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 هيئة السوق املالية مجلس يخضع الصندوق إلى الئحة صناديق االستثمار الصادرة من

 هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق:مجلس تاريخ موافقة 

 م 18/12/2011املوافق  هـ23/01/1433
 م 18/12/2011صدرت هذه النشرة بتاريخ 

 

 

 

"ال يجوز توزيع هذه الوثيقة في اململكة إال على األشــــااس املســــمو  بتوايط هذا المر  إلب ال بموان الئحة صــــناديق االســــتثمار   

كامل املســــــــــئولية عن دتة املالومات الواردة فب ذه الوثيقة   و تم د وســــــــــن علم ا واعتقادها   اد   كابيتا وتتحمل شــــــــــر ة األو  

إاراء اميع الدراســـــــات املمكنة وإلى اقود املاقو   وجط ال تواد و  وتا ع ونرأ يمكن وع يمد  عدم تضـــــــميث ا في هذه الوثيقة إلى 

 اال و  إفادة واردة فب ا مضللط.

ة الســـوق املالية و  مســـمولية عن محتويات هذه الوثيقة   وال يامأ و  ت  يدات تتالق بدت  ا وو ا تمال ا  هيئمجلس وال تتحمل 

وتخلي جفسـ ا صـراوة من و  مسـمولية م ما كاجن عن و  نسـارة تنتا عما ورد في هذه الوثيقة وو عن االعتماد على و  انء مث ا. 

مار املمرووة بموان هذه الوثيقة التحر  عن مدأ صــــــــــــوة املالومات ويجن على الراغبيع في شــــــــــــراء وودات صــــــــــــندوق االســــــــــــتث

 املتالقة بصندوق االستثمار."

 

 

 

 

 (م11/07/2017 بتاريخ النشرة هذه تحديث تم) 
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  سال هللا والصالة والسالم على رسو  هللا وعلى آلط وصوبط وامايع وباد:

 " وهو صندوق استثمار  ملتزم بالئحة صناديق االستثمار  للدخل الدوري" صندوق األول هذه النشرة ناصة  شروط وووكام

الصادرة من هيئة السوق املالية في اململكة الاربية الساودية  ويجن على املشترك في الصندوق تراءة نشرة الشروط واألوكام 

 الصندوق. اقااصة بالصندوق تراءة تامة ويث ون ا تحتو  على مالومات تفصيلية عن

 

 

 

 

 

 

 
 

  يجــــــــن علــــــــى املســــــــتثمرين املحتملــــــــيع تــــــــراءة نشــــــــرة الشــــــــروط واألوكــــــــام ونشــــــــرة المــــــــر  تبــــــــل اتخــــــــا  و  تــــــــرار

 استثمار   ش ع االستثمار في الصندوق.

   مــــــــن شــــــــروط 10إع االســـــــتثمار فــــــــي الصــــــــندوق ينمــــــــو  علـــــــى مخــــــــا ر  وير ــــــــى اال ــــــــال   انايـــــــة علــــــــى الفقــــــــرة )

باالســـــــــــــتثمار فـــــــــــــي  مخــــــــــــا ر االســـــــــــــتثمار " للتاـــــــــــــر  علــــــــــــى املخـــــــــــــا ر املحتملـــــــــــــة املتالقــــــــــــةوووكــــــــــــام الصـــــــــــــندوق " 

 الصندوق.

  يســـــــــــتثمر الصـــــــــــندوق وصـــــــــــولط فـــــــــــي مجموعـــــــــــة متنوعـــــــــــة مـــــــــــن وســـــــــــ ال الشـــــــــــركات املدراـــــــــــة فـــــــــــي ســـــــــــوق األســـــــــــ ال

مــــــــن  21للصــــــــندوق  املبينــــــــة فــــــــي البنــــــــد رتــــــــال  الســــــــاود  واملتوافقــــــــة مــــــــع املاــــــــايير الشــــــــرعية لل يئــــــــة الشــــــــرعية

باعتبــــــــار وع الصــــــــندوق مفتــــــــو       وفــــــــق اســــــــتراتيجية اســــــــتثمار متوســــــــمة إلــــــــى  ويلــــــــة األاــــــــلهــــــــذه النشــــــــرة( 

يســــــمس  للمســــــتثمرين باالســــــتفادة مــــــن فــــــرس النمــــــو الكــــــ  يوفرهــــــا االتتصــــــاد الســــــاود  والكــــــ  ســــــتناكس فــــــي 

األربــــــــا  النقديــــــــة الكــــــــ  ســــــــيجنب ا الصــــــــندوق مــــــــن توزياــــــــات الشــــــــركات املدراــــــــة فــــــــي ســــــــوق املــــــــا  الســــــــاود    

إلــــــــى األربــــــــا  الروســــــــمالية و الكــــــــ  ســــــــتتحقق مــــــــن نــــــــال  ارتفــــــــا  وســــــــاار وســــــــ ال الشــــــــركات املدراــــــــة  باإلضــــــــافة

 اناكاسا ً لتحسن وداء تلك الشركات تماشيا ً مع تحسن والة االتتصاد. 

  يقــــــــر مــــــــدير الصــــــــندوق بــــــــ ع اميــــــــع املالومــــــــات والبنــــــــود املــــــــذكورة فــــــــي هــــــــذه النشــــــــرة تلتــــــــزم بالئحــــــــة صــــــــناديق

 هيئة السوق املالية في اململكة الاربية الساودية.لس مجاالستثمار الصادرة من 

  لقـــــــد تـــــــال امـــــــع بياجـــــــات هـــــــذه النشـــــــرة مـــــــن مصـــــــادر صـــــــويحة ودتيقـــــــة فـــــــي تـــــــاريخ إعـــــــدادها   مـــــــا وجـــــــط لـــــــال يـــــــتال

إنفـــــــاء وو عـــــــدم تضـــــــميع ويـــــــة مالومـــــــات ماروفـــــــة لـــــــدينا   ـــــــد  تضـــــــليل املســـــــتثمر.  مـــــــا وع مـــــــدير الصـــــــندوق 

 ت والتوتاات الواردة عقن تاريخ اإلعداد.ال يضمن استمرارية صوة و ما  املالوما

هــــــــــ  23/01/1433هيئــــــــة الســـــــــوق املاليــــــــة علـــــــــى  ــــــــر  ووـــــــــدات هــــــــذا الصـــــــــندوق بتــــــــاريخ مجلـــــــــس  وافــــــــق

 م18/12/2011املوافق 

  لقــــــد تــــــال إعـــــــداد نشــــــرة الشــــــروط واألوكـــــــام هــــــذه   ــــــد  تقـــــــديال اميــــــع املالومــــــات الكـــــــ  يســــــاعد املســـــــتثمرين

الصــــــــندوق   ومــــــــع  لــــــــك ال يجــــــــن اعتبــــــــار و  مالومــــــــات فــــــــي هــــــــذه  علــــــــى اتخــــــــا  تــــــــرارا  ال  شــــــــ ع االشــــــــتراك فــــــــي

 النشرة وو آراء مدير الصندوق  توصية لشراء وودات الصندوق.

  ال يجــــــــــوز اعتبــــــــــار نشـــــــــــرة الشــــــــــروط واألوكـــــــــــام هــــــــــذه بمثابـــــــــــة توصــــــــــية مـــــــــــن مــــــــــدير الصـــــــــــندوق للمشــــــــــار ة فـــــــــــي

لـــــــى استشـــــــارة م نيـــــــة الصـــــــندوق   ويتحمـــــــل كـــــــل مســـــــتثمر تبـــــــل اتخـــــــا  تـــــــرار االســـــــتثمار مســـــــمولية اقوصـــــــو  ع

 مــــــــع مســــــــتقلة بخصــــــــوس االشــــــــتراك   لتقيــــــــيال مــــــــدأ مالئمــــــــة اإلســــــــتثمار فــــــــي صــــــــندوق األو  للــــــــدنل الــــــــدور 

 األهدا  واألوضا  واالوتيااات املالية اقااصة بط.
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 (14178-37  رتال املالية السوق  هيئة مجلس ترنيص

 +(9662  2840335: فا س+(9662  2842321: تليفوع 

 الساودية الاربية اململكة 21553 ادة 51536: ب.س

 www.alawwalcapital.com: االلكترونأ املوتع

 
 شار  محمود عار  -حي الروضة  -الانواع: ادة 

   21444ادة  15046صندوق بريد: 

 012-6600085هاتف: 

 012-6609320فا س: 

www.ey.com 

 

  +(الساودية  ادة 973  1721 5898( هاتف 21051البحرين  س .ب   

 +(966  1 2 2 482 0451هاتف 21382رمن بريد   132685س.ب 

  www.shariyah.com :اإللكترونأ املوتع
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 مفتو  مال الصندوق  رأس

 ساود   ريا   000 000 5 الحد األدنى لرأس مال التشغيل

 استثمار متوسط إلى  ويل األال االستثمار استراتيجية

 مفتو  مدة الصندوق 

 مفتو    ر  عام( املشاركة في الصندوق 

 للشرياة اإلسالمية  وفق موافق التوافق الشرعي
ً
 للماايير الشرعية ل يئة الصندوق(ا

 ريا  ساود  10 الوحدة عند الطرح األولي سعر 

 ريا  ساود  000 50 الحد األدنى للمشاركة

 م  تابلة للتمديد وو االغالق املبكر(01/02/2012م إلى 01/01/2012يوم من  30 فترة  الطرح

 في و  يوم عمل من ويام الامل الرسمية في اململكة الاربية الساودية. طلبات االشتراك و االسترداد أيام قبول 

آخر موعد إلستالم طلبات اإلشتراك 

 واإلسترداد

  12الساعة 
ً
من كل وسبو   منيد من التوضيس في البند  األود والثالثاء أيومظ را

 إاراءات اإلشتراك واإلسترداد( 25

 الوحدات املستردةدفع قيمة 
 لن يوم التاامل الذ  تال فيط تنفيذ من تاريخ عمل نال  مدة ال تتجاوز ورباة ويام 

 االسترداد

 ريا  ساود  عملة الصندوق 

 يومأ األود و الثالثاء من كل وسبو  التقويم أيام

 اليوم التالي ليوم التقويال التقويم أيام إعالن

 في ن اية كل جصف سنة ميالديةيتال توزيع  توزيعات األرباح
ً
 األربا  املحققة مرتيع سنويا

 استحقاق التوزيعات اريختو 
ميالد  و لك وسن آنر  ( من كل عام12   6ش ر  يوجيط وديسمبر  في آنر يوم تقويال في 

 تقويال في هذين الش رين.

 يوم من تاريخ االستحقاق 30نال   فترة سداد التوزيعات

 تبدو من يناير ووكى ن اية ديسمبر من كل عام وق السنة املالية للصند

 املمشر الرئيس   لسوق األس ال الساودية  تاس  ( االسترشادي املؤشر 

 تخصال عند االشتراك من مبلغ االستثمار % 0.5 االشتراك رسوم

  %1.50 إدارية رسوم
ً
 وتحتسن على متوسط روسما  الصندوق  سنويا

  % 0.50 أمين الحفظرسوم 
ً
 تحتسن على متوسط روسما  الصندوق و  سنويا

 اجية اد السنة الث %0 في السنة الثاجية   %0.5في السنة األولى    %1 رسوم االسترداد

 ملا تال توضيحط في بند رتال  مصاريف أخرى 
ً
 من محتويات هذه النشرة 11و وفقا

 األرباح توزيعاتفائض 

  %5   اتتجاوز نسبالك  نصف سنوية ال توزياات األربا  
ً
من صافي تيمة وصو   سنويا

سو  يامل مدير الصندوق على ترويل ا إلى التوزياات الالوقة للصندوق  الصندوق 

 لضماع استمراية واجتظام نسن التوزياات الدورية للصندوق.

 مرتفع مستوى املخاطر

 ستهدفةاملالتوزيعات 
5 %  

ً
الدراسة املالية  توقعات  بناًء على من صافي تيمة وصو  الصندوق سنويا

 .للصندوق 
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 للدنل الدور صندوق األو   الصندوق 

 " كابيتا "شر ة األو   مدير الصندوق 

 .للدنل الدور األو   مجلس إدارة صندوق  مجلس الصندوق 

وساب/وسابات يتال فتحط/فتح ا لدأ بنك/بنوك محلية باسال الصندوق ألغراض ت سيس و ر   حساب الصندوق 

 وإدارة ويشغيل الصندوق.

 الصندوق. بنك محلي يتال التااتد ماط ألغراض استالم مبالغ مشاركات املستثمرين في البنك املستلم

 . للدنل الدور هي دعوة موا ة للمستثمرين املحتمليع للمشار ة في وودات صندوق األو   العرض 

الفترة بيع فتس باب المر  األولي في الصندوق وتاريخ اإلتفا  وو  تمديد لط  وهي املدة الك  سيسمس  فترة الطرح األولي

 فب ا للمستثمرين باالشتراك في وودات الصندوق بالقيمة االسمية للوودة. 

 ة االسميةبالقيمهو تاريخ إتفا  فترة المر  األولي و هو آنر تاريخ الستالم االشتراكات في الصندوق  تاريخ األقفال

 . للوودة

ريا   10و يساو   تيمة الوودة الواودة من وودات الصندوق نال  فترة المر  األولي للصندوق  هي القيمة االسمية/ سعر اإلصدار

 .ساود 

 مقابل شراء الوودات من مدير الصندوق.ا اململوب دفا الوودة  سار  هو  سعر االشتراك

 هيئة السوق املالية.مجلس الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن  الئحة صناديق االستثمار

 . للدنل الدور هي نشرة  ر  صندوق األو   نشرة الطرح

 يان  شروط وووكام الصندوق . الشروط واألحكام

 .تن علب ا وقوق والتزامات متساويةوقوق ملكية محددة ومتساوية القيمة في وصو  مشاعة يتر  وحدات الصندوق 

 مالكأ الوودات في الصندوق واملسجليع في سجالت وميع اقوفظ. املستثمرون/ حملة الوحدات

 اليوم  يوم العمل
ً
ة هيئمجلس أليام الامل الرسمية لسوق املا  الساود  املحددة من  امل في اململكة  بقا

 السوق املالية الساودية .

 اتخا  القرارات االستثمارية.مجموعة من الاوامل الك  يجن اإلملام   ا تبل  املخاطر

 اميع املصاريف و األعباء املالية املترتبة على ت سيس و ر  ويشغيل الصندوق. املصاريف و الرسوم

 ويشمل جوعيع : الصندوق  عوائد

األربا  الك  توزع ا الشركات املدراة في سوق األس ال الساود  توزياات األربا    الناتجة عن  -

 الصندوق.الك  يستثمر فب ا 

 تيمة وصو  الصندوق نال  مدة االستثمار.  الناتجة من إرتفا  الروسمالية الاوائد  -

 وكومة اململكة الاربية الساودية . الحكومة

 ريا  ساود . ريال
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" وهو صندوق استثمار  متوافق مع ووكام الشرياة  للدنل الدور "صندوق األو   كابيتا وسسن شر ة األو  

 املالية.الصادرة من هيئة السوق  االستثمار بالئحة صناديق  يلتزمو اإلسالمية 

 

ساود  مقوم بالريا  ال مفتو هو صندوق استثمار    و إلى فئة صناديق األس ال الساودية للنمو والدنلالصندوق ينتم  

ستثمار من نال  اال   و لك دنل جقد  دور  يتال توزياط على املساهميع في الصندوق مرتيع في السنة ي د  إلى تحقيق   

ز  وربا  و والك  ت ماايير ال يئة الشرعية للصندوق في وس ال الشركات املدراة في سوق األس ال الساود  واملتوافقة مع 

  ما ي د  الصندوق . جقدية مجنية  شكل دور 
ً
 دوق وصو  الصنفي من نال  تحقيق جمو سمالي عائد روإلى تحقيق ويضا

 . فترة التشغيلنال  

 

 وصو  من  %95نسبة  ستثمار مدير الصندوق إلى إ و  يسعىس  وفي الظرو  اإلعتيادية   ولتحقيق تلك األهدا  

من روسمالط في صورة سيولة جقدية ملواا ة  %5 بنسبة االوتفاظفي وس ال الشركات املدراة في السوق مع  الصندوق 

جقدية  في استثمارات السيولة املتوفرة في الصندوق   استثمار   وملدير الصندوق اقوق في عمليات االسترداد املحتملة 

 .للصندوق ملاايير الشرعية اتصيرة األال و عالية السيولة واألماع ومتوافقة مع 

 

ض وو اقوق في تخفياإلوتفاظ باألصو  في شكل سيولة فإع ملدير الصندوق  في والة ودوث و  ظرو  ماينة يستوان

 على زيادة نسبة 
ً
  تطرؤيالسيولة في الصندوق بناءا

ً
الك  ااملية لاحلية و املتتصادية االظرو  الصندوق ولل الوتيااات وفقا

 في األس ال نال  فترات زمنية محدودة.  الستثمار تد تمثر على ترار  ا

 

  جقدية ورباالشركات الك  توز   وس الفي  االستثمار  باعتماده بالدراة األولى على للدنل الدور و يتميز صندوق األو  

على املستثمرين فيط بصفة جصف سنوية   مستمرة توزيع وربا  جقدية بما يتيس ملدير الصندوق مجنية  شكل دور    

 إلى الصندوق ي د   ما 
ً
د الصندوق و لك من نال  عمليات شراء  مصدر ثاجو  و م ال لاوائ روسماليعائد تحقيق ويضا

  د  ان  األربا  و ياظيال وصو  الصندوق   و بالتالي فإع األربا  الروسمالية  فترة يشغيل الصندوق نال   األس ال بيعو 

 سو  تناكس على صافي تيمة الوودة الصادرة من الصندوق. املحققة سيتال تدويرها و 

 

 املالي.اقابرة بالسوق  وصوابمن  املمهليعمن نال  مجموعة من  كابيتا قوم بإدارة الصندوق شر ة األو  يو 
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1 

 للدخل الدوريصندوق األول 

2 

 (14178-37 ( ترنيص رتال 4030170788  سجل تجار  رتال   كابيتا شر ة األو  

 اململكة الاربية الساودية   21553ادة  51536ادة ــ  شار  التحلية ــمبنى بن ومراع التجار  ــ  الدور الثانأ  س.ب: 

 +( 9662  2842321هاتف:

 +( 9662  2840335فا س 

 www.alawwalcapital.comاملوتع االلكترونأ:

3 

وو و  تاريخ الوق يحدده مدير الصـــــندوق في وا  اإلغالق املبكر  م02/02/2012ســـــيكوع تاريخ بدء الامل في الصـــــندوق يوم  

 .فترة المر  األولي(. 22لفترة المر  األولي وو تمديدها  رااع املادة 

4 

ظمة وهي اقج ة املن   هيئة الســوق املالية الصــادرة منتتبع الشــروط واألوكام اقااصــة بالصــندوق الئحة صــناديق االســتثمار 

 لامل السوق املالية في اململكة الاربية الساودية. 

رتال ب هيئة السوق املاليةمجلس وتد وصل مدير الصندوق على ترنيص اإلدارة واقوفظ وتقديال املشورة والترتين من تبل 

 وق تسال إدارة األصو  في الشر ة  باإلشرا  على الصندوق.م( وتد كلف مدير الصند21/1/2008( بتاريخ  14178ـــ37 

5 

 م18/12/2011 صدرت شروط وووكام الصندوق بتاريخ

 ه17/10/1438بتاريخ لصررررندوق األول للدخل الدوري  الشررررروط واألحكامتم آخر تحديث لنشرررررة  ))وقد

 ((.م11/07/2017املوافق 

6 

 (.ساود   نمسوع ولف ريا  ساود  ريا  000 50اقود األدنى لالشتراك في الصندوق هو 

7 

 الصـــــــندوق  عملـــــــة غيـــــــر   املـــــــة الـــــــدفع كـــــــاع وـــــــا  فـــــــي  وتقـــــــوم اميـــــــع وصـــــــو  واســـــــتثمارات الصـــــــندوق بالريـــــــا  الســـــــاود   

  الصــــــــــندوق  عملــــــــــة إلــــــــــى بتحويل ــــــــــا ســــــــــيقوم الصــــــــــندوق  مــــــــــدير  فــــــــــإع( الســــــــــاود  الريــــــــــا  
ً
 الامــــــــــالت صــــــــــر  ألســــــــــاار   وفقــــــــــا

 املشــــــترك إعــــــالم وســــــيتال إضــــــافية تكــــــاليف وو  االشــــــتراك  لــــــن تنفيــــــذ تــــــ نير  علب ــــــا يترتــــــن وتــــــد االشــــــتراك  يــــــوم فــــــي الســــــارية

  .الصندوق  في اشترا ط تفايل تبل   ا

8  

صــــــــــــو  ومن نال  اســــــــــــتثمار للمســــــــــــتثمرين مرتيع في الاام باإلضــــــــــــافة إلى تحقيق جمو في رو  املا   ةدوريتوزيع وربا  تحقيق 

الشــــرعية للصــــندوق والك  تدفع توزياات  اايير املالصــــندوق في الشــــركات املدراة في ســــوق األســــ ال الســــاود  واملتوافقة مع 

 قوملة األس ال. منتظمةايدة و جقدية 

 

 

 

http://www.alawwalcapital.com/
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 لتحقيق 
ً
وهدا  الصــــــــندوق ســــــــو  يســــــــعى مدير الصــــــــندوق إلى إتبا  إســــــــتراتيجية اســــــــتثمارية نشــــــــمة تابلة للتاديل وفقا

 ملتغيرات السوق واالتتصاد الاالم    و 
 
 على البنود التالية: ستراتيجيةاإل تلك  ر ن ت

وســـــ ال من وصـــــو  الصـــــندوق في  %95 نســـــبة إســـــتثمار  إلى  في الظرو  اإلعتيادية    الصـــــندوق  مدير  يســـــعى ســـــو  (و

من  %5االوتفاظ بنسبة مع  الشرعية للصندوق  اايير املالشركات املدراة في سوق األس ال الساود  واملتوافقة مع 

 من الصندوق. في صورة سيولة جقدية ملواا ة عمليات االسترداد املحتملةوصولط 

  الصـــــــــندوق  في والســـــــــيولة  االســـــــــتثمار  نســـــــــن ياديل الصـــــــــندوق  ملدير  يحق (ب
ً
 واألوضـــــــــا ظرو  ســـــــــوق األســـــــــ ال ل تباا

 
ً
ع مصلوة املستثمرين فيط وبما ال يتاارض م فيملا يراه مدير الصندوق  االتتصادية الااملية واإلتليمية   و لك وفقا

 .الصندوق  وووكام شروط

اء وس م ا شر نتظمة ومستمرة ومتنامية مع مراعاة مالشركات الك  توز  وربا  جقدية  وس الفي  االستثمار على  التر يز  (ج

 .عند وساار عادلة

واالوتفاظ   ا  ســـــــيولة جقدية وكى يتال النقدية املحصـــــــلة من توزياات األســـــــ ال اململو ة للصـــــــندوق  ربا األ تجميع  (د

   و لك  وملة الووداتتوزيا ا على 
ً
 .من كل عام ميالد  ديسمبر وش ر  وجيةش ر يفي ن اية مرتيع سنويا

بيع  اض األســــــ ال اململو ة للصــــــندوق قجن  األربا  عند تحقيق ارتفا   من نال  وصــــــو  الصــــــندوق في جمو تحقيق  (ه

 .تلك األربا  ضمن استثمارات الصندوق  يتال إعادة تدوير مجن  نال  فترة يشغيل الصندوق. و 

املاايير ع مفي ووعية استثمارية تصيرة األال وعالية السيولة و األماع ومتوافقة للصندوق  النقديةالسيولة استثمار  (و

مثل صـــــــناديق املرابحة لدأ مدير الصـــــــندوق وو لدأ الشـــــــركات املالية املرنصـــــــة وو صـــــــفقات  لصـــــــندوق لالشـــــــرعية 

 . املرابحة لدأ البنوك املحلية

ال تلتخفيض املخا ر االســــــتثمارية   وي تنويع اســــــتثمارات املحفظة على مختلف تماعات ســــــوق األســــــ ال الســــــاود  (ز

 واملــاليتتصــــــــــــــاد  االالقمــاعي و على جتــائا التحليــل  بنــاءً في محفظــة الصــــــــــــنــدوق تحــديــد ووزاع القمــاعــات املختــارة 

 .للشركات املدراة في السوق 

الك  يتال و  يتال انتيار األس ال  اد تقييال دتيق للمر ن املالي للشر ة ومقارجة القيمة السوتية بالقيمة الاادلة للس ال ( 

مدير الصــندوق بتقارير التحليل قوم بتزويد والك  ت   شــر ة األو  والدراســات لدأ وتســا  ا من تبل إدارة البحوث ا

  شكل علم  و سليال.  القرار االستثمار  تخا  تتصاد  و القماعي و املالي و الفن  الالزمة الاال

يحق ملدير الصــــــــــــندوق اقوصــــــــــــو  على تمويل متوافق مع الشــــــــــــرياة اإلســــــــــــالمية على وع ال تتجاوز نســــــــــــبة اتتراض  (ط

  من صافي تيمة % 10الصندوق 
ً
من الشركات التا اة لط لتغمية  لبات  وصولط باستثناء االتتراض من مديره وو ويا

 االسترداد.

  الك  األولّية المرووات صـــناديق في الصـــندوق  وصـــو   باســـتثمار  الفرصـــة وتيحن ما ويث الصـــندوق  ملدير  يحق ( 
 
 دار ت

  واملمرووة املالية الســــوق  هيئة من املرنصــــة املالية الشــــركات وو  الصــــندوق  مدير  تبل من
ً
   روا

ً
  وتصــــ ى وبحد عاما

 .الصندوق  وصو   تيمة صافي من 20%

  لكو  الرئيس  السوق  في األولي المر  شركات وس ال في الصندوق  وصو   من انء باستثمار  الصندوق  مدير  سيقوم (ك

 الصــــــــــــندوق  ملدير  يمكن  ما.  الشــــــــــــركات ل ذه املســــــــــــتقبلية والتقديرات الدتيقة والتحليالت الدراســــــــــــات إاراء  اد

 في  تثمار االســ نســبة تتجاوز  ال  وع على واملتوســمة  الصــغيرة الشــركات يســ  د  والذ  املوازية  الســوق  في االســتثمار 

 .الصندوق  وصو   صافي من %25 السوتيع  ال  في األولي المر  وس ال

 الســوق  ةهيئ تبل من واملرنصــة  "ريتس" املتداولة الاقار   االســتثمار  صــناديق في االســتثمار  الصــندوق  ملدير   يمكن ( 

 . الصندوق  وصو   صافي من %25 وتص ى وبحد   املالية
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مارض ملخا ر تذبذبات سوق األس ال الساود  ويث  للدنل الدور مثل كافة صناديق وسوق األس ال فإع صندوق األو  

وع ماظال اســـتثمارات الصـــندوق ســـو  تتر ن في وســـ ال الشـــركات املدراة في ســـوق األســـ ال الســـاود  والك  تتارض لســـرعة 

إع فبالاوامل املحلية واقااراية والك  يصان في  ثير من األوياع توتا ا وو التحوط مث ا   وبالتالي  وودة التذبذبات مت ثرة

 وصو  الصندوق تد تتارض لالرتفا  وو االجخفاض نال  فترة االستثمار في الصندوق.

 ونستارض فيما يلي  اض وجوا  مخا ر االستثمار في الصندوق: 

 

 : مخاطر السوق ، وتشمل (1

 مخا ر تقلبات سوق األس ال: -

وع   بط صـــــافي تيمة إ ا اجخفض ممشـــــر الســـــوق  شـــــكل واد ولال يســـــتاد تيمتط  شـــــكل مناســـــن   فمن املحتمل  

 وصو  الصندوق جتيجة الجخفاض وساار وس ال الشركات املستثمر فب ا

 

 مخا ر السيولة: -

بالرغال من وع األســــــــــــ ال ياتبر من األوراق املالية  ات الســــــــــــيولة الاالية   إال وع  اض األســــــــــــ ال  وفي فترات ماينة 

بالبيع وبالتالي تصـــــبس القدرة على يســـــييل  تصـــــبس وتل ســـــيولة لادم واود مشـــــترييع عند اتخا  ترار مالكأ األســـــ ال

 األس ال منموية على تحقيق نسائر.

 

 مخا ر التر يز االستثمار : -

 للدراســــات الك  يقوم   ا مدير  
ً
تد يلج  الصــــندوق في فترة ما إلى تر يز اســــتثماراتط في تما  وو تماعات ماينة وفقا

ي األوراق املـــاليـــة   وفي هـــذه اقوـــالـــة تـــد يتارض الصــــــــــــنـــدوق وبمـــا ال يتاـــارض مع لوائس ومحـــددات االســــــــــــتثمـــار  ف

الصــــندوق ألية تقلبات مفاائة في وســــاار وســــ ال القما  وو القماعات املســــتثمر   ا وصــــولط جتيجة ووداث مفاائة 

غير متوتاة تمثر علب ا مثل : صدور تواجيع ماينة تمثر على السوق املحلية وو اقااراية لقما  مايع  وظر تصدير 

إغراق( وو ودوث إضــــــــــرابات عمالية في صــــــــــناعة ماينة وو يغيرات اوهرية في وســــــــــاار املواد اقاام  وو فرض رســــــــــوم

 لصناعة ماينة اقخ.

 

 : مخاطر الشركات التي يستثمر فيها الصندوق ، وتشمل (2

 مخا ر تحو   اض الشركات إلى شركات غير متوافقة مع املاايير الشرعية الصندوق: -

وصبحن وود الشركات الك  يستثمر فب ا الصندوق غير متوافقة مع املاايير الشرعية تتمثل هذه املخا ر في وا  

للصـــــندوق  لذا فإع الصـــــندوق تد يتارض لباض اقاســـــائر في والة االضـــــمرار إلى بيع تلك وســـــ ال تلك الشـــــر ة 

 مســتم ســار الســوق   وو تد يت ثر وداء الصــندوق ســلبيا جتيجة ورماجط من مكاســن كاع يمكن تحقيق ا لو ظل 
ً
را

 في هذه الشركات.

 

 مخا ر الشركات الصغيرة : -

توفر الشــــركات الصــــغيرة فرصــــا  بيرة لنمو رو  املا    إال ون ا تتارض ملخا ر اوهرية  ويث وع وســــاار وســــ م ا 

ترتفع وتنخفض  شـــكل و حر ودة مقارجة ب ســـ ال الشـــركات الكبيرة   وبالتالي فإع االســـتثمار فب ا يكوع و حر عرضـــة 

 من غيرها. للمخا ر 

 

 مخا ر التذبذب في التوزياات النقدية للشركات:  -

هو منس املســـــــــتثمرين فيط توزياات جقدية  للدنل الدور وود األهدا  االســـــــــتثمارية األســـــــــاســـــــــية لصـــــــــندوق األو  

بصفة جصف سنوية   وتبرز املخا ر عندما تحدث يغييرات في وداء الشركات املدراة الك  تمثل وصو  الصندوق 

مما يجال تلك الشــــــــــــركات تخفض توزياا  ا النقدية وو تقرر عدم توزيع وربا  جقدية نال  و  ســــــــــــنة مالية من 

 عمر الصندوق.
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 ية على مستوى الدولة واملنطقة :مخاطر اقتصاد (3

تت ثر األســواق املالية باألوضــا  االتتصــادية الااملية  شــكل عام   ويث وع األســواق املالية عادة تنخفض في ووتات 

االجكماش وو االجحســــــــــــار االتتصــــــــــــاد     ما وع تقلبات وســــــــــــاار النفط تمثر على وســــــــــــواق املا  الااملية  كل ولكن 

وع النفط هو الســـــــــلاة الرئيســـــــــية لالتتصـــــــــاد الســـــــــاود  وصـــــــــاون املســـــــــاهمة األ بر في بدراات متفاوتة   وويث 

اإليرادات الســـــــنوية فإع التقلبات في ســـــــاره تحمل ت ثير من جو  ناس على ســـــــوق األســـــــ ال الســـــــاود  وبالتالي على 

االم  اســـتثمارات الصـــندوق   جاهيك عن عدة عوامل تو ـــح توة دراة ارتباط االتتصـــاد الســـاود  باالتتصـــاد ال

 مث ا االجفتا  التجار  و ربط الاملة الساودية بالدوالر األمريكأ.

 

 مخاطر العملة:  (4

تظ ر مخا ر الاملة في والة تال الدفع لشــــــــــــراء وودات في الصــــــــــــندوق  املة بخال  الاملة املحددة من تبل مدير 

 يمة الوودات.الصندوق   فيمكن وع تمد  االنتالفات في سار الصر    إلى زيادة وو اجخفاض في ت

 

 مخاطر االئتمان :  (5

وســن الســياســة االســتثمارية للصــندوق فإجط ســو  يتال االوتفاظ بنســبة من روســما  الصــندوق في صــورة ســيولة 

جقدية ملواا ة  لبات االسترداد املحتملة   وسيتال استثمار ماظال هذه السيولة في استثمارات جقدية تصيرة األال 

 عرضة ملخا ر االئتماع.وعالية السيولة مما تد يجال ا 

 

 في الصندوق من تبل املشترك ال تمثل مسموليات مضموجة من تبل مدير الصندوق وو و  من الشركات  االستثمارات إع

 التا اة وو املنتسبة إليط   بل تخضع ملخا ر االستثمار املذكورة وعاله . 

 

  يتحمل مالك الوودات املســـــــــــمولية عن و  نســـــــــــارة مالية تد تترتن على االســـــــــــتثمار في الصـــــــــــندوق   و لن يتحمل مدير

 كاجن عن وية فرصــــــة ضــــــا اة وو نســــــارة فالية وو متكبدة من تبل 
ً
الصــــــندوق املســــــمولية عن وية ممالبة وو ممالن ويا

 من ااجن مدير الصندوق .  املشترك باستثناء واالت اإلهما  اقجسيال وو التقصير املتامد

 

 . إع استثمار املشترك في الصندوق ليس ودياة و ال  يفسر كودياة لدأ و  بنك محلي 
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 : )رسوم االشتراك )ملرة واحدة 

 مقدمة
ً
يتال اتتماع ا ار ة ( من تيمة كل مشـــ%0.5  تصـــل إلى االســـتثمار  مبلغمن  يســـتحق مدير الصـــندوق رســـوما

ندوق ملشار ة في الصمن املشترك  ويتال استثمار صافي مبلغ ا راكتتيمة االشمن تبل مدير الصندوق عند استالم 

 .رسومتلك ال اد نصال 

 دورية( : مستمرة رسوم( 

 يتحمل الصندوق اميع الرسوم واملصاريف املذكورة ودجاه   ويتحمل ا تباا لذلك املشتركوع  مالكو الوودات( وهي

 كالتالي :

o رسوم اإلدارة: 

 ( %1.5إدارية بما يااد    رسوم دوق يتقاض ى مدير  الصن
ً
من صافي وصو  الصندوق   تحتسن كل يوم سنويا

 .ويستقمع وتدفع ملدير الصندوق في ن اية كل ش ر ميالد  تقويال على وسا  سنو  

o رسوم  الحفظ: 

 (%0.5ويااب بما يااد   وميع اقوفظ يتقاضـــــ ى 
ً
صـــــافي وصـــــو  الصـــــندوق   تحتســـــن كل يوم تقويال من ســـــنويا

 .ويستقمع وتدفع ألميع اقوفظ في ن اية كل ش ر ميالد  على وسا  سنو  

o  مصاريف أخرى: 
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وإدارة  يشــــــــــــغيــليتحمــل الصــــــــــــنــدوق اميع املصــــــــــــروفــات الك  يتال إجفــات ــا جيــابــة عن الصــــــــــــنــدوق واملترتبــة على 

ســــــنو  ويســــــتقمع وتدفع عند إســــــتحقات ا  كل يوم تقويال على وســــــا تلك املصــــــروفات تحتســــــن و الصــــــندوق 

 مثل  على سبيل املثا  ال اقوصر(: ــ وسن كل جو    وهذه املصاريف 

  000 12.  مبلغ مكاف ة مجلس إدارة الصندوق  -
ً
 (. ريا  ساود  سنويا

(. 000 17 مبلغ  ويااب مرااع اقوسابات القاجونأ. -
ً
 ريا  ساود  سنويا

 ريا  ساود 000 10 مبلغ .ةويااب ال يئة الشرعي -
ً
 (.  سنويا

 مصاريف اقوصو  على بياجات املمشر اإلرشاد  و مصاريف نشر بياجات الصندوق على موتع تداو .  -

و  مصــــــروفات يتملت ا التاامل مع عمليات الصــــــندوق مثل الرســــــوم  ات الصــــــلة بصــــــناديق االســــــتثمار  -

 املصفأ جيابة عن الصندوق.املستثمر فب ا فائض السيولة في الصندوق وو  ويااب ونرأ يتحمل ا 

(. 500 7 مبلغ  .الرسوم النظامية -
ً
 ريا  ساود  سنويا

 في والة ظ رت مصروفات ونرأ سو  يتال ياريف املستثمرين   ا فور ودوث ا.  -

 

  ال يتاــــــرض الصــــــندوق إلــــــى ويــــــة ضــــــرائن وو مــــــا شــــــا   ا مــــــن رســــــوم وو مصــــــاريف ونــــــرأ غيــــــر  أنمــــــن املخمــــــط لــــــط

تلـــــــك املـــــــذكورة وعـــــــاله   ولكـــــــن لـــــــو وـــــــدث فـــــــي املســـــــتقبل مـــــــا يلـــــــنم بمواـــــــن تـــــــاجوع جافـــــــذ تيـــــــام الصـــــــندوق بـــــــدفع 

مصــــــــاريف إضــــــــافية ونــــــــرأ فــــــــإع هــــــــذه املصــــــــاريف ســــــــو  تضــــــــا  علــــــــى املصــــــــاريف املــــــــذكورة واملحــــــــددة وعــــــــاله 

 مث ا بل ستضا  علب ا.ياتبر انء ولن 

 (.( املرفق مع هذه الشروط واألحكام( )اإلفصاح املالي1تم تفصيل هذه املصاريف في امللحق ))

12  

 يتوتع وع ال و   ة ببيع و شــــراء األوراق املالية املتالق رســــوم الوســــا ة( يتحمل الصــــندوق اميع مصــــاريف و رســــوم التاامل 

 عملية في الصندوق.من تيمة كل  %0.12تتجاوز 

13  

 ل يئة الســــوق املالية صــــالوية ياييع مدير بديل وو مصــــف وو ا
ً
ر الالئحة صــــناديق االســــتثم تخا  و  تدبير مناســــن و لك وفقا

 هيئة السوق املالية.مجلس الصادرة من 

14 

افة باإلضملجلس وعضواع مستقالع مملف من نمسة وعضاء من بيث ال رئيس ايتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة  املجلس(  

 إلى قجنة املمابقة وااللتزام   بصف  ا مراتن وليس عضو( .

إشاار  . وسيتالم 01/02/2013ملدة عام ينته  في و بدء يشغيل الصندوق مجلس من األعضاء املستقليع للوتبدو عضوية 

 رة الصندوق  اد ونذ موافقة هيئة السوق املالية.مالكأ الوودات ب   يغير في مجلس إدا

 : أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

1  

  

   االستثمارية و التسويق املصرفي و التخميط االستثمار  ( سنة في إدارة املحافظ 28لدأ األستا  / عدجاع نبره مصرفية تنيد عن

  .و هيكلة املنتجات االستثمارية و االئتماجية و االسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

 وصل على عدد من البراما الت هيلية في مجا  املحاسبة املالية   التحليل االئتمانأ للشركات   إدارة املصار  اإلسالمية   إدارة 

 األردع ( . –ماليزيا  – بلجيكا –فرق الامل و التخصيص   من هيئات عاملية   بريماجيا 

  من املناصن القيادية في ممسسات نليجية و ساودية    ما تدم و شارك في تنظيال عدد من 
ً
عمل األستا  / عدجاع في عددا

  . ستشارات االستثمارية و تمويل الشركاتاملمتمرات اقاليجية و ورش الامل املتخصصة في االتتصاد اإلسالمأ و اال 

  كومرز بنك    –تاد الاديد من المرووات الناجوة لصناديق استثمارية في منمقة اقاليا مع بنوك عاملية مثل جامورا بنك

 . ممشر داو اوجن اإلسالمأ
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2  

  سنوات من الامل في املناصن القيادية في القما  البنكأ واقادمات املالية  7إلى و حر من لديط نبرة تمتد

 والتمويل وتموير ويسويق املنتجات االستثمارية 

  .واصل على دراة البكالوريو  في اإلدارة املالية من اقجاماة األمريكية في بيروت 

  املالية ملختلف الشركات. والاقارية وإيجاد اقولو  ساهال في ت سيس الاديد من الصناديق االستثمارية 

 

3  

 في املجا  املالي  17من  و حر لدأ األستا  / نالد محمد سالال باانيد 
ً
 واالستشار   واإلدار  عاما

  البكالوريو  في املحاسبة من ااماة امللك عبد الانين بجدة .واصل على ش ادة 

 عمل  مستشار ومدتق مالي في شر ة ارثر واجدرسوع أل حر من سن سنوات 

    شغل الاديد من وظائف اإلدارة املالية لادة شركات مثل " الساودية للمباعة والنشر   شر ة تموير وإدارة املشاريع

FREELANCE CO .وغيرها . 

   مراتن مالي الستثمارات مجموعة شر ة االتتصاد والتموير الامرانأ.عمل 

 

4  

  نعبد الانيواصل على بكالوريو  ال ندسة امليكاجيكية من ااماة امللك. 

   سنة في شر ة ورامكو تقلد من نالل ا عدة مناصن من وهم ا : 22شمس نبرة و حر من  إبراهياللدأ امل ند  / اما 

 التكنولوايا  إدارةمدير  -

 املحاسبة واملالية  إدارةمدير  -

 املشتريات  إدارةمدير  -

 الصياجة  إدارةمدير  -

 جظال إدارة اقجودة وتكنولوايا املالومات إدارةمدير  -

 مدير املشروعات اقااصة -

 

5  

  1976واصل على بكالوريو  إدارة األعما  من ااماة كاليفورجيا بالواليات املتحدة األمريكية في  

  سنة من نال  الامل في بنك الرياض و البنك الساود  املتحد .  19لديط نبرة بنكية تتجاوز 

  و تنقل نالل ا من املكتن الرئيس   للبنك في اململكة إلى  2003و وكى  1984عام بداية ً من عام  18عمل لدأ بنك الرياض ملدة

 في املنمقة الغربية باململكة .  فر  بنك الرياض في لندع ثال إلى املر ن اإلتليم  لبنك الرياض

  عمل في مختلف تماعات البنوك مثل التسويق و ندمات الامالء و تما  اقادمات املصرفية لألفراد و تما  ندمات االستثمار

 و وسواق املا  . 

  1990و وكى  1987شغل منصن مدير فر  بنك الرياض في لندع في عام  

 2003و وكى  1998الستثمارية لألفراد في بنك الرياض في املنمقة الغربية باململكة منذ عمل  مدير لقما  اقادمات املصرفية و ا  . 

 

  



 

14 

:منصن وعضاء مجلس إدارة بالصناديق املو وة باقجدو  التاليودجاه املذكورين  ويشغل األعضاء  

 

 × - × - × صندوق األول لألسهم السعودية

 × × × - × صريةصندوق األول لألسهم امل

 - - × - × صندوق األول للمرابحات )بالريال(

 × × × × × صندوق األول للغذاء والرعاية الصحية 

 - × × × × صندوق األول للطروحات األولية

 × - - × × الروضة العقاري صندوق فلل 

 - × × - × صندوق فرص األول العقاري 

 × - × - × صندوق تحالف الفرص العقارية

 × × × - × 1-صندوق األول للدخل العقاري 

 - × × - × 1-صندوق األول للملكية الخاصة

 - × × - × صندوق فلل الراكة العقاري 

 

  الصندوق مكافئات وبدالت أعضاء مجلس إدارة: 

 3000تكوع املكافئات واأليااب املالية املدفوعة لألعضـــــاء املســـــتقليع فقط من وعضـــــاء مجلس إدارة الصـــــندوق بمبلغ  

  وال   ويتال عقد إاتماعات مجلس إدارة الصـــندوق مرتيع في الاام بحد ودنى ريا  لكل عضـــو عن كل ااتما  يحضـــره 

 صاريف على الصندوق .واد و  منايا وو رواتن وو مكافئات ونرأ  وتحمل هذه املت

 

  اإلدارةمسؤوليات أعضاء مجلس: 

 : يشمل مسموليات وعضاء مجلس إدارة الصندوق. على سبيل املثا  ال اقوصر  اآليأ

 املوافقة على اميع الاقود والقرارات والتقارير اقجوهرية الك  يكوع الصندوق  رفا فب ا. .1

  املصــــــادتة على و  ت .2
ً
 لالئحة اإلشــــــرا   ومكى كاع  لك مناســــــبا

ً
ضــــــارب مصــــــاقح يفاــــــح عنط مدير الصــــــندوق وفقا

 صناديق االستثمار.

 على األتل مع مســــــــــــئو  املمابقة وااللتزام  قجنة املمابقة وااللتزام( لدأ مدير الصــــــــــــندوق  .3
ً
االاتما  مرتيع ســــــــــــنويا

           لوائسومســــــــــــئو  التبليغ عن غســــــــــــــل األموا  وتمويـــل اإلرهـــاب لـــديـــط  للتـــ  ـــد من التزام مـــدير الصــــــــــــنـــدوق بجميع ال

 واألجظمة املتباة.

 إترار و  توصية يرفا ا املصفأ في وا  يايينط. .4

 والتزام شروط وووكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. الت  د من ا تما  .5

الت  د من تيام مدير الصــندوق بمســمولياتط بما يحقق مصــلوة مالكأ الوودات وفقا لشــروط وووكام الصــندوق   .6

 صناديق االستثمار.وووكام الئحة 

 الامل ب ماجة وملصلوة صندوق االستثمار ومالكأ الوودات فيط. .7
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 :إجراءات التصويت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 على األتل  
ً
يجتمع مجلس إدارة الصـــــــــندوق بدعوة نمية من رئيســـــــــط تبل املوعد املحدد لالاتما  بخمســـــــــة عشـــــــــر يوما

تقل ااتماعات املجلس  االاتما  مكى  لن  لك اثناع من األعضاء  ويجن وع ال ويجن على رئيس املجلس وع يدعو إلى 

 
ً
 وياقد ااتماعات املجلس في مقر مدير الصندوق وو و  مكاع آنر يقرره.  عن ااتماعيع سنويا

 إال إ ا وضره جصف وعضاء املجلس على األتل بمن فب ال رئيس املجلس وو من ينيبط وال 
ً
 يكوع ااتما  املجلس صويحا

عضـــــــــــو مجلس اإلدارة عضـــــــــــوا آنر في وضـــــــــــور ااتماعات املجلس يتايع وع تكوع اإلجابة  من األعضـــــــــــاء  وفي وا  إجابة

 بالضوابط اآلتية:

 وع تكوع اإلجابة ثابتة بالكتابة. .1

 اليجوز لاضو مجلس اإلدارة وع ينوب عن و حر من عضو واود في وضور  ات االاتما . .2

ن اقجاج األصــــوات يرجحتصــــدر ترارات املجلس ب غلبية وراء األعضــــاء اقواضــــرين باألصــــالة واإلجابة  وعند يســــاو   .3

 الذ  صوت ماط رئيس املجلس.
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( رنص بناء ً على الئحة األشـــــــااس املرنص 4030170788ســـــــجل تجار  رتال     " مدير الصـــــــندوق "  كابيتا شـــــــر ة األو  

 ( لتقديال ندمات اإلدارة و الترتين و املشورة و اقوفظ . 14178 -37هيئة السوق املالية برتال  مجلس ل ال من 

 ومراع التجار   الدور الثانأ ادة: شار  التحلية  مر ن بن الانواع 

 اململكة الاربية الساودية 21553ادة  51536س.ب: 

 +(9662  2840335+( فا س9662 2842321هاتف: 

 www.alawwalcaoital.com:املوتع االلكترونأ

 ( اإلفصا  املالي(. 1ويحصل مقابل إدارتط على رسوم اإلدارة   ما هو مو ح في امللوق  

 .وتد كلف مدير الصندوق تسال إدارة األصو  في الشر ة بإدارة الصندوق واإلشرا  عليط
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( رنص بناء على الئحة األشـــااس املرنص ل ال من 4030170788" وميع اقوفظ " ســـجل تجار  رتال   كابيتا شـــر ة األو  

ادة شـــار  :  ( لتقديال ندمات اإلدارة و الترتين و املشـــورة و اقوفظ . الانواع14178 -37هيئة الســـوق املالية برتال  مجلس 

 اململكة الاربية الساودية.  21553ادة  51536التحلية  مبنى بن ومراع التجار   الدور الثانأ س.ب: 

 +(9662  2840335+( فا س9662 2842321هاتف: 

 www.alawwalcapital.comاملوتع االلكترونأ:
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 اقاريجي عبد هللا وسامة

 عار  محمود شار  - الروضة حي - ادة: الانواع

   21444 ادة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فا س 012-6600085: هاتف

ــــــــر املحاســــــــن القــــــــاجونأ  اــــــــد ونــــــــذ موافقــــــــة هيئــــــــة الســــــــوق  ويــــــــتال إشــــــــاار  املاليــــــــة وملجلــــــــس إدارة الصــــــــندوق اقوــــــــق فــــــــي يغيي

 مالكأ الوودات بذلك.

18  

 و لك ســيتال إ ال  مالكأ الوودات في الصــندوق 
ً
والامالء املحتمليع على القوائال املالية الســنوية املراااة للصــندوق مجاجا

 من ن ـــايـــة كـــل ســــــــــــنـــة مـــاليـــة 09بنشــــــــــــرهـــا نال  مـــدة ال تتجـــاوز  
ً
 في املوتع اإلليكترونأ اقاـــاس بمـــدير الصــــــــــــنـــدوق ( يومـــا

www.alawwalcapital.com اد وو  توائال مالية ســـــــــنوية للصـــــــــندوق ابتداًء من وو عن  ريق البريد في والة  لت ا  وســـــــــيتال إعد

( 45  القاجونأ نال م  باإلضـــــــافة إلى  لك ســـــــيتال توفير التقارير الربع ســـــــنوية املفحوصـــــــة من تبل املحاســـــــن 31/12/2012

http://www.alawwalcaoital.com/
http://www.alawwalcapital.com/
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 من ن اية كل ربع ســــــــــــنة مالية  وســــــــــــيتال 
ً
 من نال  املوتع  توفيرها ملالكأيوما

ً
وودات الصــــــــــــندوق والامالء املحتمليع مجاجا

 اقااس بمدير الصندوق وو عن  ريق البريد في وا   لت ا.

19  

 و    و يجوز ملدير الصــندوق وفقإع الصــندوق عبارة عن صــندوق اســتثمار  مفت
ً
لتقديره اململق و دوع اإلنال  بالشــروط  ا

  الشـروط و  األنرأ املضـمنة في
ً
غير محدد من الوودات في الصـندوق على وع تكوع اميا ا من فئة  األوكام وع يصـدر عددا

واودة . و تمثل كل وودة وصــــة نســــبية في الصــــندوق مســــاوية ملثيال  ا في الصــــندوق. و إ ا تمن تصــــفية الصــــندوق ســــو  

 . ة ألصو  الصندوق املتاوة للتوزيعتتقاسال الوودات القيمة الصافي

20 

 : تاريخ تنفيذ االسرتثمار  
ً
يوم  وسـار  املفاو  بناًء على السـار املالن في سـو  يصـبس االسـتثمار من تبل املشـترك جافذا

 في يوم 12يال الالوق الستالم األموا     شرط استالم هذه األموا  تبل الساعة و التق
ً
األود والثالثاء . وفي وا   أظ را

 
ً
ي التال ااملقط ابتداًء من يوم التفعدم اســـــــــــتالم هذه األموا  في  لك الوتن وو تبلط   فإع االســـــــــــتثمار يصـــــــــــبس جافذا

 لوتن استالم األموا .

 : كافة ترارات االســــتثمار  ات الاالتة بالصــــندوق املتخذة من تبل مدير الصــــندوق ســــو  املعلومات في النطاق العام

 تكوع مبنية فقط على املالومات املتاوة قجميع املستثمرين في األسواق املالية . 

 : و  وجيةيشـــ ر ن اية في  وملة الووداتســـنوية على جصـــف الصـــندوق توزيع وربا  جقدية مدير يتوتع  األرباح و توزيعها 

تجاوزت وفي وا  و لك وســـن آنر يوم تقويال في هذين الشـــ رين   من كل عام ميالد    ( 12  6ديســـمبر   شـــ ر ن اية 

  %5والبالغ  للصــندوق  ســ  د امل األربا  ق عائد توزيعاألربا  املحصــلة من وســ ال الشــركات الك  يملك ا الصــندو 
ً
 ســنويا

ة تمرايبترويل ا إلى التوزياات الالوقة للصـــــندوق لضـــــماع اســـــقوم مدير الصــــندوق   ســــيمن صــــافي تيمة وصــــو  الصــــندوق 

  على وع يتال تقييال تلك التوزياات املرولة كل فترة وإتخا  القرار املناســــن  واجتظام نســـــن التوزياات الدورية للصـــــندوق.

 ويال ا.

 : تجاه  الظروف القاهرة 
ً
 غض النظر عما يخالف ما   ر في الشــروط و األوكام فإع مدير الصــندوق ال ياتبر مقصــرا

 وع بنود الشــروط و األوكام و لن يك
ً
نر عن و  ت نير وو نم  وو فشــل في األداء وو آتجاه املشــترك وو و   ر  مســئوال

توتف في األداء  ســـــــــبن القضـــــــــاء والقدر وو املقا اة وو اإلضـــــــــراب وو اجقما  ندمات الماتة وو ندمات االتصـــــــــا  وو 

 ط و  من األ را  وو و االضمرابات الامالية وو املدجية وو و  عمل ونر من و  شاص ال يقع ضمن سيمرة وو تواي

ســـــــبن ونر مماثل . وســـــــو  يقوم مدير الصـــــــندوق بتزويد املشـــــــترك بإشـــــــاار نمأ عن و  ت نير اوهر  وو ت نير غير 

 محدد جاتا عن مثل هذه األسباب .

 املســــمولية عن و  نســــارة مالية تد تترتن على االســــتثمار في الصــــندوق   و لن يتحمل مدير  الوحدات وايتحمل مالك

 كاجن عن وية فرصـــة ضـــا اة وو نســـارة فالية وو متكبدة من تبل الصـــندو 
ً
ق املســـمولية عن وية ممالبة وو ممالن ويا

 ستثناء واالت اإلهما  اقجسيال وو التقصير املتامد من ااجن مدير الصندوق .اب يعاملشتر 
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  وتد وعتمد الصـــــــندوق دار املراجعة الشررررررررعية  . .م.شرررررررركة تخضـــــــع اميع عمليات واســـــــتثمارات الصـــــــندوق إلى مراتبة  

 في تاريخ 
ً
 .هجرية( 1432شوا   20  م18/09/2011شرعيا

  .للصندوق  شرعي ومراتن  مستشار  الشرعية املراااة دار  شر ة ياييع تال لقد

 إلسالمية.ا املالية واملمسسات للمصار  الاام املجلس في وعضو  اإلسالمية املالية للممسسات واملراااة املحاسبة منظمة في عضو  وهي

 

ـــــة شـــــــــــر ة ون ا  ما ــــ ـــــصــ ــــ ـــــة   الشـــــــــــرعية واملراااة التدتيق ندمات  تقديال في متخصــ ــــ  لتقديال املر ن   البحرين مصـــــــــــر  تبل من مرنصــ

 .الشرعية االستشارات ندمات

 :الشرعي املستشار  عنواع

 الشرعية املراااة دار 

 املنامة 21051س.ب. 
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 البحرين مملكة

 الصــــــــــــندوق  اإلدارة ب ع عمليات ليم د ملجلس للصــــــــــــندوق  ســــــــــــنوية مراااات وإاراء الشــــــــــــرعية بالرتابة الشــــــــــــرعي املســــــــــــتشــــــــــــار  ســــــــــــيقوم

 .ندوق الص وصو   من ندماتط عن املستشار الشرعي مكاف ة دفع سيتال ب جط علًما  اإلسالمية الشرياة ووكام مع متوافقة واستثماراتط

 :املعايير الشرعية للصندوق 

 الشر ة في جظام ا األساس   وع من وهداف ا التاامل بالربا وو التاامل باملحرمات كاقانزير وجحوه .وال تنص  (1

 تصـير األال   (2
ً
  ويل األال وم ترضـا

ً
( من القيمة السـوتية %30وال يبلغ إامالي املبلغ املقترض بالربا سـواء كاع ترضـا

 ب ع االتتراض بالربا ورام م ما
ً
 كاع مبلغط . ملجمو  وس ال الشر ة   علما

من القيمة الســوتية  %30وال يبلغ إامالي املبلغ املود  بالربا   ســواء كاجن مدة اإليدا  تصــيرة وو متوســمة وو  ويلة  (3

 ب ع اإليدا  بالربا ورام م ما كاع مبلغط .
ً
 ملجمو  وس ال الشر ة   علما

 ( من إامالي إي%5وال يتجاوز مقدار اإليراد الناتا عن عنصـــر محرم نســـبة   (4
ً
راد الشـــر ة  ســـواء وكاع هذا اإليراد جاتجا

ج  د في مارف  ا ويراعى  عن ممارســة نشــاط محرم وم عن تملك ملحرم   وإ ا لال يتال اإلفصــا  عن  اض اإليرادات في 

 ااجن االوتياط .

 سياسة تم ير وموا  الصندوق . في والة ا تشا  وع و  شر ة من الشركات الك  يستثمر فب ا الصندوق تد وققن (5

وية إيرادات من مصدر محرم نال  فترة استثمار الصندوق فب ا   سيقوم مدير الصندوق باوتساب نسبة اإليرادات 

املحرمة من إامالي وربا  الصـــندوق و ســـيقوم بإنبار املســـتثمرين في الصـــندوق   ذه النســـبة في التقارير املرســـلة إلب ال 

منح ا للجمايات اقايرية من ورباو ال و  لك النســـــــــــبةمن الصـــــــــــندوق وكى يقوم املســـــــــــتثمرين في الصـــــــــــندوق بخصـــــــــــال ت

 الشرعية املاتمدة. 

 يراع في تحديد هذه النسن إلى آنر ميزاجية وو مر ن مالي مدتق . (6

السيرة الذاتية ألعضاء شر ة دار املراااة الشرعية املنتدبيع لتقديال ندمات املراااة الشرعية لصندوق األو   وفيما يلي

  :الدور للدنل 

  الشلهوب:الدكتور / صالح بن فهد  .أ

 مدير مر ن التميز للدراسات املصرفية و التمويل اإلسالمأ في ما د البحوث ااماة امللك ف د للبترو  و املاادع .  -

ة امللك ف د للبترو  وســــــــتا  مســــــــاعد بقســــــــال الدراســــــــات اإلســــــــالمية و الاربية بكلية الدراســــــــات املســــــــاجدة و التمبيقية بجاما -

 ع.واملااد

 جاماة إدجبرة باململكة املتحدة.واصل على ش ادة الد توراه في التمويل اإلسالمأ ب -

 الاالال اإلسالمأ.لرابمة  واالستثمار التا اةعضو في قجنة التمويل  -

 بحر:الدكتور / أسامة بن محمد  .ب

 بة الشرعية ملصر  الماتة األو .رئيس الرتا -

 املستثمر الو ن .بة الشرعية في عضو هيئة الرتا -

 الشرعية لبنك االستثمار الدولي.عضو هيئة الرتابة  -

 رئيس الرتابة الشرعي -
ً
 .ة الدانلية مصر  السالم   سابقا

 لرتابة الشرعية لبنك كابأ جوفا.رئيس ا -

 ي لشر ة سكنا للولو  اإلسكاجية.املستشار الشرع -

 لرتابة الشرعية للمصر  الاالم .عضو هيئة ا -

 مية من ااماة ووريا اإلسالمية.على ش ادة الد توراه في التمويالت اإلسال  واصل -

 اة اإلمام األوزاعي.ش ادة املااستير في الدراسات اإلسالمية من اام -

22 

  م 01/02/2012م ووكى  01/01/2012اعتبارا من : 
ً
وو تمديد    وملدير الصــــــــــــندوق اقوق في إغالق فترة المر  األولي مبكرا

 .ها لفترة إضافية ال تنيد عن ثالثة وش ر
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   لسوق األس ال الساودية  تاس  (.املمشر الرئيس 

24  

 مكى روأ  لك
ً
 وو انئيا

ً
 يحق ملدير الصندوق املشار ة في الصندوق  مستثمر  ويحتفظ بحقط في تخفيض مشار تط كليا

 وبما يحقق مصــلوة املشــتر يع   وســيقوم مدير الصــندوق باإلفصــا  في ن اية كل ســنة مالية عن و  اســتثمار لط 
ً
مناســبا

 لكفي الصندوق   و في هذا 
ً
الشروط و االلتزامات الواتاة على وملة وودات  افةاقوالة سيكوع مدير الصندوق ناضاا

 من التزامات. الصندوق فيما يتالق بالرسوم و غيرها
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ا
 االشتراك::  أوال

 ي ويع ف   يجن على املشــــترك توتيع نشــــرة الشــــروط واألوكام هذه عند اشــــترا ط في الصــــندوق في املرة األولى فقط

" ثال تقديمط إلى مدير الصـــــــــندوق   مع الوقةيقوم املشـــــــــترك بتابئة جمو ج "  لن اشـــــــــتراك" لكل عملية اشـــــــــتراك 

 االشتراك في اقوساب البنكأ اقااس بالصندوق.إيدا  مبلغ 

  فإع مدير الصــــندوق ســــيقوم بتحويل ا إلى عملة د في وا  كاع الدفع  املة غير عملة الصــــندوق  الريا  الســــاو )

 و ترا االشـــــتنفيذ  لن الصـــــندوق وفقا ألســـــاار صـــــر  الامالت الســـــارية في يوم االشـــــتراك  وتد يترتن علب ا ت نير 

 يتال إعالم املشترك   ا تبل تفايل اشترا ط في الصندوق.سو تكاليف إضافية 

  في وا  كاع الدفع بالشـــــــيكات وو اقوواالت املصـــــــرفية  فإع تاريخ بداية االســـــــتثمار ســـــــيكوع بتاريخ اســـــــتالم إشـــــــاار

 إيدا  الشيك وو اقووالة وو املقاصاة في وساب الصندوق.

  نمسوع ولف ريا  ساود   ولف ريا  ساود  50اقود األدنى لإلشتراك في الصندوق هو). 

  ةمية في اململكة الاربية الساودييوم عمل من ويام الامل الرسو   لبات اإلشتراك في الصندوق في إستقبا  يتال  

  اتتنفيذ الملبيتال و 
ً
 ملا يلي:وفقا

 من ويام التاامل  األود و الثالثاء( يتال تنفيذها وســـــن ســـــار  12الملبات املســـــتلمة تبل الســـــاعة  -
ً
تقويال ظ را

 .جفس اليوم

 من ويام التاامل  األود و الثالثاء( يتال تنفيذها في تاريخ التاامل  12الملبات املســــــــــــتلمة  اد الســــــــــــاعة  -
ً
ظ را

 .التالي لذلك اليوم

   رفض و   لن اقوق في دير الصـــندوق فإع مل( " وهلية االســـتثمار " من الئحة صـــناديق االســـتثمار 51وســـن املادة

ويتال إراا  تيمة االشــــــتراك إلى وســــــاب الاميل نال  نمســــــة ويام عمل من تاريخ تقديال اشــــــتراك في الصــــــندوق   

 .تيمة االشتراك

 

 
ا
 :  االسترداد: ثانيا

  في من ويام الامل الرســــــــــــمية نال  و  يوم عمل من وملة الوودات في الصــــــــــــندوق تبو   لبات االســــــــــــترداد يتال

 .ة الاربية الساوديةاململك

 12الســــــاعة ات اإلســــــترداد املســــــتلمة تبل  لب  
ً
 ويام التاامل(   يتال تنفيذها وســــــن الثالثاء يومأ األود و من  ظ را

 .التنفيذيتال دفع تيمة الوودات املستردة للمشتر يع نال  ورباة ويام عمل من يوم سار تقويال  لك اليوم   و 

 12الســــاعة ات اإلســــترداد املســــتلمة  اد  لب  
ً
 ويام التاامل(   يتال تنفيذها وســــن ســــار  لثالثاء ايومأ األود و  ظ را

يتال دفع تيمــة الووــدات املســــــــــــتردة للمشــــــــــــتر يع نال  ورباــة ويــام عمــل من يوم التقويال في يوم التاــامــل التــالي   و 

 .التنفيذ

  للشرائس التالية:رسوم استرداديتال إوتساب 
ً
 على الوودات املستردة من الصندوق وفقا
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 .شتراك بالصندوق اإل سنة األولى من النال  ات املستردة وودالمن صافي تيمة  1.0% -

 .بالصندوق  اإلشتراكالسنة الثاجية من نال  وودات املستردة المن صافي تيمة  0.5% -

 .بالصندوق  شتراكاإل من ثاجية السنة ال اد استرداد للوودات املستردة يتال إوتساب و  رسوم ال  -

  : ريا  ساود  000 10اقود األدنى لالسترداد. 

  لك في و  من يجوز ملدير الصــــــــــــندوق ت ايل تلبية و   لن اســــــــــــترداد من الصــــــــــــندوق وكى يوم التاامل التالي و 

 :اقوالتيع التاليتيع

امل اململوب تلبي  ا في و  يوم يالبات االسترداد ملالكأ الوودات  إامالي تيمة كافة إ ا بلغ إامالي نسبة  (1

  وو و حر من صافي تيمة وصو  الصندوق. % 10

إ ا تال ياليق التاامل في وود األسواق الرئيسية الك  يتال فب ا التاامل مع األوراق املالية وو األصو  األنرأ  (2

الك  يملك ا الصـــندوق   إما  شـــكل عام وو بالنســـبة إلى وصـــو  الصـــندوق الك  يرأ مدير الصـــندوق  شـــكل 

 ماقو  ون ا م مة نسبة إلى صافي تيمة وصو  الصندوق . 

  يجوز ملدير  
ً
مد  سو  ت الصندوق التوتف عن تنفيذ  لبات االسترداد في والة كاجن تيمة هذه الملبات مجتماة

ا  املحدد بمبلغ نمسـة مالييع ريعن رو  املا  التشـغيلي للصـندوق و إلى تخفيض األموا  املسـتثمرة في الصـندوق 

 ش ع تصفية الصندوق وو زيادة اتخا  ترار ق و ساود    و  لك وكى يتال عرض اقوالة على مجلس إدارة الصندو 

 روسمالط من نال  موارد مدير الصندوق. 

  إ ا كاع من شـــ ع و  اســـترداد وع يخفض اســـتثمار املشـــترك إلى وتل من اقود األدنى ملبلغ االشـــتراك املبد أ املحدد

كافة  عائدات للصـــندوق   فإجط ســـو  يتال اســـترداد كامل املبلغ املســـتثمر دوع الراو  إلى املســـتثمر . و ســـو  تدفع

 االستردادات بالاملة املحددة في اقوساب اقجار  من نال  القيد في اقوساب اقجار  لبنك املشترك . 

  يجوز للمشـــــــــــترك وع يملن تحويل اســـــــــــتثماراتط وو انء مث ا من صـــــــــــندوق إلى ونر . و ياامل  لن التحويل في مثل

  هذه اقوالة  ملن اســــــترداد مســــــتقل من الصــــــندوق األو  و اشــــــتراك
ً
ب ع االشــــــتراك في  في الصــــــندوق الثانأ . علما

 .الصندوق الثانأ سيخضع لشروط وووكام  لك الصندوق 

26  

 من تا ايط عن في ووراق مالية صــــادرة عنط وو يحق ملدير الصــــندوق اســــتثمار وصــــو  الصــــندوق 
ً
 و لك بما ال يتاارض مع ويا

 . شروط وووكام الصندوق 

27  

 وصو  الصندوق  تقويال يتال
ً
   و لك  األود والثالثاء في يومأ مرتيع وسبوعيا

ً
 على النحو التالي:الساعة اقاامسة عصرا

  على وساار   لك باوتساب تيمة وس ال الشركات اململو ة للصندوق بناءً وساب تيمة إامالي وصو  الصندوق و 

  إضــــــافة إلى تقويال بالي وصــــــو  الصــــــندوق املســــــتثمرة في تقويال املان  اود  في يوم الإتفا  ســــــوق األســــــ ال الســــــ

 . في محفظة الصندوق ة األصو  النقديإلى إضافة إستثمارات تصيرة األال وسن آنر تقويال متا  

  النفقـات املحـددة في هـذه الشــــــــــــروط الك  يشــــــــــــمـل األياـاب و و املســــــــــــتحقـة وكى يوم التقويال يتال  ر  االلتزامـات

 األوكام. و 

 قائمة في يتال تحديد ســـــــــار الوودة من نال  تقســـــــــيال الرتال الناتا وعاله على إامالي عدد وودات الصـــــــــندوق ال

 . يوم التقويال  و الاالتة

  إ ا لال تكن البنوك بــاململكــة الاربيــة الســــــــــــاوديــة مفتووــة للامــل في و  يوم تقويال   فــإع يوم التقويال في هــذه

 .البنوك الساودية مفتووة للامل التالي الذ  تكوع فيط اقوالة سو  يكوع هو يوم الامل

   نأ على املوتع اإللكتروفي اليوم التـــالي ليوم التقويال   و لـــك يتال اإلعالع عن تقويال الووـــدة مرتيع في األســــــــــــبو

 اإللكترونأ ملدير الصندوق.وتع املعلى وق املالية الساودية " تداو  " و لشر ة الس
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  يحق ملدير الصـــــــــــندوق ت نير تقويال وصـــــــــــو  صـــــــــــندوق االســـــــــــتثمار ملدة ال تتجاوز يوميع من املوعد الث ا أ لتقديال

التاليمات اقااصة  امليات الشراء و االسترداد إ ا ترر مدير الصندوق  شكل ماقو  عدم إمكاجية تقويال انء 

  بير من وصو  الصندوق  شكل يمكن التاويل عليط. 

28 

في و  وتن   وتقديال إشــــــــاار موافقة هيئة الســــــــوق املالية إن اء عمل الصــــــــندوق اقوصــــــــو  على يجوز ملدير الصــــــــندوق  اد 

 من تاريخ التصفية  60قوملة الوودات بذلك تبل 
ً
 إبراء  مة التزاماتطاقوالة تتال تصفية وصو  الصندوق و ي هذه ف  و يوما

ى املشــــتر يع من تبل مدير الصــــندوق الذ  ســــو  تخضــــع تصــــرفاتط في كافة و توزيع عائداتط املتبقية من هذه التصــــفية عل

 . لتنفيذية و تواب ات ا ة االنتصاساألوتات لألجظمة و اللوائس ا

29 

 سيقوم مدير الصندوق بتقديال تقارير للمشتر يع كل ثالثة وش ر  حد وتص ى تتضمن املالومات اآلتية:

 وودات الصندوق. صافي تيمة وصو   -

 عدد وودات الصندوق الك  يملك ا املشترك وصافي تيم  ا. -

 سجل بالامليات الك  تمن على وساب املشترك. -

  ما يقدم مدير الصندوق القوائال التالية عند صدورها:

 القوائال املالية النصف سنوية املفحوصة للصندوق. (1

 القوائال املالية السنوية املراااة. (2

التقارير على الانواع البريد  و/وو البريد اإلليكترونأ و/وو ال اتف و/وو الفا س  ما هو مبيع في جمو ج فتس وســـــيتال إرســـــا  

اقوســــــاب إال إ ا تال إشــــــاار مدير الصــــــندوق ب   يغيير في الانواع. ويجن إنمار مدير الصــــــندوق ب   إعتراض نال  ســــــتيع 

  من إصدار تلك التقارير وباد  لك تصبس ال60 
ً
 تقارير الصادرة عن مدير الصندوق ن ائية وواسمة.( يوما

30 

مع مصـــــــــاقح املشـــــــــتر يع  ويامى مدير في املصـــــــــاقح و  تضـــــــــارب  وصـــــــــو  يجن على مدير الصـــــــــندوق الســـــــــعي للويلولة دوع 

 الصـــــندوق ا
ً
ة تضـــــارب ج ما ســـــيقوم مدير الصـــــندوق بتقديال اإلاراءات الك  ســـــتتبع ملااق   ألولوية ملصـــــاقح املشـــــتر يع دائما

 املصاقح عند  لت ا. 

31  

  يوافق مجلس إدارة الصــــندوق على الســــياســــات الاامة كابيتا  اد التشــــاور مع مدير إدارة املمابقة وااللتزام  شــــر ة األو  

 من وصـــــولط. 
ً
ير ويقرر مداملتالقة بممارســـــة وقوق التصـــــوين املمنووة للصـــــندوق بموان األوراق املالية الك  يشـــــكل انءا

 لتقديره ممارسة وو عدم ممارسة و  وقوق تصوين  اد التشاور مع مدير إدارة املمابقة وااللتزام.
ً
 الصندوق  بقا

32 

  ويخضــع 
ً
 اوهريا

ً
إع األوكام والشــروط املبينة في هذه االتفاتية ياتبر ســارية املفاو  مالال يجر علب ا مدير الصــندوق ياديال

  لك للشروط التالية:

  هيئة السوق املالية.مجلس اقوصو  على موافقة 

 .تبل ش رين من سرياع مفاو  التاديل 
ً
 تبليغ املشتر يع نميا

33  

هيئة الســـــوق املالية و/وو بملن من/إلى مدير  أ ســـــيتال تقديم ا عند  لت ا من تبلإع اإلاراءات اقااصـــــة بمااقجة الشـــــكاو 

اق صل في منازعات األور تنظر الشكوأ من تبل قجنة الفة و في والة ياذر الوصو  إلى يسوي و  جنا  ينش  الصندوق  ش ع 

 املالية.
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34 

 .رية في اململكة الاربية الساوديةتخضع هذه الشروط واألوكام لألجظمة السا

 

35 

الئحة صــناديق االســتثمار الصــادرة عن هيئة الســوق املالية يقر مدير الصــندوق ب ع هذه الشــروط واألوكام ممابقة ألوكام 

 في اململكة الاربية الساودية وتحتو  على إفصا  كامل وصويس بجميع اقوقائق اقجوهرية  ات الاالتة بالصندوق.

__________________________________________________________________ 

واملالوق اقااصة بالصندوق وف ال ماااء   ا واملوافقة علب ا وتال اقوصو  على  لقد تمن/تمنا بقراءة الشروط واألوكام

 نساة مث ا والتوتيع علب ا:

  االسال

  رتـــــال الـــ ويــة

  صــــــادرة مـــن

  تاريخ اإلصدار

  توتيع املستثمر

  التــــــــاريـــــــــــخ

  الاــــــــــــنــــــواع

 

  املـــسئو   اسال

  املسئو   توتيع

  التــــــــاريـــــــــــخ

 

 

 

 

 

 (كابيتا  يتال توتيع نساتيع من هذا الاقد إوداهما للمستثمر واألنرأ للوفظ لدأ شر ة األو   

 وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  



 

22 

 

 ( 1ملحق رقم )  .36

 في التقرير السنوي والنصف سنوي للصندوق في نهاية كل فترة مالية* 
ا
.سيتم  كر هذه املصاريف تفصيليا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق األو  للدنل الدور  اسال الصندوق  1

 ريا  ساود  10 القيمة االسمية للوودة 2

 مخا ر مرتفاة تصنيف املخا ر 3

 من تيمة كل اشتراك % 0.5 رسوم االشتراك  مرة واودة( 4

 من صافي وصو  الصندوق  % 1.5   سنوية( رسوم اإلدارة 5

 من صافي وصو  الصندوق  % 0.5  رسوم وميع اقوفظ  سنوية ( 6

  اد السنة الثاجية. % 0في السنة الثاجية    % 0.5في السنة األولى    % 1.0 رسوم االسترداد 7

 مصاريف التاامل 8
  وو   يتحمل الصندوق اميع مصاريف وسا ة البيع والشراء والتاامل في األوراق املالية

 مصروفات يتملت ا التاامل مع عمليات الصندوق.

 مصاريف ونرأ  9

دارة الصندوق واملترتبة على  ر  وإيتحمل الصندوق اميع املصروفات الك  يتال إجفات ا جيابة عن 

 الصندوق مثل  على سبيل املثا  ال اقوصر(: ــ

(. 000 12.  مبلغ مكاف ة مجلس إدارة الصندوق  -
ً
 ريا  ساود  سنويا

(. 000 17 تقدر بمبلغ  ويااب مرااع اقوسابات القاجونأ. -
ً
 ريا  ساود  سنويا

(ريا  ساود 000 10 .  تقدر بمبلغةويااب ال يئة الشرعي -
ً
 .  سنويا

مصاريف اقوصو  على بياجات املمشر اإلرشاد  و مصاريف نشر بياجات الصندوق على  -

 موتع تداو . 

و  مصروفات يتملت ا التاامل مع عمليات الصندوق مثل الرسوم  ات الصلة بصناديق  -

االستثمار املستثمر فب ا فائض السيولة في الصندوق وو  ويااب ونرأ يتحمل ا املصفأ 

 .ن الصندوق جيابة ع

 في والة ظ رت مصروفات ونرأ سو  يتال ياريف املستثمرين   ا فور ودوث ا.  -

 اوتساب الرسوم 10
سيتال اوتساب تلك املصاريف والرسوم بناء على صافي تيمة وصو  الصندوق في كل يوم تقويال 

 .ميالد  ش ر  كل ن اية في الصندوق  ملدير  وتدفع ويستقمعتحتسن على وسا  سنو  و 

 من كل وسبو . يومأ األود و الثالثاء التقويال ويام 11
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2016 

 القيمة وقت الدفع طريقة االحتساب املصاريف

النسبة من صافي 

قيمة أصول 

الصندوق في 

 م27/12/2016

 اتعاب الهيئة  الشرعية
يتم تكوين مستحق لها مع كل 

 تقييم

أربع مرات في السنة عند 

 تقديم املطالبات
9,867.42 

0.06% 

اتعاب مراجع 

 الحسابات الخارجي

يتم تكوين مستحق لها مع كل 

 تقييم
 34,500 بعد اصدار القوائم املالية

0.22% 

مجلس  مكافآت اعضاء

 االدارة

يتم تكوين مستحق لها مع كل 

 تقييم
 12,000 بعد كل اجتماع

0.08% 

اتعاب املراجعة 

 واإلفصاح

يتم تكوين مستحق لها مع كل 

 تقييم
 7,500 عند تقديم املطالبة

0.05% 

 اتعاب االدارة
تحتسب مع كل تقييم كنسبة 

 مئوية من صافي أصول الصندوق 
 
 
 234,414.30 شهريا

1.48% 

 الحفظ رسوم
تحتسب مع كل تقييم كنسبة 

 مئوية من صافي أصول الصندوق 
 
 
 78,138.11 شهريا

0.49% 

 5,000 عند الحدوث --------- مصاريف اخرى 
0.03% 

 2,875 عند إجراء التحويل رسم ثابت من قيمة التحويل عمولة بنكية
0.02% 

 %2.42 384,294.83   املجموع
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 السنة 2012 2013 2014 2015 2016

 الصندوق  3.35% %20.75 15.19% 12.98%- 2.04%

 املؤشر 10.39%- %25.08 -%0.57 18.33%- 4.71%

 

 

 

5 سنوات 3

 31.39% -1.72% 31.39% 

 -3.00% -14.98% 3.00%

 

اع االداء السابق لصندوق االستثمار او االداء السابق للممشر ال يد  على ما سيكوع عليط اداء  (1

.
ً
 الصندوق مستقبال

 

ءه مقارجة باملمشر( سيتكرر او يكوع اع الصندوق ال يضمن ملالكأ الوودات او اداء الصندوق   او ادا (2

 لالداء السابق.
ً
 مماثال

 

 
 

 

 

 

3.35%

20.75%

15.19%

-12.98%

2.04%

-10.39%

25.08%

-0.57%

-18.33%

4.71%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2012 2013 2014 2015 2016

صندوق األو  للدنل الدور  ممشر تداو  
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الف لال تتغير  وا  السنة   وبافتراض وع  100التالي يو ح مثا  افتراض   وتوضيحي الستثمار عميل في الصندوق بمبلغ اقجدو  

عائد سنو   %10مليوع ريا  ولال يتغير  وا  السنة  وعلى افتراض وع يحقق الصندوق  10حجال الصندوق في تلك الفترة هو 

الوودات من املصاريف بالريا  الساود  ووسا  وساب الرسوم و ريقة على االستثمار . اقجدو  التالي يو ح وصة مالك 

:)
ً
 تحصيل ا ووتن دفا ا وسن املثا  االفتراض   التالي   سنويا

 رسوم اشتراك
 شر ة الصندوق  ملدير  تدفع ريا  500 يااد  اإلشتراك مبلغ من %0.5 نسبة

 للصندوق  الوودة سار  إوتساب في إدراا ا يتال وال  األو  

 إدارة الصندوق رسوم 
 يومأ ريا  411 بواتع سنويا ريا  000 150 يااد  %1.5 بنسبة إدارة رسوم

 يوم 365 مدأ على

 ويااب وميع اقوفظ
 على يومأ ريا  137 بواتع سنويا ريا  000 50 يااد  %0.5 بنسبة وفظ رسوم

 يوم 365 مدأ

 يوم 365 مدأ على يومأ ريا  46 بواتع و  سنويا ريا  000 10 مبلغ ايااب مرااع اقوسابات

 مكاف ة وعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 يومأ ريا  33 بواتع و  فقط املستقليع األعضاء عن سنويا ريا  000 12 مبلغ

 يوم 365 مدأ على

 يوم 365 مدأ على يومأ ريا  27.4 بواتع و  سنويا ريا  10,000 ايااب ال يئة الشرعية

 يواد ال  رسوم املمشر االسترشاد 

 يواد ال  مصاريف ونرأ 

رسوم نشر مالومات الصندوق على موتع 

 تداو  
 يوم 365 مدأ على يومأ ريا  13.7 بواتع و  سنويا ريا  5000

 يوم 365 مدأ على يومأ ريا  20.5 بواتع و  سنويا ريا  500 7 مبلغ رسوم رتابية

 والتشغيليةمالي املصاريف اإلدارية اإ
 يومأ ريا  688.2=20.5+13.7+27+33+46+137+411=  اليومية املصروفات

  %2.51 والك  يااد  ريا  193 251 يااد  بما
ً
 سنويا

 ريا  000 110=  ريا  000 100+  ريا  000 10 يااد  السنو   الاائد + را  املا  %10الاائد االفتراض   بنسبة 

 صافي االستثمار االفتراض  
 نسبة املصاريف السنوية( –+ الربس السنو   املا  رو  

 ريا  239 107( = 761 2 – 000 10+  000 100 

 
 

 

 


