
  

قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفھم ما جاء بھا والموافقة علیھا و تم الحصول على نسخة منھا لقد 
  .والتوقیع علیھا

  
  
  

  ––––––––––––––––––––––––––: العمیل یعقتو
  

 ––––––––––––––––––––––––      :التاریخ             
 
  


