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  یولیو – 28: رقم نسخة
 م 2009مارس  02تاریخ اإلصدار: 
 م   2018 یولیو 24تاریخ التحدیث: 

  م  2009مارس  02اإلستمرار في طرح الصندوق: تاریخ موافقة الھیئة على 
 
  

ً لالئحة صنادیق االستثمار الصادرة  عام كصندوق استثماري السعودیة أسھم المؤسسات المالیة جرى تأسیس صندوق مفتوح وفقا
لالئحة صنادیق كما أن شروط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خاضعة  عن مجلس ھیئة السوق المالیة.

ت الاالستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة عن صندوق االستثمار، وھذه النسخة تتضمن آخر التعدی
 والتحدیثات.
 

رة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة على الراغبین في االشتراك بالصندوق قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذك یجب
ط واألحكام قد قبل ھذه الشروصندوق االستثمار قبل االشتراك. كما أن التوقیع على ھذا المستند یفید بأن المشترك (مالك الوحدات) ب

ً دون التوقیع.ااشتروال یعتبر    كھ نافذا
  

  
  

  شروط وأحكام الصندوق
  
  
  

 
  

   األول لالستثمارشركة مدیر الصندوق: 
     السعودیةأسھم المؤسسات المالیة صندوق إسم الصندوق: 

  مفتوح  عام نوع الصندوق: صندوق استثماري
  األسھمفئة الصندوق: صنادیق 
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  :ملخص معلومات الصندوق
  

  .السعودیةأسھم المؤسسات المالیة صندوق   اسم الصندوق 
  

  شركة األول لالستثمار.  مدیر الصندوق
  

  اللایر السعودي.  عملة الصندوق
  

  .مرتفعة  درجة المخاطرة 
  

  مؤشر ستاندرد اند بورز لقطاع أسھم البنوك السعودیة (مؤشر العائد الكلي)  رشاديستالمؤشر اإل
  رأس المال المستثمر على المدى الطویل تنمیة إلى الصندوق یھدف  أھداف الصندوق

  

   لایر سعودي. 5,000  الحد األدنى لالشتراك 
  

  لایر سعودي. 2,000  اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 
  

  لایر سعودي. 2,000  الستردادلالحد األدنى 
  

ً.  موعد تقییم وحدات الصندوق   یتم تقییم وحدات الصندوق یومیا
  

  االشتراك واالستردادتقییم طلبات 
ً تقیّم  االشتراكات و االستردادات التي یتم استالمھا قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا

  الیوم ویتم إعالنھا في الصندوق في یوم العمل التالي.لذلك بسعر إغالق السوق 
  

  یومي عمل بعد تاریخ استالم الطلب.  موعد دفع المبالغ المستردة 
  

  كل یوم عمل تعمل بھ األسواق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.   أیام التعامل 

  كحد أقصى %1.50  رسوم االشتراك
  

  رسوم االسترداد
إذا تم االسترداد خالل شھر واحد من  %0.50تحسب رسوم استرداد مقدارھا 

  بدایة االشتراك وتدفع ھذه الرسوم للصندوق.
  

ً. %1.95  رسوم إدارة الصندوق   سنویا
  

  )مقابل الخدمات والعموالت واألتعابراجع الفقرة السابعة (  الرسوم األخرى
  

  لایر سعودي.  10  الصندوق طرح سعر الوحدة عند بدایة
  

  م. 22/07/1995  تاریخ طرح الصندوق
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  قائمة المصطلحات
  

  التعریف   
شركة شخص واحد مساھمة مغلقة و/أو أیا من خلفائھا  –شركة األول لالستثمار   المدیر/ مدیر الصندوق

ً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة.   المعینین طبقا
  شركة شخص واحد مساھمة مغلقة. –شركة األول لالستثمار   الشركة

  مالك الوحدات أو المستثمر في الصندوق.  المشترك
  .السعودیةأسھم المؤسسات المالیة صندوق   الصندوق

  األول. البنك  البنك

  األسواق

وتشمل األسھم المدرجة في السوق المالي السعودي بقطاع  –سوق األسھم السعودیة 
 البنوك فقط الغیر

 
وجمیع الصنادیق من فئة صنادیق أسواق النقد المطروحة بالمملكة العربیة السعودیة 

ً والمرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة ً عاما  طرحا

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

  الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة.  الئحة صنادیق االستثمار
  مجلس إدارة الصندوق.  مجلس اإلدارة

  المملكة العربیة السعودیة.  المملكة
  الصندوق.ملكیة المشترك في   الوحدة

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

التاریخ الذي یتم فیھ حساب وتأكید صافي قیمة األصول لالشتراك واالسترداد وتحویل   تاریخ التقویم
  الوحدات.

  كل یوم عمل تعمل بھ أسواق الصندوق.  یوم العمل

  ضریبة القیمة المضافة

مباشرة تفرض على جمیع السلع والخدمات التي یتم شراؤھا وبیعھا من قبل ضریبة غیر 
المنشئات، مع بعض اإلستثناءات. وھي ضریبة جدیدة تضاف لمنظومة الضرائب 
والرسوم األخرى الواجب العمل بھا من قبل قطاعات محددة في المملكة ویبدأ العمل بھا 

  ى مراجعة الموقع اإللكتروني أدناه:م. ولمعلومات أشمل یرج 2018ینایر  01من تاریخ 
https://www.vat.gov.sa/ar  
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 معلومات عامة )1
  

  مدیر الصندوق:
والتي  ،07077-37شركة األول لالستثمار وھي شركة استثماریة مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص رقم 

  ستقوم بدور مدیر االستثمار للصندوق.
  عنوان المكتب الرئیس ھو اآلتي: 

ھاتف    4163133تلفون:  11431، الریاض 1467بالقرب من تقاطع شارع العلیا وطریق العروبة ص. ب  –شارع العلیا 
  8001242442مجاني: 

www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 
 أمین الحفظ: 

وھي شركة استثماریة مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب بدور أمین الحفظ للصندوق،  شركة الریاض المالیةستقوم 
ً بان الرسوم التي یتقاضاھا أمین 07070-37الترخیص رقم  . و في حالة تعیین أمین حفظ آخر، فسیتم إعالن ذلك في حینھ. علما

  الحفظ ھي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة بذلك من ھذه الشروط و األحكام. 
  عنوان المكتب الرئیس ھو اآلتي: 

  لعربیة السعودیة، المملكة ا12331-3712العلیا. الریاض  –شارع التخصصي 
  4865858تلفون: 

www.riyadcapital.com:الموقع االلكتروني 
 

 النظام المطبق )2
یخضع صندوق االستثمار ومدیر الصندوق لنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة 

  المملكة العربیة السعودیة.في 
  
 أھداف صندوق االستثمار )3

إلى تحقیق تنمیة لرأس المال ، یھدف ھذا الصندوق األسھممفتوح من فئة صنادیق  عام صندوق استثماريیعتبر ھذا الصندوق 
  .على المدى الطویلالمستثمر 

  سیاسات االستثمار
سعودیة وذلك بحسب مكونات المؤشر یستثمر الصندوق بشكل رئیسي في أسھم البنوك والمصارف  المدرجة في السوق المالیة ال

وق  ة من قبل ھیئة الس واق النقد والمال المرخص نادیق أس تثمار في ص ندوق االس ندوق، كما یجوز للص ادي الخاص بالص اإلرش
  المالیة. الجدول أدناه یحدد جمیع األدوات المالیة التي یمكن أن یستثمر بھا الصندوق.

  
نسبة االستثمار المسموح بھا   ة االستثماریةنوع األدا

  من صافي قیمة أصول الصندوق
  مالحظات

وق  ھم المدرجة في الس األس
ات  ب مكون عودي بحس الس

  المؤشر اإلرشادي

د ل ھم الواح أو وزن  %10لس
 أیھما أعلى حسب المؤشربالسھم 

  كحد أقصى

ادي یح ر االرش ھم قطاع البنوك وي تالمؤش جمیع أس
  المدرجة في السوق المالیة السعودیة والمصارف

ركات اإلكتتاب األولي في  الش
التي تنتمي لنفس القطاع (قطاع 

  البنوك)

اب  10% ى لإلكتت د أقص كح
  األولي

ھم ینتمي لنفس القطاع  مل اإلكتتاب األولي أي س تم ییش
  السعودیة  طرحھ في السوق المالیة

ھم   حقوق األولویة ال یتجاوز مجموع قیمة األس
وقیة  ھم  %10الس أو وزن الس

ر أیھما أعلى كحد  ب المؤش بحس
  أقصى

مل حقوق األولویة  ركات التي تنتمي لنفس یش للش
   القطاع

نادیق واق المال والنقد ص  أس
  االستثماریة المشتركة

ى 25% ندوق  كحد أقص للص
  الواحد

  المرخصة من ھیئة السوق المالیة 

أي أوراق مالیة أو أدوات إستثماریة صادرة عن البنك األول وشركة األول یجوز لمدیر الصندوق استثمار اصول الصندوق في  
تثمار أو أي من حلفائھما ندوق.  لالس ً ألھداف و قیود الص تثمار طبقا وق، یجوز لمدیر على ان یتم االس ً إلى ظروف الس تنادا واس

لتقدیره أن یحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو أدوات مالیة ذات آجال قصیرة كیفما یكون  الصندوق وفقاً 
تثمارھا. و یجوز للمدیر أن یودع في أي وقت من األوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة  الحال إلى حین إعادة اس

  وذلك بالشروط التي یراھا المدیر مالئمة.
  
 صندوق االستثمارمدة  )4

  مفتوح الیحدد بمدة زمنیة. عام الینطبق حیث أن الصندوق یعتبر صندوق استثماري
  
 قیود /حدود االستثمار )5

یلتزم مدیر الصندوق خالل إدارتھ لصندوق االستثمار بالقیود والحدود التي تفرضھا الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام 
  الصندوق ومذكرة المعلومات. 
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 الصندوقعملة  )6
ندوق  تثمار في الص عودي فقط ال غیر. اللایر  ھيعملة االس راء وحداتإذا تم الدفع الس ندوق  لش تثمار بعملة غیر عملة االص س

في ذلك لسوق في ابسعر الصرف الساري  إلى اللایر السعوديسیقوم "مدیر الصندوق" بتحویل العملة التي تم الدفع بھا  الصندوق،
  .ساري المفعول عند استالم شركة األول لالستثمار لذلك المبلغ بعملة الصندوقحدات الوالوقت، ویصبح شراء 

  
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب )7

مجموعة من  لھ یقوم مدیر الصندوق بتحصیل رسوم إداریة مقابل ادارة الصندوق، كما یدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة
  المدفوعات التي یتحملھا الصندوق أو المستثمر وطریقة احتسابھا.األتعاب والمصاریف. أدناه ملخص لجمیع 

  
  طریقة االحتساب  المقدار  الوصف  البند

ھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق لمدیر   رسوم االدارة
الصندوق مقابل خدمات االدارة وما یتعلق 

  بھا والمقدمة من قبل مدیر الصندوق 

سنویا من  1.95%
قیمة صافي أصول 

  الصندوق

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل شھر میالدي

رسوم 
  االشتراك 

 ً ھي الرسوم التي یدفعھا المشترك مقدما
بالصندوق وتخصم من المبلغ عند إشتراكھ 

المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
، وتدفع لمدیر االشتراك بالصندوق

  الصندوق

من مبلغ  1.50%
  اإلشتراك

تخصم من المبلغ المستثمر أو 
تدفع بشكل مستقل عند االشتراك 

  بالصندوق، وتدفع لمدیر الصندوق

رسوم 
  االسترداد

 لھي الرسوم التي یدفعھا المستثمر (حام
الوحدات) عند إسترداده بشكل كلي أو 

  ، وتدفع للصندوقي من الصندوقئجز

من مبلغ  0.50%
  اإلسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
  شھر واحد من تاریخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمدقق 

الحسابات 
  المستقل

ھي رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل 
مقابل أتعاب مراجعة بیانات الصندوق 

  المالیة

لایر  35,000مبلغ 
سعودي بحد أقصى 

یدفعھا الصندوق بشكل 
  سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل سنة میالدیة

مكافئات 
أعضاء مجلس 

االدارة 
  المستقلین

ھي رسوم تدفع ألعضاء مجلس إدارة 
الصندوق المستقلین مقابل مھامھم 

  اإلشرافیة المتعلقة بالصندوق

 یعتمد تحدید المقدار
على عدد األعضاء 

المستقلین وعلى 
التزامھم بحضور 

اإلجتماعات الخاصة 
وللتوضیح  –بالمجلس 

نرجو مراجعة المثال 
التوضیحي بعد ھذه 

  القائمة أدناه

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
بنھایة كل سنة میالدیة ویتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
لایر سعودي عن كل إجتماع 

سنة بواقع إجتماعین خالل ال
تشترك في دفعھا جمیع الصنادیق 

التي یشرف علیھا المجلس 
لایر  2,000باإلضافة لمبلغ 

سعودي لكل عضو مستقل خالل 
  السنة المیالدیة 

رسوم خدمات 
  الھیئة الشرعیة

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق للھیئة 
  الشرعیة المشرفھ على تعامالت الصندوق

الیوجد حیث أن 
الصندوق الیخضع 

  لرقابة الھیئة الشرعیة

الیوجد حیث أن الصندوق الیتبع 
المعاییر الشرعیة، فال یتم 

اإلشراف علیھ من قبل الھیئة 
  الشرعیة

تكالیف التمویل 
  (االقتراض)

یتم فرض ھذه الرسوم مقابل التمویل الذي 
یحصل علیھ الصندوق، ویتم تمویل 

َ للحاجة لذلك التمویل وفق  الصندوق وفقا
، وتدفع للجھة الصندوق مرئیات مدیر

  المقدمة للتمویل

یتفاوت سعر التمویل 
ً إلى سعر الفائدة  استنادا

السائد (عند الحاجة 
  للتمویل)

تكالیف  وخصم یتم إحتساب
التمویل بشكل یومي عند الحیازة 

  على التمویل

نشر رسوم 
معلومات 

الصندوق على 
  موقع السوق

وھي رسوم تدفع للسوق المالیة السعودیة 
اول) مقابل نشر معلومات الصندوق بما (تد

  في ذلك إعالن أسعار الوحدات

لایر  5,000مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل سنة میالدیة

رسوم التعامل 
  والوساطة

ھي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بیع 
 ،األوراق المالیة التي یستثمر بھا الصندوق

وتدفع على دفعتین دفعة خاصة بشركة 
تداول ودفعة للشركة القائمة بعمل الوساطة 

  عند تنفیذ الصفقة

حسب تسعیرة  0.12%
   السوق المالیة السعودیة

  یتم خصمھا مباشرة عند التنفیذ

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق لھیئة   رسوم رقابیة
السوق المالیة مقابل الخدمات الرقابیة 

  للصندوقالمقدمة 

لایر  7,500مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل سنة میالدیة
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رسوم المؤشر 
  اإلرشادي

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق مقابل 
توفیر معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 

بیانات المؤشر بالصندوق، وتدفع لمقدم 
  اإلرشادي

لایر  15,000مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل یومي وتخصم 
  إستحقاق الفواتیر الخاصة بالخدمة

ھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق ألمین   رسوم الحفظ
الحفظ مقابل خدمات الحفظ المقدمة 

  للصندوق

یعتمد تحدید المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بھا ونسبة 
تركیزھا بالصندوق 

وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما یوجد مبلغ 

أدنى لتكلفة الحفظ، أدناه 
  توجد التفاصیل

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل شھر میالدي

ضریبة القیمة 
  المضافة

إن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في ھذا المستند غیر شاملة لضریبة القیمة المضافة. و سوف تحتسب 
قیمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارھا واجبة السداد من على العمیل أي ضریبة 

  طرفھ باإلضافة إلى المبالغ المتفق علیھا ھنا.
  

  المكافئات التي یدفعھا الصندوق لألعضاء المستقلین
شكل سنوي، تحتسب بمكافأة یتحملھا الصندوق ویدفعھا بشكل سوف یحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

تقل مبلغ  و مس ى كل عض نة میالدیة ویتقاض م بنھایة كل س عودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعین  3,000یومي وتخص لایر س
افة لمبلغ  رف علیھا المجلس باإلض نادیق التي یش ترك في دفعھا جمیع الص نة تش و  2,000خالل الس عودي لكل عض لایر س

 مستقل خالل السنة المیالدیة.
  توضیحي: مثال

تقل مبلغ  - و مس ى كل عض ترك في دفعھا جمیع  3,000یتقاض نة تش عودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعین في الس لایر س
تقلین یدفع لھما ما مجموعھ  وین مس رف علیھا المجلس، ففي حال وجود عض نادیق التي یش عودي  12,000الص لایر س

یم ھذا المبلغ  نة الواحدة یتم تقس رف علیھا المجلس فبإفتراض أن عن إجتماعین في الس نادیق التي یش على عدد الص
  ).15مقسومة على  12,000لایر ( 800صندوق فالتكلفة على الصندوق الواحد  15المجلس یشرف على عدد 

ندوق  - وین  2,000ویدفع الص ندوق المعني ففي حال وجود عض نة. ویتحملھا الص تقل خالل الس و مس لایر لكل عض
 لایر خالل السنة. 4,000لھما ما مجموعھ  مستقلین یدفع الصندوق

تقلین  - اء المس ندوق لألعض ب ھذا المثال یكون مجموع ما یدفعھ الص نة. وفي حال زاد  4,800فبحس لایر سعودي في الس
عدد األعضاء المستقلین أو قل عدد الصنادیق التي تشترك في التكالیف الخاصة بحضور اإلجتماعات فإن الصندوق لن 

 لایر بالسنة الواحدة. 10,000غ یفوق یتحمل أي مبل
  

  رسوم الحفظ
) اإلستثمار في األسھم المحلیة المدرجة 1لایر للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  18,000تم تحدید مبلغ 

ً وتخصم بشكل شھري كما یحتسب مبلغ  %0.050والصنادیق المدرجة تبلغ تكلفة الحفظ   سعودي لكل لایر 25تحتسب یومیا
م  تثمار من خالل طرح أولي فتخص ویة وفي حال كان االس فقة جدیدة كعمولة تس فقة كعمولة  50ص عودي عن كل ص لایر س

ویة.  واق المال والعوائد الثابتة  بمختلف أنواعھا تبلغ تكلفة الحفظ 2تس نادیق أس تثمار بص ً  %0.0175) اإلس ب یومیا تحتس
 .لایر سعودي لكل صفقة جدیدة كعمولة تسویة 50وتخصم بشكل شھري كما یحتسب مبلغ 

 
 التقویم والتسعیر )8

 كیفیة تقویم األصول المقتناة 
  كیفیة التقویم  نوع األداة االستثماریة

المدرجة في السوق  األسھمجمیع 
    السعودي

  في یوم العمل السابق بحسب قیمة السھم عند إغالق السوق

اإلكتتاب ویستمر ذلك لغایة إدراج السھم في السوق ومن ثم  حسب قیمة السھم عند  اإلكتتابات األولیة
  یقوم بنفس طریقة تقویم أي سھم مدرج.

  بحسب قیمة السھم عند إغالق السوق في یوم العمل السابق  حقوق األولویة
صنادیق أسواق المال والنقد االستثماریة 

  المشتركة
  داولآخر سعر وحدة معلن في موقع مدیر الصندوق أو في موقع ت

 
 بیان عدد نقاط التقویم 

َ وأیام دوق وإصدار سعر الوحدة بشكل یوميیتم تقویم أصول الصن ، ویستثنى من ذلك األیام التي یكون السوق فیھا مغلقا
  العطالت الرسمیة وعطالت نھایة األسبوع بالمملكة العربیة السعودیة.
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  التسعیراإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقویم أو 
بدایة یقوم مدیر الصندوق بتوثیق ذلك الخطأ، ویتم تعویض جمیع مالكي الوحدات المتضررین دون تأخیر بحد أقصى أسبوع 
َ عن أي خطأ یشكل ما نسبتھ  من تاریخ إكتشاف وتوثیق الخطأ. كما یقوم مدیر الصندوق بإبالغ ھیئة السوق المالیة فورا

َ في موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق (تداول) وفي  أو أكثر من سعر الوحدة ویفصح 0.50% عن ذلك فورا
  تقاریر الصندوق.

 
 طریقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفیذ طلبات االشتراك و االسترداد 

  سعر الوحدة المعلن ھو السعر المستخدم لتنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد، ویتم حسابھ كالتالي:
 قیمة كل األصول المقومة التي یقتنیھا الصندوقیتم جمع  -
یتم احتساب صافي قیمة األصول بخصم جمیع الرسوم والتكالیف المتراكمة والمذكورة في البند السابع من ھذه الشروط  -

 واألحكام من مجموع قیمة األصول المقومة التي یقتنیھا الصندوق.
 الصندوق على عدد الوحدات المصدرة.یتم احتساب سعر وحدة الصندوق بقسمة صافي أصول  -

 
 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 

یتم نشر سعر الوحدة من خالل الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق (تداول) بشكل یومي بالحد 
  األقصى نھایة كل یوم تداول.

  
 التعامالت الخاصة بالصندوق )9
  

 االشتراك واالسترداد مسؤولیات مدیر الصندوق في شأن طلبات 
یلتزم مدیر الصندوق بتلبیة طلبات االشتراك واالسترداد بحسب ما تنص علیھ شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

  والمستندات األخرى لصندوق االستثمار بما ال یتعارض مع أحكام الئحة صنادیق االستثمار.
      

  االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحداتالفترة الزمنیة القصوى لتلبیة طلبات 
ً من یوم العمل الرسمي.االشترك و یتم تجمیع كافة طلبات ً وحتى الساعة الثانیة عشر ظھرا  االسترداد من الصندوق یومیا

یوم تجمیع الطلبات (ویسمى یوم على أساس سعر الوحدة المعلن بعد یوم عمل واحد من  ستردادواال تتم عملیات االشتراكو
َ عند قبول طلب االشتراك، أما بالنسبة لطلب اإلسترداد تنفیذ الطلب) غ المستردة تودع المبالف وتخصم مبالغ االشتراك فورا

  في حساب العمیل بعد یوم عمل من تاریخ تنفیذ طلب االسترداد.
  مثال على تنفیذ طلب اشتراك في الصندوق:

ً مع المبلغ بعملة ا ً یوم األحد، یتم قبول الطلب ویقبل الساعة الثانیة عشر ظھلصندوق عند إستالم طلب االشتراك كامال نفذ را
ملة (اإلثنین). وفي حالة إستالم المبلغ بغیر ع یوم تنفیذ الطلب – اإلشتراك على أساس سعر الوحدة المعلن في الیوم التالي

ً إال في حالة تحویل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذلك الیوم وإستالم المبلغ  الصندوق فال یعتبر إشتراك العمیل نافذا
ً یوم األحد ف سعر الوحدة  ك على أساسنفذ اإلشتراییتم قبول الطلب وبعملة الصندوق فإذا تم ذلك قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا

ب) بعد الساعة إستالم الطل أما في حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق (أو (اإلثنین) یوم تنفیذ الطلب – المعلن في الیوم التالي
ً یوم األحد فیتم قبول االشتراك في یوم العمل التالي (اإلثنین) على أساس السعر المعلن في یوم العمل ال ي ذالثانیة عشر ظھرا

  .ثاء)(الثال یوم تنفیذ الطلب – یلیھ
  الصندوق: إسترداد منمثال على تنفیذ طلب 

ً قبل الساعة الثانیة عشر ظھ االستردادعند إستالم طلب  ً یوم األحد، یتم قبول الطلب وكامال ساس سعر على أ االستردادنفذ یرا
ما في حالة إستالم . أ)ثاءالثال(ویتم دفع العوائد لمالك الوحدات یوم  (اإلثنین) یوم تنفیذ الطلب – الوحدة المعلن في الیوم التالي

ً یوم األحد فیتم قبول   في یوم العمل التالي (اإلثنین) على أساس السعر المعلن اإلستردادالطلب بعد الساعة الثانیة عشر ظھرا
  .)األربعاء(ویتم دفع العوائد لمالك الوحدات یوم  ثاء)(الثال یوم تنفیذ الطلب – في یوم العمل الذي یلیھ

 
 قیود التعامل في وحدات الصندوق 

، ویعتبر كل یوم عمل في المملكة العربیة السعودیة ال یجوز االشتراك في وحدات الصندوق أو استردادھا إال في یوم تعامل -
 توحة ذلك الیوم.یوم تعامل للصندوق شریطة أن تكون األسواق التي یتعامل فیھا الصندوق مف

ً من كل یوم تعامل بالصندوق. -  الموعد النھائي لتقدیم طلبات االشتراك ھو قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا
لایر سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشتراك إضافي بالصندوق ھو  5,000بالصندوق ھو  االبتدائيالمبلغ األدنى لالشتراك  -

 لایر سعودي. 2,000
إذا كان من شأن أي استرداد أن یخفض استثمار  سعودي، ولایر 2,000طلب االسترداد من الصندوق ھو المبلغ األدنى لقبول  -

   .لصندوق، فإنھ یتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمرلالمشترك إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد 
 

  المتبعةتأجیل أو تعلیق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات 
یجوز لمدیر الصندوق تأجیل تنفیذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى یوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسبة جمیع 

  أو أكثر من صافي قیمة أصول الصندوق. %10طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي یوم تعامل 
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 ر الصندوقلمدی یجوز، والتعلیق من قبل ھیئة السوق المالیةعند طلب ، فیجب ذلك أما بالنسبة لتعلیق التعامل بالصندوق 
  :فقط في الحاالت التالیة

 إذا رأى مدیر الصندوق بشكل معقول أن التعلیق یحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. -
لق التعامل في السوق الرئیس - ندوق، إما ھا الصة التي یتم فیھا التعامل في األوراق المالیة أو األصول األخرى التي یملكیإذا عُ

بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي یرى مدیر الصندوق بشكل معقول أنھا جوھریة لصافي قیمة أصول 
 الصندوق.

  
  أدناه اإلجراءات المتبعة عند تعلیق التعامل بالصندوق المفروض من قبل مدیر الصندوق:

 والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.التأكد من عدم إستمرار أي تعلیق إال للمدة الضروریة  -
 بصورة منتظمة. مراجعة التعلیق والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمین الحفظ حول ذلك -
ً بأي تعلیق مع توضیح أسباب التعلیق، وإشعار الھیئة ومالكي الوحدات فور انتھاء  - إشعار الھیئة ومالكي الوحدات فورا

المستخدمة في اإلشعار عن التعلیق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق التعلیق بالطریقة نفسھا 
 والموقع اإللكتروني للسوق.

 
 إجراءات اختیار طلبات االسترداد التي ستؤجل 

ً من یوم العمل الرسمي، في حالة تجاوز  موع قیمة مجیتم تجمیع كافة طلبات اإلسترداد یومیا وحتى الساعة الثانیة عشر ظھرا
ك یتم ذلوز لمدیر الصندوق تأجیل الطلبات على أن صافي قیمة أصول الصندوق فیجن م %10طلبات االسترداد ما نسبتھ 

 نسبة وتناسب مع حجم كل عملیة إسترداد. وتعطى طلبات االسترداد المؤجلة األولویة في یوم العمل التالي. بشكل جزئي
 

 ت من مستثمر آلخراألحكام المنظمة لنقل ملكیة الوحدا 
  الینطبق

 
 إستثمار مدیر الصندوق بالصندوق 

ً. مع احتفاظھ بالحق في  –حسب تقدیره  –یمكن أن یقوم مدیر صندوق االستثمار  باالشتراك في الصندوق بصفتھ مستثمرا
ً. وسوف یتم معاملة مثل ھذه  ً متى اعتبر ذلك مناسبا ً أو كلیا بل على أنھا اشتراك من قاالستثمارات تخفیض اشتراكھ جزئیا

  .المتعلقة بالصندوقاألحكام  االستثماراتالشركة في وحدات الصندوق، وبالتالي سوف تطبق على ھذه 
 

 التاریخ المحدد والمواعید النھائیة لتقدیم طلبات االشتراك واالسترداد في أیام التعامل 
لمؤسسات المالیة وأسواق الصندوق مفتوحة، بإستثناء أیام أیام التعامل: یتم التعامل بالصندوق في كل یوم عمل تكون فیھ ا -

 العطل الرسمیة بالمملكة العربیة السعودیة.
ً بجمیع أیام التعامل.الموعد النھائي لقبول الطلبات:  -  قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا
 

 إجراءات تقدیم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
صنادیق في  نموذج االشتراكیتعین على المستثمرین الراغبین في شراء وحدات في الصندوق (االشتراك في الصندوق) تعبئة 

و (ب) أ لشركةالمشترك لدى ل االستثماري حسابال(أ) تفویض بالخصم على  :االستثمار وتسلیمھ لشركة األول لالستثمار مع
في حالة كان المشترك ال یوجد لدیھ حساب إستثماري مع الشركة فیتوجب علیھ فتح حساب  – المبالغ الالزمة لالشتراك

وفي حالة كان الراغب في االشتراك في الصندوق یشترك فیھ للمرة األولى فعلیھ قراءة شروط وأحكام الصندوق  .إستثماري
ما أن التوقیع على ھذا المستند یفید بأن مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستثمار قبل االشتراك. ك

ً دون التوقیع. أما بالنسبة للمشتركین الراغباالمشترك (مالك الوحدات) قد قبل ھذه الشروط واألحكام وال یعتبر اشتر ین كھ نافذا
تسلیمھ و صنادیق االستثمار نموذج االسترداد منفي بیع وحدات الصندوق (االسترداد من الصندوق) فیتوجب علیھم تعبئة 

  یتم قبول طلب االسترداد.للشركة األول لالستثمار 
 

 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكیة الوحدات 
لایر سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشتراك إضافي بالصندوق ھو  5,000المبلغ األدنى لالشتراك االبتدائي بالصندوق ھو  -

  لایر سعودي. 2,000
لایر سعودي، وإذا كان من شأن أي استرداد أن یخفض استثمار  2,000طلب االسترداد من الصندوق ھو  المبلغ األدنى لقبول -

 المشترك إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد للصندوق، فإنھ یتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمر.
 أما بالنسبة لنقل الملكیة فال ینطبق. -

 
  إطالق الصندوق واإلجراءات المتخذه عند عدم الوصول لذلك المبلغالحد األدنى للمبلغ المطلوب جمعھ عند 

  ال ینطبق
 

  مالیین لایر كحد أدنى لصافي قیمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لضمان استیفاء متطلب 
عشرة مالیین لایر سعودي، سیقوم مدیر الصندوق بإبالغ  في حالة نزول صافي قیمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ

الدیة أشھر می ستةوسیلتمس إمھال الصندوق مدة  مسؤول المطابقة واإللتزام لدیھ ومجلس إدارة الصندوق وھیئة السوق المالیة
قوم مدیر ة سیلتصحیح الوضع عبر الحصول على مزید من اإلشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذلك بعد إنقضاء المھل
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وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا البند بكاملھ تم إستثناء الصندوق من اإللتزام  الصندوق بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنھاء الصندوق.
ً لتعلیمات الھیئة. 2018ر بدیسم 01بھ خالل ھذه الفترة وسیتم اإللتزام بھ من تاریخ   م وذلك وفقا

  
 سیاسة التوزیع )10

  بتوزیع أي أرباح دوریة على حاملي الوحدات، وأن أي أرباح محققة یتم إعادة إستثمارھا في الصندوقال یقوم الصندوق 
  

 تقدیم التقاریر إلى مالكي الوحدات )11
ً، أدناه وصف لجمیع  یقوم مدیر الصندوق بإعداد مجموعة من التقاریر المالیة المختصة بالصندوق ویوفرھا لمالكي الوحدات مجانا

  قة بالصندوق أو بنشاط مالكي الوحدات ومواعید إصدارھا وكیفیة الحصول علیھا.التقاریر المتعل
  

  تقاریر عامة متاحة للجمھور:
 حتوي على معلومات مھمة تتعلق بنشاط الصندوق وأداءه وتقریر مجلس إدارة وی بالصندوق: سنوي الخاصال التقریر

القوائم المالیة السنویة المراجعة ویتم إتاحتھ للجمھور خالل  حتوي علىومعلومات أخرى عن الصندوق، كما ی الصندوق
ً من نھایة العام المیالدي. ویتم نشره في الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق والموقع االلكتروني  70مدة التتجاوز  یوما

على عنوان مدیر  الثرواتللسوق. كما یمكن الحصول علیھ دون مقابل بالبرید وذلك بإرسال طلب خطي یوجھ إلدارة 
   الصندوق.

 :على معلومات مھمة تتعلق بالصندوق، كما یحتوي على القوائم المالیة األولیة ویحتوي  التقریر األولي الخاص بالصندوق
ً من نھایة فترة التقریر. ویتم نشره في الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق  35ویتم إتاحتھ للجمھور خالل مدة التتجاوز  یوما

وات الثر إلدارة یوجھ خطي طلب بإرسال وذلكع االلكتروني للسوق. كما یمكن الحصول علیھ دون مقابل بالبرید والموق
 .الصندوق مدیر عنوان على

 :وھو تقریر یحتوي على معلومات مھمة تتعلق بالصندوق كقائمة تحتوي على  التقریر الربع سنوي الخاص بالصندوق
أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق وأداء الصندوق ومؤشرات قیاس المخاطر الخاص بالصندوق وغیرھا من 

ً خالل المعلومات ق اللكتروني لمدیر الصندوویتم نشره في الموقع ایوم من نھایة ربع السنة المیالدیة،  15. ویتم توفیره مجانا
  والموقع االلكتروني للسوق.

 :تكون متاحة للفحص من قبل مالكي الوحدات دون مقابل، كما أن جمیع األرقام الحالیة  صافي قیمة أصول الصندوق
 والسابقة لصافي قیمة أصول الصندوق متاحة في المكاتب المسجلة لمدیر الصندوق.

  
 الوحدات:تقاریر خاصة متاحة فقط لحامل 

  :یحتوي البیان على صافي قیمة أصول الوحدات التي یمتلكھا المستثمر وسجل صفقاتھ في وحدات بیان إتمام صفقة
  یوم من كل صفقة یقوم بھا في وحدات الصندوق.  15الصندوق، ویتم إرسالھ بالبرید لمالك الوحدات خالل 

  :عن نشاط مالك الوحدات في الصندوق، كما یحتوي  ةوي معلومات مفصلتھو بیان سنوي یحالبیان السنوي الخاص
ً لمالكي الوحدات ویتم إرسالھ  معلومات تتعلق بالتكالیف المتعلقة بالصندوق وغیرھا من المعلومات. یوفر ھذا التقریر مجانا

 .المالیة للصندوقیوما من نھایة السنة  30بالبرید خالل 
 سجل مالكي الوحدات )12

 صنادیق االستثمار، یقوم مدیر الصندوق بإعداد سجل محدث بمالكي الوحدات ویتم حفظھ في المملكة.بحسب ما نصت علیھ الئحة 
  

 اجتماع مالكي الوحدات )13
 دواعي عقد االجتماع 

یجوز عقد إجتماع لمالكي الوحدات ألي سبب كان یراه مدیر الصندوق أو أمین الحفظ أو حاملي الوحدات بشرط أن یمتلكون 
 على األقل من وحدات الصندوق. %25 منفردین أو مجتمعین

 إجراءات الدعوة لعقد االجتماع 
یجوز لمدیر الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منھ، كما یجب على مدیر الصندوق الدعوة إلجتماع مالكي 

ً من أمین الحفظ، ویجب كذلك على مدیر الصن 10الوحدات خالل  ً كتابیا دوق الدعوة إلجتماع مالكي أیام من تسلمھ طلبا
 %25أیام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذین یملكون مجتمعین أو منفردین  10الوحدات خالل 

على األقل من قیمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة لإلجتماع باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق 
قبل عشرة أیام على األقل من  ي للسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظوالموقع اإللكترون

ً قبل اإلجتماع. كما سیتم تحدید تاریخ اإلجتماع ومكانھ ووق 21اإلجتماع، وبمدة التزید عن  ھ والقرارات المقترحة في تیوما
 اإلعالن.

 طریقة تصویت مالكي الوحدات وحقوق التصویت 
ً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات یملكون مجتمعین ال على األقل من قیمة  %25یكون إجتماع مالكي الوحدات صحیحا

ٍ وذلك باإلعالن في الموقع  وحدات الصندوق، وفي حال لم یكتمل ھذا النصاب فسیقوم مدیر الصندوق بالدعوة إلجتماع ثان
للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ قبل اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني 

ً كانت نسبة ملكیةأیام، ویعد اإلجتماع ال 5موعد اإلجتماع الثاني بمدة ال تقل عن  ً أیا  الوحدات الممثلة في اإلجتماع. ثاني صحیحا
  كل وحدة یمتلكھا وقت االجتماع.كما یجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في إجتماع مالكي الوحدات عن 
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 حقوق مالكي الوحدات )14
یتمتع مالكي الوحدات بحقوق متماثلة ومتساویة ویعاملوا بالمساواة من قبل مدیر الصندوق. أدناه توضیح لحقوق لمالكي الوحدات، 

  یضاف لذلك كافة حقوقھم المنصوص علیھا في ھذه الشروط واألحكام:
 باألمانة والنزاھة المطلقة، وأن یراعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوحدات.أن یتصرف مدیر الصندوق  -1
 حضور اجتماعات مالكي الوحدات و التصویت على القرارات خاللھا.یحق لمالكي الوحدات  -2
ول على -3 رات التقاریر الدوریة  یحق لمالكي الوحدات الحص روط و وغیرھا من التقاریر والنش ى مع ھذه الش بما یتماش

 كام.األح
 یجوز لكل مالك وحدات تعیین وكیل لھ لتمثیلھ في إجتماع مالكي الوحدات. -4

 
 مسؤولیة مالكي الوحدات )15

ً عن دیون والتزامات  تحمل فیما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منھ، الیكون مالك الوحدات مسؤوال
  الصندوق.

 
 خصائص الوحدات )16

ً لتقدیره ً غیر محدد  یمكن للمدیر وفقا المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في ھذه الشروط واألحكام أن یصدر عددا
من الوحدات في الصندوق على أن تكون جمیعھا من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبیة في الصندوق مساویة لكل وحدة 

ب (كل حسب نسبة حصتھ) صافي موجودات الصندوق حسب أخرى. وإذا تمت تصفیة الصندوق فسوف یتقاسم المشتركون بالتناس
  .عدد الوحدات المحتفظ بھا في الصندوق حینئذ

 
 التغییرات في شروط وأحكام الصندوق )17

األحكام و تقسم التغییرات التي من الممكن إجراءھا على شروط وأحكام الصندوق لثالث فئات، أدناه وصف لكل فئة من تلك الفئات،
  المنظمة والموافقات واإلشعارات المطلویة واإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عند التغییر في الشروط واألحكام:

 :ویقصد بھا كل تغییر في شروط وأحكام الصندوق یتعلق بالتالي التغییرات األساسیة: -1
 .التغییر المھم في أھداف الصندوق وطبیعتھ 
 ر في وضع المخاطر للصندوق.التغییر الذي قد یكون لھ تأثی 
 .االنسحاب الطوعي لمدیر الصندوق من منصبھ كمدیر للصندوق 
 .أي حاالت أخرى تقررھا ھیئة السوق المالیة من حین آلخر وتبلغ بھا مدیر الصندوق 

ٍ من الحاالت السابقة یجب على مدیر الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التغییر من خالل   رارقفي أي
صندوق عادي، وبعد حیازة موافقة مالكي الوحدات یتوجب على مدیر الصندوق الحصول على موافقة ھیئة السوق المالیة 
على التغییر األساسي المقترح. وسیقوم مدیر الصندوق بعد حیازة الموافقات المطلوبة بإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن 

أیام من سریان التغییر.  10وذلك قبل مدیر الصندوق  والموقع اإللكتروني للسوق الموقع اإللكتروني لتفاصیل التغییر في 
ویحق لمالكي الوحدات استرداد كافة وحداتھم قبل سریان أي تغییر أساسي دون فرض أي رسوم إسترداد إن وجدت، وسیقوم 

یعلن مدیر ا كمیام قبل حصول التغییر. مدیر الصندوق بذلك بشكل ذاتي ألي إسترداد لكامل الوحدات یتم خالل فترة العشرة أ
  تقاریر الصندوق السنویة والفصلیة (النصف سنویة). ھذه التغییرات في لالصندوق عن تفاصی

ً ویتعلق بالتالي: التغییرات المھمة: -2  ویقصد بھا كل تغییر في شروط وأحكام الصندوق ال یعتبر أساسیا
  مالكي الوحدات النظر في مشاركتھم في الصندوق.التغییر الذي یؤدي في المعتاد إلى أن یعید 
  التغییر الذي یؤدي إلى زیادة المدفوعات من أصول الصندوق العام إلى مدیر الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة

 الصندوق أو أي تابع ألي منھما.
 .من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام ً ً جدیدا  التغییر الذي یقدم نوعا
 غییر الذي یزید بشكل جوھري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوقالت 
 .أي حاالت أخرى تقررھا ھیئة السوق المالیة من حین آلخر وتبلغ بھا مدیر الصندوق 

ٍ من الحاالت السابقة یجب على مدیر الصندوق إشعار ً  مالكي الوحداتو الھیئة في أي وذلك  ترحلمقا عن تفاصیل التغییر كتابیا
، كما سیقوم مدیر الصندوق باإلفصاح عن تفاصیل التغییر في الموقع اإللكتروني من سریان التغییر یوم على األقل 21قبل 

. ویحق لمالكي الوحدات استرداد كافة أیام على األقل من سریان التغییر 10لمدیر الصندوق  والموقع اإللكتروني للسوق قبل 
دون فرض أي رسوم إسترداد إن وجدت، وسیقوم مدیر الصندوق بذلك بشكل ذاتي ألي  مھمیر وحداتھم قبل سریان أي تغی

لتغییرات في ھذه ا لیعلن مدیر الصندوق عن تفاصیكما حصول التغییر. الفترة التي تسبق إسترداد لكامل الوحدات یتم خالل 
  تقاریر الصندوق السنویة والفصلیة (النصف سنویة).

ً مھم اإلشعار:التغییرات واجبة  -3 ً وال یعتبر تغییرا ً أساسیا التغییر واجب  ، وفي حالةاً ویقصد بھا أي تغییر ال یعتبر تغییرا
ً  مالكي الوحداتو الھیئة یجب على مدیر الصندوق إشعاراإلشعار  أیام  8ل وذلك قب المقترح عن تفاصیل التغییر كتابیا

ق باإلفصاح عن تفاصیل التغییر في الموقع اإللكتروني لمدیر ، كما سیقوم مدیر الصندومن سریان التغییر على األقل
ً من سریان التغییر 21خالل الصندوق  والموقع اإللكتروني للسوق  ھذه  لعلن مدیر الصندوق عن تفاصیوسی. یوما

  التغییرات في تقاریر الصندوق السنویة والفصلیة (النصف سنویة).
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 إنھاء صندوق االستثمار )18
 :تستوجب إنھاء الصندوقالحاالت التي 

  إلنھاء الصندوق. ویقوم مدیر الصندوق ً في حالة رغبة مدیر الصندوق في إنھاء الصندوق ألي سبب یراه مدیر الصندوق مناسبا
ً برغبتھ في إنھاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن  ً من التاریخ المزمع إنھاء  21بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا یوما

 فیھ.الصندوق 
  اض. ھذا اإلنخففي حالة إنخفاض قیمة صافي أصول الصندوق ألقل من عشرة مالیین لایر سعودي.خالل ستة أشھر من تاریخ

ً بإنھاء الصندوق لھذا السبب قبل مدة ال تقل عن  ً من  21ویقوم مدیر الصندوق بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا یوما
اإلشارة إلى أن ھذا البند تم إستثناء الصندوق من اإللتزام بھ خالل ھذه الفترة وسیتم اإللتزام بھ وتجدر  تاریخ إنھاء الصندوق.

ً لتعلیمات الھیئة. 2018ر بدیسم 01من تاریخ   م وذلك وفقا
 عند إنھاء الصندوق: اإلجراءات المتخذة

 إجراءات تصفیة الصندوق فور إنتھائھ. سیقوم مدیر الصندوق بالبدء في 
 أیام من نھایة التصفیة،  5 لیوم بحد أقصى للتصفیة، ویقوم بالدفع لمالكي الوحدات خال 30مقدارھا  ر الصندوق مدةیمنح مدی

وفي حال تعذر بیع أي أصل من األصول ألي سبب من األسباب فسیحتفظ مدیر الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذلك 
ً بعد ب  یعھ وقد یستغرق ذلك مدة الیمكن لمدیر الصندوق تحدیدھا.األصل ویقوم بتوزیع أي مستخلصات عند بیعھ الحقا

  سیعلن مدیر الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق عن انتھاء الصندوق ومدة التصفیة
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.

 
 مدیر الصندوق )19

 مھامھ ومسؤولیاتھ
  مالكي الوحدات.یجب على مدیر الصندوق العمل لمصلحة 
 .العمل بما تقتضیھ اللوائح التنظیمیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق 
 .بذل الحرص المعقول، والتصرف بنزاھة وأمانة تجاه مالكي الوحدات 
 .عن إدارة الصندوق ً  یكون مدیر الصندوق مسؤوال
  عن عملیات الصندوق ً  وخدماتھ اإلداریة.یكون مدیر الصندوق مسؤوال
  عن التأكد من دقة وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغیرھا من المستندات ً یكون مدیر الصندوق مسؤوال

 والنشرات الخاصة بالصندوق و أن یتأكد من أنھا غیر مضللة.
 عن أي خسائر تنجم بسبب اإلحتیال أو اإلھمال أو سوء التصرف ً  أو التقصیر المتعمد. یكون مدیر الصندوق مسؤوال
  ،عن وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة برصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق ً یكون مدیر الصندوق مسؤوال

م تلك المخاطر بشكل سنوي على األقل. ّ  وأن یتعامل معھا بسرعة، وأن یقو
 وق.یقوم مدیر الصندوق بتطبیق برنامج لمراقبة المطابقة واإللتزام للصند 
 .یقوم مدیر الصندوق بتعیین الكادر المؤھل للقیام بھذه المھام والمسؤولیات 

 تعیین مدیر صندوق من الباطن
  من قبل ھیئة السوق المالیة، بشرط أن توضح ذلك ً یجوز لمدیر الصندوق تعیین مدیر صندوق من الباطن یكون مرخصا

 نظیمیة.شروط وأحكام الصندوق وبما ال یخل بأي لوائح وتشریعات ت
 .یدفع مدیر الصندوق أتعاب ومصاریف أي مدیر من الباطن من موارده الخاصة 
  عن إلتزام الصندوق بأحكام اللوائح والتشریعات التنظیمیة وھذه الشروط واألحكام حتى مع تعیین ً یعد مدیر الصندوق مسؤوال

مال أو سوء التصرف أو التقصیر المتعمد للمدیر مدیر من الباطن، كما یعد مسؤوال عن أي خسائر تنجم من اإلحتیال أو اإلھ
 من الباطن.

 العزل أو اإلستبدال
  یحق لھیئة السوق المالیة عزل أو إستبدال مدیر الصندوق في أي من الحاالت التالیة:

 .توقف مدیر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الھیئة بذلك 
  اإلدارة أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل ھیئة السوق المالیة.إلغاء ترخیص مدیر الصندوق في ممارسة نشاط 
 .في حال تقدم مدیر الصندوق بطلب إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط اإلدارة 
 .في حال أخل مدیر الصندوق بشكل جوھري بالتزام النظام أو اللوائح التنفیذیة 
 و عجزه أو استقالتھ مع عدم وجود شخص آخر مسجل في حالة وفاة الشخص المعیّن من قبل مدیر الصندوق إلدارة الصندوق أ

لدى مدیر الصندوق وقادر على إدارة الصندوق. ویتوجب على مدیر الصندوق إخطار ھیئة السوق المالیة في ھذه الحاالت 
 خالل یومین من حدوثھا.

 لبدیل لمسؤولیات إلى المدیر افي حال تقرر عزل أو إستبدال مدیر الصندوق، یقوم مدیر الصندوق بالتعاون بشكل كامل لنقل ا
ً لتقدیر ھیئة السوق المالیة بنقل كافة  60بكل سالسة خالل ال یوم األولى من تعیین المدیر البدیل، كما یقوم مدیر الصندوق وفقا

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى مدیر الصندوق البدیل.
 خص الصندوق بمجرد تعیین المدیر البدیل أو في أي إذا عزل مدیر الصندوق فسیتوقف عن إتخاذ أي قرارات استثماریة ت

 وقت سابق تحدده الھیئة. 
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 أمین الحفظ )20
 مھامھ ومسؤولیاتھ

  عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ جمیع اإلجراءات اإلداریة الالزمة ً یعد أمین الحفظ مسؤوال
 لتحقیق ذلك.

  الصندوق عن أصولھ وأصول عمالئھ بما تقتضیھ األنظمة واللوائح.یجب على أمین الحفظ فصل أصول 
 تعیین أمین حفظ من الباطن

  من قبل ھیئة السوق المالیة وبما الیخل بأي لوائح وتشریعات ً یجوز ألمین الحفظ تعیین أمین حفظ من الباطن یكون مرخصا
 تنظیمیة.

 ن موارده الخاصة.یدفع أمین الحفظ أتعاب ومصاریف أي أمین حفظ من الباطن م 
  ،عن إلتزام أمین الحفظ بأحكام اللوائح والتشریعات التنظیمیة حتى مع تعیین أمین حفظ من الباطن ً یعد أمین الحفظ مسؤوال

 كما یعد مسؤوال عن أي خسائر تنجم من اإلحتیال أو اإلھمال أو سوء التصرف أو التقصیر المتعمد ألمین الحفظ من الباطن.
 لمدیر الصندوق أو مدیر الصندوق من الباطن.الیجوز ألمین ال ً  حفظ من الباطن أن یكون تابعا

 
 العزل أو اإلستبدال

  یحق لھیئة السوق المالیة عزل  وإستبدال أمین الحفظ في أي من الحاالت التالیة:
 .توقف أمین الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الھیئة بذلك 
  ممارسة نشاط الحفظ أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل ھیئة السوق المالیة.إلغاء ترخیص أمین الحفظ في 
 .في حال تقدم أمین الحفظ بطلب إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط الحفظ 
 .في حال أخل أمین الحفظ بشكل جوھري بالتزام النظام أو اللوائح التنفیذیة 
 لتعلیمات ھیئة السوق المالیة. في حال تقرر عزل أو إستبدال أمین الحفظ، یقوم مدیر الصندوق بت ً عیین أمین حفظ بدیل وفقا

كما یجب على مدیر الصندوق وأمین الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل بكل سالسة 
ً لتقدیر ھ 60خالل ال نقل كافة یئة السوق المالیة بیوم األولى من تعیین أمین الحفظ البدیل، كما یقوم أمین الحفظ المعزول وفقا

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمین الحفظ البدیل.
  ویحق لمدیر الصندوق عزل وإستبدال أمین الحفظ في أي من الحاالت التالیة:

  في حال رأى مدیر الصندوق بشكل معقول أن عزل أمین الحفظ یصب في مصلحة مالكي الوحدات، ویتم ذلك بإرسال خطاب
 ألمین الحفظ.كتابي 

 .وبشكل كتابي ً  على مدیر الصندوق إشعار ھیئة السوق المالیة وحاملي الوحدات بذلك فورا
  من تسلم أمین الحفظ اإلشعار الكتابي، ویجب على أمین الحفظ المعزول التعاون  30یجب تعیین أمین للحفظ بدیل خالل ً یوما

ً بشكل كامل لنقل المسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل بك ً ومناسبا ل سالسة، كما یقوم أمین الحفظ المعزول حیثما كان ضروریا
 بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمین الحفظ البدیل.

  في موقعھ اإللكتروني عن قیامھ بتعیین أمین حفظ بدیل، كما یفصح عن ذلك في الموقع ً یقوم مدیر الصندوق باإلعالن فورا
 اإللكتروني للسوق.

 
 سب القانونيالمحا )21

 اسم المحاسب القانوني 
  للصندوق، وعنوانھ ھو:   كمحاسب قانونيقام "مدیر الصندوق" بتعیین شركة ایرنست أند یونغ 

 +966) 11( 2159898برج الفیصلیة تلفون:  11461الریاض     2732شركة ایرنست آند یونغ ص. ب. 
 مھامھ ومسؤولیاتھ 

قانوني للصندوق لیقوم بعملیة المراجعة وإبداء الرأي من الناحیة المحاسبیة، ویجب أن یقوم مدیر الصندوق بتعیین محاسب 
ً لمعیار االستقاللیة المحدد في نظام المحاسبین القانونیین. ً لھ ومستقل عن مدیر الصندوق وفقا  یكون المحاسب القانوني مرخصا

 العزل أو اإلستبدال 
من مجلس إدارة الصندوق، ویجب على المجلس أن یرفض تعیین المحاسب القانوني  یتم تعیین المحاسب القانوني بأخذ الموافقة

  :التالیة الحاالت في القانوني المحاسب وإستبدال بعزل الصندوق مدیر یوجھ أن أو
 مھامھ بتأدیة متعلقة القانوني للمحاسب المھني السلوك حول ومھمةإدعاءات قائمة  وجود. 
 مستقالً  القانوني المحاسب یعد لم إذا. 
 يمرض بشكل المراجعة مھام لتأدیة الكافیة والخبرات المؤھالت یملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر إذا. 
 المالیة السوق ھیئة طلبت إذا  ً  .المعین القانوني المحاسب تغییر المحض لتقدیرھا وفقا

 
 أصول الصندوق )22

بواسطة أمین حفظ لصالح الصندوق، وأنھ یجب على أمین الحفظ فصل أصول  یقر مدیر الصندوق بأن أصول الصندوق محفوظة
  الصندوق عن أصولھ وعن أصول عمالئھ اآلخرین.

  
كما یقر مدیر الصندوق بأن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكیة مشاعة. والیجوز أن یكون لمدیر 

الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مدیر الصندوق من الباطن أو أمین 
الصندوق أو مطالبة فیما یتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدیر الصندوق أو مدیر الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین 
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ً لوحدات الصندوق، وذل ً بھذه المطالبات الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا ك في حدود ملكیتھ، أو كان مسموحا
 بموجب أحكام الئحة صنادیق االستثمار وأفصح عنھا في ھذه الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.

 
 إقرار من مالك الوحدات )23

  
والمالحق الخاصة  قومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئیسیة الخاصة بالصندو لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام

على ذلك أوقع بما یفید فھمي وإلمامي وموافقتي و وعلى خصائص وحدات ھذا الصندوق بالصندوق وفھم ما جاء بھا والموافقة علیھا
  .على كل ماسبق

  
    اسم العمیل

  
    االستثماريرقم الحساب 

  
    الجنسیة

  
    رقم الھویة

  
    الفرع

  
  
  

  التاریخ:_______________________________________    توقیع العمیل:
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  یولیو – 02نسخة: 
  م 2018 أبریل 01تاریخ اإلصدار: 
 م 2018 یولیو 24تاریخ التحدیث: 

 
  

ً لالئحة صنادیق االستثمار الصادرة  جرى تأسیس صندوق أسھم المؤسسات المالیة السعودیة كصندوق استثماري عام مفتوح وفقا
عن مجلس ھیئة السوق المالیة. كما أن مذكرة المعلومات ھذه ومحتویاتھا خاضعة ألحكام لالئحة صنادیق االستثمار، وتتضمن 

 معلومات كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة عن صندوق االستثمار، وھذه النسخة تتضمن آخر التعدیالت والتحدیثات.
  

 بیان تحذیري:
بالصندوق والمستثمرین بقراءة وفھم ھذه النشرة من مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة ننصح الراغبین في االشتراك 

  بصندوق االستثمار قبل االشتراك. وفي حال تعذر فھم محتویات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مھني.
  
  
  
  

  مذكرة المعلومات
  
  
  

 
  

  مدیر الصندوق: شركة األول لالستثمار
  أمین الحفظ: شركة الریاض المالیة 

  السعودیة   أسھم المؤسسات المالیة إسم الصندوق:صندوق 
  نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 

  فئة الصندوق: صنادیق األسھم
  
  
  
  
  
  

مجلس إدارة  لقد روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة علیھا. ویتحمل مدیر الصندوق وأعضاء
الصندوق مجتمعین ومنفردین كامل المسؤولیة عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما یقر ویؤكد أعضاء 
مجلس إدارة الصندوق ومدیر الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما یقرون ویؤكدون على 

  دة في مذكرة المعلومات غیر مضللة.المعلومات والبیانات الوار
  
  

وافقت ھیئة السوق المالیة على تأسیس صندوق االستثمار وطرح وحداتھ. وال تتحمل الھیئة أي مسؤولیة عن محتویات مذكرة 
تج نالمعلومات، وال تعطي أي تأكید یتعلق بدقتھا أو اكتمالھا، وتخلي نفسھا صراحة من أي مسؤولیة مھما كانت، ومن أي خسارة ت

عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منھا. وال تعطي ھیئة السوق المالیة أي توصیة بشأن جدوى االستثمار 
في الصندوق من عدمھ وال تعني موافقتھا على تأسیس الصندوق توصیتھا باالستثمار فیھ أو تأكید صحة المعلومات الواردة في 

  لمعلومات، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق یعود للمستثمر أو من یمثلھ.الشروط واألحكام ومذكرة ا
  
  
  
 
  
  



  أسهم المؤسسات المالیة السعودیة صندوق
 

  - 15 - 

 صندوق االستثمار )1
  

  السعودیةأسھم المؤسسات المالیة صندوق   اسم صندوق االستثمار
  م 2009مارس  02  تاریخ إصدار شروط وأحكام الصندوق

تاریخ موافقة الھیئة على تأسیس صندوق االستثمار وطرح 
  وحداتھ

تمت موافقة الھیئة على اإلستمرار بطرح الصندوق 
  م 2009مارس  2بتاریخ 

الینطبق ألنھ صندوق استثماري عام مفتوح الیحدد بمدة   مدة صندوق االستثمار
  زمنیة

  اللایر السعودي  عملة صندوق االستثمار
 
 سیاسات االستثمار وممارساتھ )2
  

  األھداف االستثماریة لصندوق االستثمار
مفتوح من فئة صنادیق األسھم، یھدف ھذا الصندوق إلى تحقیق تنمیة لرأس المال  عام صندوق استثماريیعتبر ھذا الصندوق 

  المستثمر على المدى الطویل.
  

  أنواع األوراق المالیة التي یستثمر فیھا الصندوق وسیاسات التركیز
سعودیة وذلك بحسب مكونات المؤشر یستثمر الصندوق بشكل رئیسي في أسھم البنوك والمصارف  المدرجة في السوق المالیة ال

وق  ة من قبل ھیئة الس واق النقد والمال المرخص نادیق أس تثمار في ص ندوق االس ندوق، كما یجوز للص ادي الخاص بالص اإلرش
 المالیة. الجدول أدناه یحدد جمیع األدوات المالیة التي یمكن أن یستثمر بھا الصندوق.

  
نسبة االستثمار المسموح بھا   ة االستثماریةنوع األدا

  من صافي قیمة أصول الصندوق
  مالحظات

وق  ھم المدرجة في الس األس
ات  ب مكون عودي بحس الس

  المؤشر اإلرشادي

د  ھم الواح أو وزن  %10للس
السھم بحسب المؤشر أیھما أعلى 

  كحد أقصى

ھم قطاع البنوك  ادي یحتوي جمیع أس ر االرش المؤش
  المدرجة في السوق المالیة السعودیةوالمصارف 

ركات  اإلكتتاب األولي في الش
التي تنتمي لنفس القطاع (قطاع 

  البنوك)

اب  10% ى لإلكتت د أقص كح
  األولي

ھم ینتمي لنفس القطاع یتم  مل اإلكتتاب األولي أي س یش
  طرحھ في السوق المالیة السعودیة 

ھم   حقوق األولویة ال یتجاوز مجموع قیمة األس
وقیة  ھم  %10الس أو وزن الس

ر أیھما أعلى كحد  ب المؤش بحس
  أقصى

ركات التي تنتمي لنفس  مل حقوق األولویة للش یش
  القطاع 

واق المال والنقد  نادیق أس ص
  االستثماریة المشتركة

ندوق  25% ى للص كحد أقص
  الواحد

  المرخصة من ھیئة السوق المالیة 

الصندوق استثمار اصول الصندوق في أي أوراق مالیة أو أدوات إستثماریة صادرة عن البنك األول وشركة األول یجوز لمدیر  
وق، یجوز لمدیر  ً إلى ظروف الس تنادا ندوق. واس ً ألھداف و قیود الص تثمار طبقا تثمار أو أي من حلفائھما على ان یتم االس لالس

ً لتقدیره أن یحتفظ بجزء من أو  بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو أدوات مالیة ذات آجال قصیرة كیفما یكون الصندوق وفقا
تثمارھا. و یجوز للمدیر أن یودع في أي وقت من األوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة  الحال إلى حین إعادة اس

  وذلك بالشروط التي یراھا المدیر مالئمة.
  

  أن یشتري ویبیع فیھا الصندوق استثماراتھأسواق األوراق المالیة التي یحتمل 
  األسواق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة فقط الغیر 

  
  أنواع المعامالت واألسالیب واألدوات التي یمكن لمدیر الصندوق استخدامھا بغرض اتخاذ القرار االستثماري

ندوق بالقیام بكل أمانھ ومھنیة وبالحد  ندوق من خالل مبدأ العنایة الواجبة، ومن خالل دوره كمدیر للص یلتزم مدیر الص
ندوق بمجموعة من كوادره للقیام بمراجعة  تعین مدیر الص ینة. ویس س رص تثماریة مبنیة على أس المعقول بإتخاذ قرارات اس

ول تثماریة لألص تراتیجیات والجدوى االس ندوق على األبحاث الداخلیة  االس ندوق. ویعتمد مدیر الص تثمر فیھا الص التي یس
و/أو األبحاث التي تقوم بھا شركات ومؤسسات مالیة وبحثیة أخرى سواء كانت تلك األبحاث متاحة للعامة أو كان الحصول 

ندوق ومقدمي تلك األبحاث. كما تتوفر ندوق مجموعة من  على تلك األبحاث وفق عالقة تعاقدیة بین مدیر الص لمدیر الص
  األدوات التي توفر األبحاث والمعلومات والبیانات عن األوراق المالیة والشركات ومختلف أنواع األصول. 

  
  أنواع األوراق المالیة التي الیمكن إدراجھا ضمن استثمارات الصندوق

ابقا من  تثمار في أي ورقة مالیة بخالف ما تم ذكره س ندوق االس تثمار فیھا ال یجوز للص ندوق اإلس أدوات مالیة یجوز للص
سندات بشكل مباشر، كما ال یستثمر في أي أصل قد ینطوي  على سبیل المثال الیجوز للصندوق اإلستثمار في الصكوك وال

  على التزامات مالیة غیر محددة.
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  فیھا أي قید آخر على أنواع األوراق المالیة أو األصول األخرى التي یمكن للصندوق االستثمار
  ال یوجد

  
  الحد الذي یمكن فیھ استثمار أصول الصندوق في وحدات صنادیق أخرى

یجوز للصندوق االستثمار فقط بالصنادیق التي من فئة صنادیق أسواق المال والمرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة على أن 
ویقوم باالستثمار بعد إجراء الفحص من قیمة صافي أصول الصندوق،  %10ال یتجاوز االستثمار في صندوق واحد نسبة 

الواجب للتأكد من جدوى االستثمار في تلك الصنادیق. كما یمكنھ االستثمار في الصنادیق التي یدیرھا مدیر الصندوق والتي 
  تكون من فئة صنادیق أسواق المال.

  
  صالحیات وسیاسات االقتراض ورھن األصول

افي  %10الحد األعلى لالقتراض ھو  تردادات من من قیمة ص ندوق، فیما عدا اإلقتراض لھدف تلبیة اإلس ول الص أص
  الصندوق. وقد یقوم مدیر الصندوق برھن أصل أو مجموعة من أصولھ وذلك مقابل المبالغ التي یقترضھا.

  
  الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظیر

تثمارات في جھة واحدة أو جھات مختلفة تنتمي لنفس الم بتھ لن تتجاوز مجموع االس افي قیمة  %25جموعة ما نس من ص
وق النقد المبرمة مع طرف نظیر واحد أو جھات مختلفة  فقات س تثمارات في ص مل ذلك جمیع االس ندوق، ویش ول الص أص
خص واحد أو جھات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة والودائع البنكیة  ادرة عن ش تنتمي لنفس المجموعة واألوراق المالیة الص

  و جھات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة.لدى جھة واحدة أ
  

  سیاسة مدیر الصندوق إلدارة المخاطر
ندوق، ویتخذ اإلجراءات الالزمة تجاه تلك المخاطر  تثمارات الص د المخاطر التي قد تؤثر في اس ندوق برص یقوم مدیر الص

  كالتالي:
آخر األخبار والمستجدات على الساحة  یقوم مدیر الصندوق بمراقبة أداء الصندوق بشكل یومي كما یقوم باإلطالع على -1

 اإلقتصادیة مما قد یؤثر على أصول الصندوق.
ندوق وتوزیع  -2 تعراض أداء الص ندوق إلس ؤول عن إدارة الص ھري مع الكادر المس ندوق بعقد إجتماع ش یقوم مدیر الص

 األصول وآخر المستجدات المتعلقة باألصول التي یستثمر بھا الصندوق.
ندوق -3 تمل تلك  یقوم مدیر الص ندوق، وتش تثمر بھا الص ول التي یس ات العنایة الواجبة المتعلقة باألص بإجراء دراس

 الدراسات على تحلیل وتقویم المخاطر لألصول التي یستثمر بھا الصندوق.
  یتعامل الصندوق مع أي حدث مستجد یؤثر على مخاطر الصندوق على وجھ السرعة فور حصول العلم بذلك الحدث. -4
  

  لمؤشر االسترشادي والمنھجیة المتبعة لحساب المؤشرمعلومات ا
ر یتم احتساب قیمة المؤش .مؤشر ستاندرد اند بورز لقطاع أسھم البنوك السعودیة (مؤشر العائد الكلي)یستخدم الصندوق 

باإلعتماد على رسملة األسھم الحرة للشركات المكونة للمؤشر. ویضم المؤشر أسھم البنوك والمصارف المدرجة في سوق 
  األسھم السعودي. والمؤشر ھو مؤشر العائد الكلي أي ان المؤشر یتم إحتساب قیمة أي توزیعات تتم في قیمتھ.

  
  االستثمار في المشتقات

 وم الصندوق باالستثمار في أي نوع من أنواع المشتقات بشكل مباشر.لن یق
 

  اإلعفاءات الممنوحة من الھیئة بشأن أي قیود أو حدود على االستثمار
  ال یوجد

  
 المخاطر الرئیسیة لالستثمار في الصندوق )3

عن طبیعة ومدى  المستثمریمكن لمدیر الصندوق إرشاد ینطوي االستثمار في الصندوق على درجة مرتفعة من المخاطر، و
ً بمفرده عن أي قرار ؤمالئمة الخیارات االستثماریة التي یقدمھا الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سیكون مس وال

إن سعر علیھ ف قد یكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناءً و یتخذه بخصوص اختیار الصندوق الذي یناسب استثماراتھ.
ً لذلك، وبالتالي فعندما یسترد المستثمر أموالھ من الصندوق قد ال یحصل على نفس وحدات الصندو ق قد ینخفض أو یرتفع تبعا

  كما وجب التنویھ على اآلتي:المبلغ األساسي الذي استثمره فیھ. 
 .بیان مھم: من المرجح أن یتعرض صندوق االستثمار لتقلبات مرتفعة بسبب تكوین استثماراتھ 
 على أداء الصندوق في المستقبل.أن أداء الصند ً  وق السابق أو األداء السابق للمؤشر اإلسترشادي ال یعد مؤشرا
  أنھ ال یوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف یتكرر

 أو یماثل األداء السابق.
  لدى أي بنك.أن االستثمار في صندوق االستثمار الیعد ً  بأي شكل من األشكال إیداعا
 .أن االستثمار في الصندوق قد یؤدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة  

  
  ، التي یمكن أن یكون لھا تأثیر على االستثمار في الصندوق:الرئیسیة وتوضح الفقرات التالیة أنواع المخاطر
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 :مخاطر األسھم المتداولة ومخاطر السوق  
الصندوق بصورة أساسیة في أسھم المؤسسات المالیة السعودیة المدرجة في سوق األسھم السعودیة والتي تتعرض یستثمر 

لمخاطر تقلبات السعر والسوق. حیث أن االستثمارات في ھذا الصندوق تعتبر استثمارات عالیة المخاطر إلى جانب إمكانیة 
 .حدوث ھبوط مفاجئ في قیمتھا واحتمال خسارة رأس المال

  
  االستثمار في الشركات الصغیرةمخاطر:  

نوعان رئیسیان من  ھناكمخاطر أكثر من غیرھا من االستثمارات. فالصغیرة الشركات االستثمار في أسھم بشكل عام یواجھ 
   المخاطر التي تواجھھا الشركات الصغیرة:

ومنھا أیضا  ،توقعاتاألرباح بعیدة عن ال تأتيإمكانیة أن الرئیسیة لالستثمار في مثل ھذه الشركات تتمثل في  المخاطر -
 اھعملیاتتنفیذ  في والمشاكلعدم كفایة الموارد المالیة ما یعود لضحالة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى ھذه الشركات و

  العمالء.على نفس التنافس بین تلك الشركات لتجاریة أو ا
لشركات الصغیرة المدرجة في السوق في الصعوبة السیولة التي تواجھھا امخاطر تتمثل  السیولة النقدیة:مخاطر  -

 .الشركات بسبب انخفاض حجم التداول الخاصة بھذه ةبیع األوراق المالی وشراء في عملیات المحتملة 
 

  :مخاطر السیولة  
سھم أیستثمر الصندوق في أسھم المؤسسات المالیة السعودیة المدرجة في سوق األسھم السعودیة بما یمكن معھ بیع وشراء 

ً. و لكن قد تمر فترات یحدث فیھا تقلب في  الشركات بدون أي تغیرات كبیرة في األسعار خالل فترة زمنیة قصیرة جدا
  السوق وعدم استقراره مما یؤدي إلى قلة السیولة وصعوبة في االستثمار فیھا نتیجة التداول المحدود فیھا.

  
 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت  

َومة باللایر  یستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسھم المؤسسات المالیة السعودیة المدرجة في سوق األسھم السعودیة والمق
السعودي. و بالنسبة للمشتركین الذین ال یعتبر اللایر السعودي العملة األساسیة لھم، فإنھم معرضون للتقلبات المصاحبة لتغیر 

  سعر صرف اللایر السعودي.
 :المخاطر االئتمانیة  

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

  
  

 :مخاطر االستثمار في الصنادیق االستثماریة المشتركة 
الصندوق في صنادیق استثماریة أخرى، حیث ان تلك الصنادیق قد تتعرض للخسارة مما  ھي المخاطر الناجمة من إستثمار

  قد یؤدي لخسارة رأس المال المستثمر.
 
 مخاطر تركیز االستثمارات: 

تثمارات المعینة بغرض  تثماریة معینة قد تؤدي للتركیز في عدد قلیل من االس ات اس یاس تراتیجیات وس ندوق اس یتبع الص
ندوق. وتحقیق أھداف  لبي على الص ندوق مما قد یكون لھ تأثیر س ھم الص ي في أس كل رئیس تثمر بش ندوق یس حیث أن الص

قطاع البنوك مما یقلل ویحد من إمكانیة التنویع في االستثمارات، فعلى سبیل المثال قد تؤدي بعض العوامل لحصول إنخفاض 
ً في كافة الشركات التي یستثمر فیھا الصندوق لتعرضھا لنفس عو امل المخاطرة بشكل عام، مما یزید من تأثر الصندوق سلبا

  مقارنة بالصنادیق التي تستثمر في قطاعات منوعة.
 
 مخاطر التمویل: 

بب خارج عن  داد المبالغ في الوقت المحدد لس ندوق بالحصول على التمویل، قد یتأخر عن س في الحاالت التي یقوم فیھا الص
وم ل یة للوفاء إرادتھ مما قد یترتب علیھ رس عار غیر مرض ولھ على أس ییل بعض أص ندوق بتس لتأخیر أو قد یقوم مدیر الص

  بذلك اإللتزام مما قد یؤدي لتحمل الخسارة.
 

 مخاطر تضارب المصالح: 
 یھا مصالح مدیر الصندوق مع مصالحت تتضارب فالھناك حا نشطة. وقد تنشأالایزاول مدیر الصندوق مجموعة من 

ً  في المصالح یحد من قدرة مدیر الصندوق الصندوق، إن أي تضارب على أداء مھامھ بشكل موضوعي مما قد یؤثر سلبا
  .على استثمارات الصندوق وأدائھ

 
 المخاطر التقنیة:  

یعتمد مدیر الصندوق في إدارة الصندوق بشكل أساسي على التقنیة فحصول أي عطل جزئي أو كلي قد یحد من فعالیة مدیر 
  إدارة الصندوق مما قد یؤدي لضعف األداء أو الخسارة.الصندوق في عملیة 
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 :المخاطر القانونیة  
صنادیق االستثمار معرضة للمخاطر القانونیة حیث أن أي شركة ضمن شریحة االستثمار معرضة لفرض إجراءات قانونیة 
تثمرین، و بالتالي یمكن  راف والرقابة علیھا، وكذلك من قبل المس ة بالتنظیم واإلش لطات الحكومیة المختص علیھا من قبل الس

  استثمارات الصندوقأن یؤثر على قیمة 
  

 طر المتعلقة بأحداث معینة:المخا  
ریعات  ادیة وعوامل تتعلق بالتش یة واقتص یاس ندوق یمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منھا عوامل س ول الص إن قیمة أص
رائب  ة الحكومة ونظام الض یاس رافیة والتنظیمیة والرقابیة، كما قد تتأثر بالتغیرات في س لطات اإلش واألنظمة أو تتعلق بالس

  واألدوات المالیة األخرى. أو قد تتأثر بأحداث معینة تتعلق بالجھة المصدرة لألسھم وأسعـار الفائدة
  

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدیر الصندوق  
ة كبار موظفیھ مما  ندوق وخاص تثماري إلى حد بعید على قدرات وإمكانیات موظفي مدیر الص ندوق اس یعتمد أداء أي ص

  استقالة أو غیاب أحدھم وعدم توفر البدیل المناسب.   یؤثر بشكل كبیر على أداء الصندوق عند
 

 ائبضرالمتعلقة بالمخاطر ال  
ھ وال ندوق نفس تثمار في الص ھا ینطبق على االس ندوق على مخاطر ضریبیة متنوعة، بعض تثمار في الص عض بینطوي االس

اآلخر ینطبق على ظروف معینة قد تكون ذات صلة بمستثمر معین. ویؤدي تكبد الصندوق لمثل ھذه الضرائب إلى تخفیض 
ندوق  افیة نظیر مختلف األتعاب والنفقات التي المبالغ النقدیة المتاحة لعملیات الص ندوق نفقات إض كما قد تؤدي لتكبد الص

رائب التي یتكبدھا وقد. یتحملھا ندوق وانخفاض  تؤدي الض تثمار في الص تثمرون إلى تخفیض العوائد المرتبطة باالس المس
ملین التشاور مع مستشاریھم الضریبیین بشأن الضرائب المترتبة على االستثمار تسعر وحداتھ. ویجب على المستثمرین المح

لالستثمار ال تشمل ضریبة القیمة  في الصندوق وتملك وحداتھ. كما ان رسوم اإلدارة وجمیع الرسوم المستحقة لشركة األول
  المضافة التي یتم تحمیلھا بشكل منفصل وفقا للمواد المنصوص علیھا في نظام والئحة ضریبة القیمة المضافة.

 
 معلومات عامة )4
  

  الفئة المستھدفة لالستثمار بالصندوق
میة لرأس المال تحقیق تن ھدفالمخاطر بیستھدف الصندوق تلك الفئة من المستثمرین الراغبین في االستثمار بصندوق مرتفع 

على المدى الطویل، كما یدرك المستثمرون المھتمون بالصندوق طبیعة مخاطر الصندوق ویقبلون ویتحملون الخسائر المستثمر 
  .التي قد تنجم نتیجة استثمارھم (اشتراكھم) بالصندوق

  
  سیاسة توزیع األرباح

  .لى حاملي الوحدات، وأن أي أرباح محققة یتم إعادة إستثمارھا في الصندوقال یقوم الصندوق بتوزیع أي أرباح دوریة ع
  

  األداء السابق للصندوق
  
  العائد الكلي  

إجمالي  المؤشر
إجمالي   المؤشر  العائد

إجمالي   المؤشر  العائد
  إجمالي العائد  المؤشر  العائد

  الصندوق
 2017 2017 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 10

-33.07% -29.48% 34.82% 30.94
% 7.00% 0.75% 14.15

% 11.71% 
صندوق أسھم 

المؤسسات المالیة 
 السعودیة
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 عوائد السنوات الماضیة مقارنة بالمؤشر االسترشادي 

 
 توزیعات األرباح للسنوات السابقة 

  یقوم الصندوق بتوزیع أي أرباح دوریة على حاملي الوحدات، وأن أي أرباح محققة یتم إعادة إستثمارھا في الصندوق. لم
 

 تقاریر الصندوق 
  ان تقاریر الصندوق متاحة الطالع الجمیع من خالل الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق

invest.comwww.alawwal  
  

  حقوق مالكي الوحدات
یتمتع مالكي الوحدات بحقوق متماثلة ومتساویة ویعاملوا بالمساواة من قبل مدیر الصندوق. أدناه توضیح لحقوق لمالكي 

  الوحدات، یضاف لذلك كافة حقوقھم المنصوص علیھا في ھذه الشروط واألحكام:
 وأن یراعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوحدات. أن یتصرف مدیر الصندوق باألمانة والنزاھة المطلقة، -1
 حضور اجتماعات مالكي الوحدات و التصویت على القرارات خاللھا.یحق لمالكي الوحدات  -2
ول على -3 رات التقاریر الدوریة  یحق لمالكي الوحدات الحص ى مع ھذه الشروط وغیرھا من التقاریر والنش بما یتماش

 و األحكام.
  عیین وكیل لھ لتمثیلھ في إجتماع مالكي الوحدات.یجوز لكل مالك وحدات ت -4

  مسؤولیات مالكي الوحدات
ً عن دیون والتزامات  فیما عدا تحمل خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منھ، الیكون مالك الوحدات مسؤوال

  الصندوق.
  

  إنھاء صندوق االستثمار
  

 الحاالت التي تستوجب إنھاء الصندوق:
 إلنھاء الصندوق. ویقوم مدیر الصندوق  في حالة ً رغبة مدیر الصندوق في إنھاء الصندوق ألي سبب یراه مدیر الصندوق مناسبا

ً برغبتھ في إنھاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن  ً من التاریخ المزمع إنھاء  21بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا یوما
 الصندوق فیھ.

 صول الصندوق ألقل من عشرة مالیین لایر سعودي.خالل ستة أشھر من تاریخ ھذا اإلنخفاض. في حالة إنخفاض قیمة صافي أ
ً بإنھاء الصندوق لھذا السبب قبل مدة ال تقل عن  ً من  21ویقوم مدیر الصندوق بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا یوما

 تاریخ إنھاء الصندوق.
 اإلجراءات المتخذة عند إنھاء الصندوق:

  مدیر الصندوق بالبدء في إجراءات تصفیة الصندوق فور إنتھائھ.سیقوم 
  أیام من نھایة التصفیة،  5یوم بحد أقصى للتصفیة، ویقوم بالدفع لمالكي الوحدات خالل  30یمنح مدیر الصندوق مدة مقدارھا

 لوحدات في ذلكوفي حال تعذر بیع أي أصل من األصول ألي سبب من األسباب فسیحتفظ مدیر الصندوق بحق مالكي ا
ً بعد بیعھ وقد یستغرق ذلك مدة الیمكن لمدیر الصندوق تحدیدھا.  األصل ویقوم بتوزیع أي مستخلصات عند بیعھ الحقا

  سیعلن مدیر الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق عن انتھاء الصندوق ومدة التصفیة
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.
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  لیة تقویم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقآ
  یقر مدیر الصندوق بوجود آلیة داخلیة لتقویم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب )5

 منیقوم مدیر الصندوق بتحصیل رسوم إداریة مقابل ادارة الصندوق، كما یدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة لھ مجموعة 
  األتعاب والمصاریف. أدناه ملخص لجمیع المدفوعات التي یتحملھا الصندوق أو المستثمر وطریقة احتسابھا.

  
  طریقة االحتساب  المقدار  الوصف  البند

ھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق لمدیر   رسوم االدارة
الصندوق مقابل خدمات االدارة وما یتعلق 

  بھا والمقدمة من قبل مدیر الصندوق 

سنویا من  1.95%
قیمة صافي أصول 

  الصندوق

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل شھر میالدي

رسوم 
  االشتراك 

 ً ھي الرسوم التي یدفعھا المشترك مقدما
عند إشتراكھ بالصندوق وتخصم من المبلغ 

المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشتراك بالصندوق، وتدفع لمدیر 

  الصندوق

 من مبلغ 1.50%
  اإلشتراك

تخصم من المبلغ المستثمر أو 
تدفع بشكل مستقل عند االشتراك 

  بالصندوق، وتدفع لمدیر الصندوق

رسوم 
  االسترداد

ھي الرسوم التي یدفعھا المستثمر (حامل 
الوحدات) عند إسترداده بشكل كلي أو 
  جزئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
  اإلسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
  شھر واحد من تاریخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمدقق 

الحسابات 
  المستقل

ھي رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل 
مقابل أتعاب مراجعة بیانات الصندوق 

  المالیة

لایر  35,000مبلغ 
سعودي بحد أقصى 

یدفعھا الصندوق بشكل 
  سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  كل سنة میالدیةبنھایة 

مكافئات 
أعضاء مجلس 

االدارة 
  المستقلین

ھي رسوم تدفع ألعضاء مجلس إدارة 
الصندوق المستقلین مقابل مھامھم 

  اإلشرافیة المتعلقة بالصندوق

یعتمد تحدید المقدار 
على عدد األعضاء 

المستقلین وعلى 
التزامھم بحضور 

اإلجتماعات الخاصة 
وللتوضیح  –بالمجلس 

ة المثال نرجو مراجع
التوضیحي بعد ھذه 

  القائمة أدناه

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
بنھایة كل سنة میالدیة ویتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
لایر سعودي عن كل إجتماع 
بواقع إجتماعین خالل السنة 

تشترك في دفعھا جمیع الصنادیق 
التي یشرف علیھا المجلس 

لایر  2,000باإلضافة لمبلغ 
و مستقل خالل سعودي لكل عض

  السنة المیالدیة 
رسوم خدمات 
  الھیئة الشرعیة

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق للھیئة 
  الشرعیة المشرفھ على تعامالت الصندوق

الیوجد حیث أن 
الصندوق الیخضع 

  لرقابة الھیئة الشرعیة

الیوجد حیث أن الصندوق الیتبع 
المعاییر الشرعیة، فال یتم 

الھیئة  اإلشراف علیھ من قبل
  الشرعیة

تكالیف التمویل 
  (االقتراض)

یتم فرض ھذه الرسوم مقابل التمویل الذي 
یحصل علیھ الصندوق، ویتم تمویل 

َ للحاجة لذلك التمویل وفق  الصندوق وفقا
مرئیات مدیر الصندوق، وتدفع للجھة 

  المقدمة للتمویل

یتفاوت سعر التمویل 
ً إلى سعر الفائدة  استنادا

حاجة السائد (عند ال
  للتمویل)

یتم إحتساب وخصم تكالیف 
التمویل بشكل یومي عند الحیازة 

  على التمویل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
  موقع السوق

وھي رسوم تدفع للسوق المالیة السعودیة 
(تداول) مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

  في ذلك إعالن أسعار الوحدات

لایر  5,000مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل سنة میالدیة

رسوم التعامل 
  والوساطة

ھي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بیع 
األوراق المالیة التي یستثمر بھا الصندوق، 

وتدفع على دفعتین دفعة خاصة بشركة 
تداول ودفعة للشركة القائمة بعمل الوساطة 

  عند تنفیذ الصفقة

حسب تسعیرة  0.12%
  السوق المالیة السعودیة 

  یتم خصمھا مباشرة عند التنفیذ

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق لھیئة   رسوم رقابیة
السوق المالیة مقابل الخدمات الرقابیة 

  المقدمة للصندوق

لایر  7,500مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  میالدیةبنھایة كل سنة 
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رسوم المؤشر 
  اإلرشادي

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق مقابل 
توفیر معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 

بالصندوق، وتدفع لمقدم بیانات المؤشر 
  اإلرشادي

لایر  15,000مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل یومي وتخصم 
  إستحقاق الفواتیر الخاصة بالخدمة

ھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق ألمین   رسوم الحفظ
الحفظ مقابل خدمات الحفظ المقدمة 

  للصندوق

یعتمد تحدید المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بھا ونسبة 
تركیزھا بالصندوق 

وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما یوجد مبلغ 

أدنى لتكلفة الحفظ، أدناه 
  توجد التفاصیل

خصم تحتسب بشكل یومي وت
  بنھایة كل شھر میالدي

ضریبة القیمة 
  المضافة

إن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في ھذا المستند غیر شاملة لضریبة القیمة المضافة. و سوف تحتسب 
على العمیل أي ضریبة قیمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارھا واجبة السداد من 

  الغ المتفق علیھا ھنا.طرفھ باإلضافة إلى المب
  

  المكافئات التي یدفعھا الصندوق لألعضاء المستقلین
مكافأة یتحملھا الصندوق ویدفعھا بشكل سنوي، تحتسب بشكل سوف یحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

تقل مبلغ  و مس ى كل عض نة میالدیة ویتقاض م بنھایة كل س عودي عن كل  3,000یومي وتخص إجتماع بواقع إجتماعین لایر س
افة لمبلغ  رف علیھا المجلس باإلض نادیق التي یش ترك في دفعھا جمیع الص نة تش و  2,000خالل الس عودي لكل عض لایر س

 مستقل خالل السنة المیالدیة.
  مثال توضیحي:

تقل مبلغ  - و مس ى كل عض ترك في  3,000یتقاض نة تش عودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعین في الس دفعھا جمیع لایر س
تقلین یدفع لھما ما مجموعھ  وین مس رف علیھا المجلس، ففي حال وجود عض نادیق التي یش عودي  12,000الص لایر س

رف علیھا المجلس فبإفتراض أن  نادیق التي یش یم ھذا المبلغ على عدد الص نة الواحدة یتم تقس عن إجتماعین في الس
  ).15مقسومة على  12,000لایر ( 800ندوق الواحد صندوق فالتكلفة على الص 15المجلس یشرف على عدد 

ندوق  - وین  2,000ویدفع الص ندوق المعني ففي حال وجود عض نة. ویتحملھا الص تقل خالل الس و مس لایر لكل عض
 لایر خالل السنة. 4,000مستقلین یدفع الصندوق لھما ما مجموعھ 

ت - اء المس ندوق لألعض ب ھذا المثال یكون مجموع ما یدفعھ الص نة. وفي حال زاد  4,800قلین فبحس لایر سعودي في الس
عدد األعضاء المستقلین أو قل عدد الصنادیق التي تشترك في التكالیف الخاصة بحضور اإلجتماعات فإن الصندوق لن 

 لایر بالسنة الواحدة. 10,000یتحمل أي مبلغ یفوق 
  

  رسوم الحفظ
) اإلستثمار في األسھم المحلیة المدرجة 1لرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي: لایر للسنة الواحدة كحد أدنى ل 18,000تم تحدید مبلغ 

ً وتخصم بشكل شھري كما یحتسب مبلغ  %0.050والصنادیق المدرجة تبلغ تكلفة الحفظ  لایر سعودي لكل  25تحتسب یومیا
م  تثمار من خالل طرح أولي فتخص ویة وفي حال كان االس فقة جدیدة كعمولة تس عودي ع 50ص فقة كعمولة لایر س ن كل ص

ویة.  واق المال والعوائد الثابتة  بمختلف أنواعھا تبلغ تكلفة الحفظ 2تس نادیق أس تثمار بص ً  %0.0175) اإلس ب یومیا تحتس
 .لایر سعودي لكل صفقة جدیدة كعمولة تسویة 50وتخصم بشكل شھري كما یحتسب مبلغ 
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تراك، كما أن ر* بة من مجموع مبلغ اإلش ترك تدفع مقدما كنس وم اإلش اریف حیث أن رس ترداد من إجمالي المص تراك واإلس وم اإلش تثناء رس وم یتم إس س

  اإلسترداد تدفع للصندوق.
 
 

  ر.س): 10,000سعودي ( عشره اآلف لایرمثال: بإفتراض أن عمیالً ما أستثمر بالصندوق مبلغ 
  أنواع الرسوم  نسبة الرسوم من صافي قیمة األصول سنوي (ر.س)

 رسوم اإلدارة 1.9650% 196.50

 رسوم التعامل والوساطة 0.0146% 1.46

 رسوم مراجع الحسابات المستقل  0.0842% 8.42

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین 0.0146% 1.46

 تكالیف التمویل التي یتحملھا صندوق االستثمار 0.0000% 0.00

 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق 0.0140% 1.40

 رسوم إستخدام مؤشر إرشادي 0.0358% 3.58

 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لھیئة السوق المالیة 0.0211% 2.11

الرسوم والمصاریفإجمالي  اإلفتراضیھ للعمیل الواحد 214.94   

  
 
 
 
 
 
 
 

 م: 2017/12/31المالیة األخیرة المنتھیة في المصاریف والرسوم الفعلیة للسنة 

  مالحظات

المصاریف الفعلیة 
المحملة على 

الصندوق خالل 
  م (ر.س)2017

نسبة الرسوم 
من صافي 
  قیمة األصول

  أنواع الرسوم  طریقھ احتساب الرسوم والمصاریف

تم تحمیلھا على 
َ.  تحتسب بشكل یومي من قیمھ أصول الصندوق %1.9650 699,872  الصندوق وتخصم شھریا

  رسوم اإلدارة النسبة المئویة)X(أصول الصندوق

ً قبل االشتراك في الصندوق %0.0000 0.00 ال یوجد  تدفع مقدما
  رسوم االشتراك واالسترداد*

تحتسب في حالة طلب االسترداد خالل شھر واحد من تاریخ  %0.0000 0.00 ال یوجد
 االشتراك وتدفع للصندوق

تم تحمیلھا على 
تحسب في حالة وجود صفقات بضرب إجمالي قیمة الصفقة في  %0.0146 5,211  الصندوق

  رسوم التعامل والوساطة النسبة المؤیة لتكلفة العملیة

تم تحمیلھا على 
ً. (المصاریف اإلجمالیة/ عدد  %0.0842 30,000  الصندوق تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا

  المستقلرسوم مراجع الحسابات  أیام السنة)

تم تحمیلھا على 
ً. (المصاریف اإلجمالیة/ عدد  %0.0146 5,211  الصندوق تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا

 أیام السنة)
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  المستقلین

تحتسب وتخصم بشكل یومي من صافي قیمھ أصول الصندوق عند  %0.0000 0.00  ال یوجد
 إإلقتراض

ق یتحملھا صندوتكالیف التمویل التي 
  االستثمار

تم تحمیلھا على 
ً. (المصاریف اإلجمالیة/ عدد  %0.0140 5,000.00  الصندوق تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا

  رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق أیام السنة)

تم تحمیلھا على 
ً. (المصاریف اإلجمالیة/ عدد %0.0358 12,750  الصندوق  تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا

  رسوم إستخدام مؤشر إرشادي أیام السنة)

تم تحمیلھا على 
ً. (المصاریف اإلجمالیة/ عدد  %0.0211 7,500.00  الصندوق تحتسب بشكل یومي وتخصم سنویا

 أیام السنة)
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل 
  صندوق استثمار لھیئة السوق المالیة

 إجمالي المصاریف 2.1494% 765,545  

 2017متوسط صافي قیمة األصول لعام  35,616,361.92  
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 التقویم والتسعیر )6
 كیفیة تقویم األصول المقتناة 

  كیفیة التقویم  نوع األداة االستثماریة
المدرجة في السوق  األسھمجمیع 

    السعودي
  بحسب قیمة السھم عند إغالق السوق في یوم العمل السابق

ذلك لغایة إدراج السھم في السوق ومن ثم حسب قیمة السھم عند اإلكتتاب ویستمر   اإلكتتابات األولیة
  یقوم بنفس طریقة تقویم أي سھم مدرج.

  بحسب قیمة السھم عند إغالق السوق في یوم العمل السابق  حقوق األولویة
صنادیق أسواق المال والنقد االستثماریة 

  المشتركة
  آخر سعر وحدة معلن في موقع مدیر الصندوق أو في موقع تداول

 
  نقاط التقویمبیان عدد 

َ وأیام  یتم تقویم أصول الصندوق وإصدار سعر الوحدة بشكل یومي، ویستثنى من ذلك األیام التي یكون السوق فیھا مغلقا
  العطالت الرسمیة وعطالت نھایة األسبوع بالمملكة العربیة السعودیة.

 
 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقویم أو التسعیر 

الصندوق بتوثیق ذلك الخطأ، ویتم تعویض جمیع مالكي الوحدات المتضررین دون تأخیر بحد أقصى أسبوع بدایة یقوم مدیر 
َ عن أي خطأ یشكل ما نسبتھ  من تاریخ إكتشاف وتوثیق الخطأ. كما یقوم مدیر الصندوق بإبالغ ھیئة السوق المالیة فورا

َ في موقعھ ا 0.50% إللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق (تداول) وفي أو أكثر من سعر الوحدة ویفصح عن ذلك فورا
  تقاریر الصندوق.

 
 طریقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفیذ طلبات االشتراك و االسترداد 

  سعر الوحدة المعلن ھو السعر المستخدم لتنفیذ طلبات االشتراك واالسترداد، ویتم حسابھ كالتالي:
 یقتنیھا الصندوق. یتم جمع قیمة كل األصول المقومة التي -
یتم احتساب صافي قیمة األصول بخصم جمیع الرسوم والتكالیف المتراكمة والمذكورة في البند السابع من ھذه الشروط  -

 واألحكام من مجموع قیمة األصول المقومة التي یقتنیھا الصندوق.
 المصدرة.یتم احتساب سعر وحدة الصندوق بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات  -

 
 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 

یتم نشر سعر الوحدة من خالل الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق (تداول) بشكل یومي بالحد 
 األقصى نھایة كل یوم تداول.

 
 التعامل )7

 
 تفاصیل الطرح األولي 

  ال ینطبق
  
 االشتراك واالسترداد في أیام التعامل التاریخ المحدد والمواعید النھائیة لتقدیم طلبات 

أیام التعامل: یتم التعامل بالصندوق في كل یوم عمل تكون فیھ المؤسسات المالیة وأسواق الصندوق مفتوحة، بإستثناء أیام  -
 العطل الرسمیة بالمملكة العربیة السعودیة.

ً بجمیع  -  أیام التعامل.الموعد النھائي لقبول الطلبات: قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا
 
 إجراءات تقدیم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 

یتعین على المستثمرین الراغبین في شراء وحدات في الصندوق (االشتراك في الصندوق) تعبئة نموذج االشتراك في صنادیق 
ت تثمار مع: (أ) تفویض بالخصم على الحساب االس ) ثماري للمشترك لدى الشركة أو (باالستثمار وتسلیمھ لشركة األول لالس

تراك  اب  –المبالغ الالزمة لالش ركة فیتوجب علیھ فتح حس تثماري مع الش اب إس ترك ال یوجد لدیھ حس في حالة كان المش
إستثماري. وفي حالة كان الراغب في االشتراك في الصندوق یشترك فیھ للمرة األولى فعلیھ قراءة شروط وأحكام الصندوق مع 

ترك مذكرة ال تند یفید بأن المش تراك. كما أن التوقیع على ھذا المس تثمار قبل االش ندوق االس تندات األخرى لص معلومات والمس
تر روط واألحكام وال یعتبر اش تركین الراغبین في بیع ا(مالك الوحدات) قد قبل ھذه الش بة للمش ً دون التوقیع. أما بالنس كھ نافذا

ند ترداد من الص ندوق (االس ركة وحدات الص لیمھ لش تثمار وتس نادیق االس ترداد من ص وق) فیتوجب علیھم تعبئة نموذج االس
  األول لالستثمار لیتم قبول طلب االسترداد.

  
 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكیة الوحدات 

اشتراك إضافي بالصندوق ھو لایر سعودي، والمبلغ األدنى ألي  5,000المبلغ األدنى لالشتراك االبتدائي بالصندوق ھو  -
  لایر سعودي. 2,000
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لایر سعودي، وإذا كان من شأن أي استرداد أن یخفض استثمار  2,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق ھو  -
 مستثمر.لالمشترك إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد للصندوق، فإنھ یتوجب استرداد كامل المبلغ ا

 أما بالنسبة لنقل الملكیة فال ینطبق. -
  

 الفترة الزمنیة القصوى لتلبیة طلبات االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات 
ً من یوم العمل الرسمي.  ً وحتى الساعة الثانیة عشر ظھرا یتم تجمیع كافة طلبات االشترك واالسترداد من الصندوق یومیا

یوم تجمیع الطلبات (ویسمى یوم على أساس سعر الوحدة المعلن بعد یوم عمل واحد من  ادستردواال تتم عملیات االشتراكو
َ عند قبول طلب االشتراك، أما بالنسبة لطلب اإلسترداد غ المستردة تودع المبالف تنفیذ الطلب) وتخصم مبالغ االشتراك فورا

  في حساب العمیل بعد یوم عمل من تاریخ تنفیذ طلب االسترداد.
  ى تنفیذ طلب اشتراك في الصندوق:مثال عل

ً یوم األحد، یتم قبول الطلب وینفذ  ً مع المبلغ بعملة الصندوق قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا عند إستالم طلب االشتراك كامال
یوم تنفیذ الطلب (اإلثنین). وفي حالة إستالم المبلغ بغیر عملة  –اإلشتراك على أساس سعر الوحدة المعلن في الیوم التالي 

ً إال في حالة تحویل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذلك الیوم وإستالم المبلغ  الصندوق فال یعتبر إشتراك العمیل نافذا
ً یوم األحد ف عر الوحدة نفذ اإلشتراك على أساس سیلب ویتم قبول الطبعملة الصندوق فإذا تم ذلك قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا

 أما في حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق (أو إستالم الطلب) بعد الساعة (اإلثنین) یوم تنفیذ الطلب – المعلن في الیوم التالي
ً یوم األحد فیتم قبول االشتراك في یوم العمل التالي (اإلثنین) على أساس السعر المعلن وم العمل الذي في ی الثانیة عشر ظھرا

  .یوم تنفیذ الطلب (الثالثاء) –یلیھ 
  الصندوق: إسترداد منمثال على تنفیذ طلب 

ً یوم األحد، یتم قبول الطلب و االستردادعند إستالم طلب  ً قبل الساعة الثانیة عشر ظھرا ساس سعر على أ االستردادنفذ یكامال
ي حالة إستالم . أما فویتم دفع العوائد لمالك الوحدات یوم الثالثاء (اإلثنین) یوم تنفیذ الطلب – الوحدة المعلن في الیوم التالي

ً یوم األحد فیتم قبول   في یوم العمل التالي (اإلثنین) على أساس السعر المعلن اإلستردادالطلب بعد الساعة الثانیة عشر ظھرا
  .األربعاءوائد لمالك الوحدات یوم ویتم دفع الع ثاء)(الثال یوم تنفیذ الطلب – في یوم العمل الذي یلیھ

 
  مكان تقدیم الطلبات 

  یتم تقدیم كافة طلبات اإلشتراك واإلسترداد من خالل فروع ومكاتب مدیر الصندوق.
  

  سجل مالكي الوحدات 
  یتعین على مدیر الصندوق حفظ وصیانة سجل مالكي الوحدات، ویتم ذلك في المكتب الرئیس لمدیر الصندوق.

  
  مالیین لایر كحد أدنى لصافي قیمة أصول الصندوق 10التصحیحیة الالزمة لضمان استیفاء متطلب اإلجراءات 

في حالة نزول صافي قیمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ عشرة مالیین لایر سعودي، سیقوم مدیر الصندوق بإبالغ 
الیة وسیلتمس إمھال الصندوق مدة ستة أشھر میالدیة مسؤول المطابقة واإللتزام لدیھ ومجلس إدارة الصندوق وھیئة السوق الم

لتصحیح الوضع عبر الحصول على مزید من اإلشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذلك بعد إنقضاء المھلة سیقوم مدیر 
ن ندوق موتجدر اإلشارة إلى أن ھذا البند بكاملھ تم إستثناء الصالصندوق بإتخاذات اإلجراءات الالزمة إلنھاء الصندوق. 

ً لتعلیمات الھیئة. 2018ر بدیسم 01اإللتزام بھ خالل ھذه الفترة وسیتم اإللتزام بھ من تاریخ    م وذلك وفقا
 

 تأجیل أو تعلیق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ع إجمالي نسبة جمییجوز لمدیر الصندوق تأجیل تنفیذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى یوم التعامل التالي إذا بلغ 

  أو أكثر من صافي قیمة أصول الصندوق. %10طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي یوم تعامل 
  

أما بالنسبة لتعلیق التعامل بالصندوق ، فیجب ذلك عند طلب التعلیق من قبل ھیئة السوق المالیة، ویجوز لمدیر الصندوق 
  في الحاالت التالیة فقط:

 وق بشكل معقول أن التعلیق یحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.إذا رأى مدیر الصند -
لق التعامل في السوق الرئیسیة التي یتم فیھا التعامل في األوراق المالیة أو األصول األخرى التي یملكھا الصندوق، إما  - إذا عُ

یة لصافي قیمة أصول بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي یرى مدیر الصندوق بشكل معقول أنھا جوھر
 الصندوق.

  
  أدناه اإلجراءات المتبعة عند تعلیق التعامل بالصندوق المفروض من قبل مدیر الصندوق:

 التأكد من عدم إستمرار أي تعلیق إال للمدة الضروریة والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 حول ذلك بصورة منتظمة. مراجعة التعلیق والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمین الحفظ -
ً بأي تعلیق مع توضیح أسباب التعلیق، وإشعار الھیئة ومالكي الوحدات فور انتھاء  - إشعار الھیئة ومالكي الوحدات فورا

التعلیق بالطریقة نفسھا المستخدمة في اإلشعار عن التعلیق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق 
 للسوق.والموقع اإللكتروني 
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 إجراءات اختیار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
ً من یوم العمل الرسمي، في حالة تجاوز مجموع قیمة  یتم تجمیع كافة طلبات اإلسترداد یومیا وحتى الساعة الثانیة عشر ظھرا

 ى أن یتم ذلكمن صافي قیمة أصول الصندوق فیجوز لمدیر الصندوق تأجیل الطلبات عل %10طلبات االسترداد ما نسبتھ 
 بشكل جزئي نسبة وتناسب مع حجم كل عملیة إسترداد. وتعطى طلبات االسترداد المؤجلة األولویة في یوم العمل التالي.

 
 خصائص الوحدات )8

ً غیر محدد  ً لتقدیره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في ھذه الشروط واألحكام أن یصدر عددا یمكن للمدیر وفقا
الوحدات في الصندوق على أن تكون جمیعھا من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبیة في الصندوق مساویة لكل وحدة من 

أخرى. وإذا تمت تصفیة الصندوق فسوف یتقاسم المشتركون بالتناسب (كل حسب نسبة حصتھ) صافي موجودات الصندوق حسب 
  عدد الوحدات المحتفظ بھا في الصندوق حینئذ.

 
 سبة وتقدیم التقاریرالمحا )9

 :ویحتوي على معلومات مھمة تتعلق بنشاط الصندوق وأداءه وتقریر مجلس إدارة  التقریر السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما یحتوي على القوائم المالیة السنویة المراجعة ویتم إتاحتھ للجمھور خالل 

ً من نھایة 70مدة التتجاوز  العام المیالدي. ویتم نشره في الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق والموقع االلكتروني  یوما
على عنوان مدیر  الثرواتطلب خطي یوجھ إلدارة  بإرسالللسوق. كما یمكن الحصول علیھ دون مقابل بالبرید وذلك 

 الصندوق.  
 :لصندوق، كما یحتوي على القوائم المالیة األولیة ویحتوي على معلومات مھمة تتعلق با التقریر األولي الخاص بالصندوق

ً من نھایة فترة التقریر. ویتم نشره في الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق  35ویتم إتاحتھ للجمھور خالل مدة التتجاوز  یوما
وات الثر إلدارة یوجھ خطي طلب بإرسالوالموقع االلكتروني للسوق. كما یمكن الحصول علیھ دون مقابل بالبرید وذلك 

 .الصندوق مدیر عنوان على
  إقرار یفید بتوفر أول قائمة مالیة مراجعة في نھایة السنة المالیة للصندوق 

نة المالیة  ندوق بتوفر القوائم المالیة المراجعة كما بنھایة الس م، وھي متوفرة بالموقع اإللكتروني  2016یقر مدیر الص
  للسوق.لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني 

 
 مجلس إدارة الصندوق )10

 أعضاء ھم: خمسةیشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من 
  
 عضو غیر مستقل (رئیس مجلس إدارة الصنادیق) –خالد بن ناصر بن عبد الرحمن المعمر  .1

  المؤھالت
 م)1994.(بكالوریوس في المحاسبة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  

 الوظائف الحالیة
  م إلى اآلن)2018المدیر العام لمجموعة المصرفیة للمنشئات بالبنك األول . (منذ ابریل 
  عضو في مجلس االدارة و لجنة االستثمار و لجنة المكافئات والترشیحات لشركة تكوین المتطورة للصناعات (منذ

 م إلى اآلن)2016
  م إلى اآلن)2012التعاوني. (منذ عضو في لجنة التدقیق الداخلي في شركة اتحاد الخلیج للتأمین 

 الوظائف السابقة
  2018م إلى ابریل 2012الرئیس التنفیذي لشركة األول لالستثمار. (منذ( 
  
 م)2012م إلى 2008. (منذ مدیر عام المنطقة الشرقیة بالبنك األول 
  م)2008م إلى 2007مدیر مصرفیة الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقیة بالبنك السعودي البریطاني. (منذ 
 م)2007م إلى 2005. (منذ مدیر قسم مصرفیة الشركات بالمنطقة الشرقیة بالبنك األول 
  م)2005م إلى 2000مدیر عالقات العمالء بمصرفیة الشركات بالمنطقة الشرقیة بالبنك األول. (منذ 
  م)2000م إلى 1997مدقق داخلي أول في ارثر اندرسون. (منذ 
 م)1997م إلى 1995ة الشركات بالبنك السعودي الفرنسي. (منذ مدیر عالقة في مصرفی 
 م)2010. (عضو سابق في مجلس إدارة شركة البتروكیماویات المتقدمة 

 
 عضو غیر مستقل –علي بن عمر بن علي القدیحي . 2

 المؤھالت
 ) .م) 2006بكالوریوس في اإلدارة المالیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  

  الحالیةالوظائف 
  نائب رئیس إدارة األصول ونائب رئیس مجلس إدارة الصنادیق وأمین سر مجلس إدارة الصنادیق في شركة األول

  م إلى اآلن)2013(منذ لالستثمار. 
  

  الوظائف السابقة
  م)2013م إلى 2009. (منذ في شركة األول لالستثمار –مدیر أول إدارة األصول  
  م)2009م إلى 2007شركة األول لالستثمار. (منذ في  –مدیر أول صنادیق إستثماریة  
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  م)2007م إلى 2006في البنك األول. (منذ  –مساعد مدیر صنادیق إستثماریة 
 

 عضو مستقل –. عبد الحمید بن عبد المحسن بن صالح الصالح3
  المؤھالت

 .بكالوریوس في علم االجتماع من جامعة الملك عبد العزیز  
  الوظائف الحالیة 

  م إلى اآلن)2005"مجلس المستشارین" و مناصب تنفیذیة في عدد من المنشئات العائلیة الخاصة. (منذ عضو في  
 

  الوظائف السابقة
  
 م)2005م إلى 2002(منذ  المالیة. سامبا مجموعة الشرقیة، المنطقة لفروع اإلقلیمي المدیر  
 م)2002م إلى 1999األمریكي. (منذ مجموعة المصرفیة الخاصة في البنك السعودي  -مدیر أول عالقات 
  م)1999م إلى 1987رئیس مجموعة مصرفیة القطاع العام و عدة مناصب في البنك السعودي المتحد.(منذ 

 
 عضو مستقل –. ھاني بن عبدهللا بن حسن العبادي4

  المؤھالت
 م). 1997تسویق من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن. (بكالوریوس في ال  

  الوظائف الحالیة 
  م إلى اآلن) 2017المدیر التنفیذي، شركة إنماء األعمال القابضة السعودیة (منذ  
 

  الوظائف السابقة
 .م)2011م إلى 2010(منذ  المدیر التنفیذي إلدارة تطویر األعمال في شركة الخیر كابیتال  
  م)2010م إلى 2006(منذ  الشركات للمنطقة الغربیة بالبنك األول. مصرفیةمجموعة  -نائب المدیر العام 
  م)2006م إلى 2003(منذ  مجموعة مصرفیة الشركات بالبنك األول. -مدیر قطاع 
  م)2003م إلى 2002مدیر أول بمصرفیة الشركات بالبنك األھلي التجاري. (منذ 
  م)2002 م إلى2000مدیر أول عالقات في مجموعة سامبا المالیة. (منذ 
  م)2000م إلى 1997محلل ائتماني / مدیر عالقة في مجموعة سامبا المالیة. (منذ  

  
 عضو مستقل –ابراھیم بن عبد المحسن بن عبدالمحسن السویلم . 5

 المؤھالت
  ) . م ) 1994بكالوریوس في الھندسة الصناعیة من جامعة الملك سعود  

  الوظائف الحالیة 
  م إلى اآلن)1994المحسن بن عبد المحسن السویلم . (منذ نائب رئیس في مؤسسة عبد  
  م الى االن) 2002مدیر العالقات العامة و رئیس مجلس االدارة في شركة ماین الین . ( منذ 
 ) . الى االن )                                               م 1998منذ رئیس مجلس ادارة مؤسسة أر أي أو للتجارة والمقاوالت                                        
  م الى االن)2013القاھرة . ( منذ  –رئیس مجلس ادارة شركة ابزون 
  م الى االن)2008عضو مجلس ادارة في شركة اطاللة البشائر لالستثمار العقاري و التطویر. ( منذ 
  ى االن)م ال2015رئیس مجلس ادارة شركة الشامخة لالستثمارات العقاریة. ( منذ 
 

  مع وجود مدیر إدارة اإللتزام في شركة األول لالستثمار كعضو مراقب في مجلس إدارة الصندوق. 
  
 أمین السر-

ید/ علي القدیحي یر لالجتماعات التي تعقد وتقدیم  -الس تثمار ومن مھامھ التحض ركھ األول لالس ول بش نائب رئیس إدارة األص
  ومناقشھ أداء الصنادیق.

  
 والتصویتاإلجتماع -

ً على األقل من خالل دعوة موجھة من أمین السر لمجلس إدارة الصندوق ألعضاء المجلس، ویكتمل  یتم اإلجتماع مرتین سنویا
  النصاب بحضور عضوین مستقلین وعضوین غیر مستقلین على األقل ویتم التصویت على قرارات المجلس باألغلبیة. 

  
  ء المستقلینالمكافئات التي یدفعھا الصندوق لألعضا-

مكافأة یتحملھا الصندوق یبلغ مجموع المكافئات التي یتحملھا سوف یحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 
ى مبلغ  ندوق بحد أقص كل  10,000الص ب بش نوي، تحتس كل س ندوق بش تقلین  یدفعھا الص اء المس عودي لكل األعض لایر س

نة میالدیة ویتقاض م بنھایة كل س تقل مبلغ یومي وتخص و مس عودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعین  3,000ى كل عض لایر س
افة لمبلغ  رف علیھا المجلس باإلض نادیق التي یش ترك في دفعھا جمیع الص نة تش و  2,000خالل الس عودي لكل عض لایر س

 مستقل خالل السنة المیالدیة.
  مثال توضیحي:

تقل مبلغ  - و مس ى كل عض عودي عن كل 3,000یتقاض ترك في دفعھا جمیع  لایر س نة تش إجتماع بواقع إجتماعین في الس
تقلین یدفع لھما ما مجموعھ  وین مس رف علیھا المجلس، ففي حال وجود عض نادیق التي یش عودي  12,000الص لایر س
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رف علیھا المجلس فبإفتراض أن  نادیق التي یش یم ھذا المبلغ على عدد الص نة الواحدة یتم تقس عن إجتماعین في الس
  ).15مقسومة على  12,000لایر ( 800صندوق فالتكلفة على الصندوق الواحد  15لس یشرف على عدد المج

ندوق  - وین  2,000ویدفع الص ندوق المعني ففي حال وجود عض نة. ویتحملھا الص تقل خالل الس و مس لایر لكل عض
 لایر خالل السنة. 4,000مستقلین یدفع الصندوق لھما ما مجموعھ 

ب ھذا المثال  - تقلین فبحس اء المس ندوق لألعض نة. وفي حال زاد  4,800یكون مجموع ما یدفعھ الص لایر سعودي في الس
عدد األعضاء المستقلین أو قل عدد الصنادیق التي تشترك في التكالیف الخاصة بحضور اإلجتماعات فإن الصندوق لن 

  لایر بالسنة الواحدة. 10,000یتحمل أي مبلغ یفوق 
  
  تعارض المصالح-

أ یقر  ندوق، وفي حال نش الح الص ندوق ومص اء مجلس إدارة الص الح أعض اربات في مص ندوق بعدم وجود أي تض مدیر الص
أي تضارب سیعمل مدیر الصندوق على حلھ بما یقتضي مصلحة الصندوق بالمقام األول بالحد الذي یقدر علیھ مدیر الصندوق 

 حسب نوع وظروف التضارب.
  

  إلدارة عقود ومسؤولیات أعضاء مجلس ا-
ً و تعدیلھا إن لزم األمر خالل مدة  و مدة العقد مع كل عضو مجلس إدارة مستقل ھي ثالث سنوات و سیتم مراجعة العقود سنویا

ً من نھایة السنة المالیة لصندوق االستثمار.90ال تتجاوز ( ً تقویمیا   ) تسعین یوما
یق االستثماریة ولدیھم المعرفة الكاملة بأسالیب إدارة یتمتع أعضاء مجلس إدارة الصندوق بخبرات في مجال إدارة الصناد

الصنادیق ومجاالت االستثمارات واألسواق مما یمكنھم من اإلشراف بفعالیة على نشاطات كافة صنادیق الشركة ومتابعة أدائھا 
  بشكل وثیق وبكفاءة ومقدرة رفیعة المستوى.  

 المثال ال الحصر، اآلتي: وتشمل مسؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبیل
ً فیھا. .1  الموافقة على جمیع العقود والقرارات والتقاریر الجوھریة التي یكون الصندوق طرفا
  اعتماد سیاسة مكتوبة فیما یتعلق بحقوق التصویت المتعلقة بأصول الصندوق. .2
ندو .3 ارب مصالح یفصح عنھ مدیر الص ادقة على أي تض ً والمص با نادیق اإلشراف ومتى كان ذلك مناس ً لالئحة ص ق وفقا

 االستثمار.
ئول  .4 ندوق ومس ئول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدیر الص ً على األقل مع مس نویا االجتماع مرتین س

 التبلیغ عن غسل األموال وتمویل اإلرھاب لدیھ، للتأكد من التزام مدیر الصندوق بجمیع اللوائح واألنظمة المتبعة.
 ي توصیة یرفعھا المصفي في حالة تعیینھ.إقرار أ .5
ندوق .6 روط وأحكام الص احات تتعلق  التأكد من اكتمال والتزام ش من إفص تند آخر یتض ومذكرة المعلومات وأي مس

 بالئحة صنادیق االستثمار. بالصندوق ومدیر الصندوق وإدارة الصندوق
لحة مالكي .7 ؤولیاتھ بما یحقق مص ندوق بمس ندوق التأكد من قیام مدیر الص روط وأحكام الص ً لش  ومذكرة الوحدات وفقا

 وأحكام الئحة صنادیق االستثمار. المعلومات
 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فیھ. .8
 یتم تدوین محاضر االجتماعات التي تبین جمیع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي اتخذھا المجلس. .9

 
ند نادیق التي یشرف كما یشرف مجلس إدارة الص تثمار (أدناه قائمة تضم أسماء الص نادیق األول لالس وق على جمیع ص
 علیھا مجلس إدارة الصندوق):

  
 صندوق األمان متعدد األصول. )1(
 صندوق المیزان متعدد األصول. )2(
 صندوق الطموح متعدد األصول. )3(
 صندوق الیسر األمان متعدد األصول. )4(
 صندوق الیسر المیزان متعدد األصول. )5(
 دوق الیسر الطموح متعدد األصول.صن )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 بالریال السعودي. )12(
 صندوق الیسر للمرابحة بالریال السعودي. )13(
 صندوق الیسر للمرابحة و الصكوك.  )14(
 صندوق الیسر لإلكتتابات األولیة. )15(
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 لجنة الرقابة الشرعیة )11
  ال ینطبق على الصندوق

 
  مدیر الصندوق )12

     

  مدیر الصندوق:
، بتاریخ 07077-37األول لالستثمار وھي شركة استثماریة مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص رقم شركة 

ملیون لایر سعودي. كما وأنھ للسنة المالیة  400م، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع  08/01/2008ھـ الموافق  30/12/1428
لایر 554,330,000لایر سعودي مقارنة بمبلغ  748,384,000م قد بلغ مجموع األصول للشركة مبلغ  31/12/2017المنتھیة في 

لایر سعودي للعام  59,621,000لایر سعودي مقارنة بمبلغ  48,521,000لشركة مبلغ سعودي للعام السابق، وبلغت إیرادات ا
  لایر سعودي للعام السابق. 15,725,000لایر سعودي مقارنة بمبلغ  6,674,000السابق، وبلغ صافي ربح السنة مبلغ 

  

  عنوان المكتب الرئیس لمدیر الصندوق
ھاتف    4163133تلفون:  11431، الریاض 1467بالقرب من تقاطع شارع العلیا وطریق العروبة ص. ب  –شارع العلیا 

  8001242442مجاني: 
www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 

 

  أعضاء مجلس اإلدارة لمدیر الصندوق
 عضو مجلس إدارة مستقل –مجلس اإلدارة رئیس   السید/ صالح عید حمدان الحصیني، -1
 عضو مجلس إدارة –العضو المنتدب للبنك األول   السید/ سورن كرینغ نیكوالیزن، -2
 عضو مجلس إدارة مستقل    السید/ سلمان الدغیثر، -3
 عضو مجلس إدارة مستقل    السید/ عمر الھوشان، -4
  عضو مجلس إدارة –للشركة  المكلف الرئیس التنفیذي      ،عبدهللا سعادةالسید/  -5

 مھام ومسؤولیات مدیر الصندوق
 .یجب على مدیر الصندوق العمل لمصلحة مالكي الوحدات 
 .العمل بما تقتضیھ اللوائح التنظیمیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق 
 .بذل الحرص المعقول، والتصرف بنزاھة وأمانة تجاه مالكي الوحدات 
  عن إدارة الصندوق.یكون مدیر ً  الصندوق مسؤوال
 .عن عملیات الصندوق وخدماتھ اإلداریة ً  یكون مدیر الصندوق مسؤوال
  عن التأكد من دقة وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغیرھا من المستندات ً یكون مدیر الصندوق مسؤوال

 والنشرات الخاصة بالصندوق و أن یتأكد من أنھا غیر مضللة.
 عن أي خسائر تنجم بسبب اإلحتیال أو اإلھمال أو سوء التصرف أو التقصیر المتعمد.یكو ً  ن مدیر الصندوق مسؤوال
  ،عن وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة برصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق ً یكون مدیر الصندوق مسؤوال

 ي على األقل.وأن یتعامل معھا بسرعة، وأن یقوم تلك المخاطر بشكل سنو
 .یقوم مدیر الصندوق بتطبیق برنامج لمراقبة المطابقة واإللتزام للصندوق 
 .یقوم مدیر الصندوق بتعیین الكادر المؤھل للقیام بھذه المھام والمسؤولیات 
  

  المھام التي كلف بھا طرف ثالث من جانب مدیر الصندوق
فظ ، كما قام بتعیین شركة الریاض المالیة كأمین حقانوني للصندوق قام "مدیر الصندوق" بتعیین شركة ایرنست أند یونغ كمحاسب

  ألصول الصندوق
  

  أنشطة العمل و المصالح األخرى لمدیر الصندوق
یقر مدیر الصندوق بأنھ "شخص مرخص لھ" لمزاولة أعمال اإلدارة والحفظ والمشورة والترتیب والوساطة، إلى جانب ھذه األدوار 

صندوق إستثماري وعدد من المحافظ الخاصة، التي  15نادیق والمحافظ یقوم مدیر الصندوق بإدارة عدد وفي مایتعلق بإدارة الص
  لبعضھا أنشطة مشابھة ألنشطة الصندوق.

  
  األحكام المنظمة لعزل مدیر الصندوق أو استبدالھ

  یحق لھیئة السوق المالیة عزل أو إستبدال مدیر الصندوق في أي من الحاالت التالیة:
 مدیر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الھیئة بذلك. توقف 
 .إلغاء ترخیص مدیر الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل ھیئة السوق المالیة 
 .في حال تقدم مدیر الصندوق بطلب إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط اإلدارة 
  بالتزام النظام أو اللوائح التنفیذیة.في حال أخل مدیر الصندوق بشكل جوھري 
  في حالة وفاة الشخص المعین من قبل مدیر الصندوق إلدارة الصندوق أو عجزه أو استقالتھ مع عدم وجود شخص آخر مسجل

لدى مدیر الصندوق وقادر على إدارة الصندوق. ویتوجب على مدیر الصندوق إخطار ھیئة السوق المالیة في ھذه الحاالت 
 مین من حدوثھا.خالل یو
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  في حال تقرر عزل أو إستبدال مدیر الصندوق، یقوم مدیر الصندوق بالتعاون بشكل كامل لنقل المسؤولیات إلى المدیر البدیل
ً لتقدیر ھیئة السوق المالیة بنقل كافة  60بكل سالسة خالل ال یوم األولى من تعیین المدیر البدیل، كما یقوم مدیر الصندوق وفقا

 رتبطة بالصندوق إلى مدیر الصندوق البدیل.العقود الم
  إذا عزل مدیر الصندوق فسیتوقف عن إتخاذ أي قرارات استثماریة تخص الصندوق بمجرد تعیین المدیر البدیل أو في أي

 وقت سابق تحدده الھیئة. 
  

 أمین الحفظ )13
، بتاریخ 07070-37شركة الریاض المالیة وھي شركة استثماریة مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص رقم 

  م 19/06/2007ھـ الموافق  03/06/1428
  عنوان المكتب الرئیس ھو اآلتي: 

  ، المملكة العربیة السعودیة12331-3712العلیا. الریاض  –شارع التخصصي 
  4865858تلفون: 

www.riyadcapital.com:الموقع االلكتروني 
  

 مین الحفظمھام ومسؤولیات أ
  عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ جمیع اإلجراءات اإلداریة الالزمة ً یعد أمین الحفظ مسؤوال

 لتحقیق ذلك.
  ً ً ألحكام الئحة صنادیق اإلستثمار، سواء أدى مسؤولیاتھ بشكل مباشر أم كلف بھا یعد أمین الحفظ مسؤوال عن التزاماتھ وفقا

ً تجاه مدیر  ً بموجب أحكام الئحة صنادیق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لھم. ویعد أمین الحفظ مسؤوال ً ثالثا طرفا
 یالھ أو إھمالھ أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد.الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احت

 .یجب على أمین الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصولھ وأصول عمالئھ بما تقتضیھ األنظمة واللوائح 
 

  المھام التي كلف بھا طرف ثالث من جانب أمین الحفظ
  ال یوجد
  

  األحكام المنظمة لعزل أمین الحفظ أو استبدالھ
  لیة عزل  وإستبدال أمین الحفظ في أي من الحاالت التالیة:یحق لھیئة السوق الما

 .توقف أمین الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الھیئة بذلك 
 .إلغاء ترخیص أمین الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل ھیئة السوق المالیة 
  نشاط الحفظ.في حال تقدم أمین الحفظ بطلب إللغاء ترخیصھ في ممارسة 
 .في حال أخل أمین الحفظ بشكل جوھري بالتزام النظام أو اللوائح التنفیذیة 
  .لتعلیمات ھیئة السوق المالیة ً في حال تقرر عزل أو إستبدال أمین الحفظ، یقوم مدیر الصندوق بتعیین أمین حفظ بدیل وفقا

كامل لنقل المسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل بكل سالسة كما یجب على مدیر الصندوق وأمین الحفظ المعزول التعاون بشكل 
ً لتقدیر ھیئة السوق المالیة بنقل كافة  60خالل ال یوم األولى من تعیین أمین الحفظ البدیل، كما یقوم أمین الحفظ المعزول وفقا

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمین الحفظ البدیل.
  الحفظ في أي من الحاالت التالیة: ویحق لمدیر الصندوق عزل وإستبدال أمین

  في حال رأى مدیر الصندوق بشكل معقول أن عزل أمین الحفظ یصب في مصلحة مالكي الوحدات، ویتم ذلك بإرسال خطاب
 كتابي ألمین الحفظ.

 .وبشكل كتابي ً  على مدیر الصندوق إشعار ھیئة السوق المالیة وحاملي الوحدات بذلك فورا
  من تسلم أمین الحفظ اإلشعار الكتابي، ویجب على أمین الحفظ المعزول التعاون  30بدیل خالل یجب تعیین أمین للحفظ ً یوما

 ً ً ومناسبا بشكل كامل لنقل المسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل بكل سالسة، كما یقوم أمین الحفظ المعزول حیثما كان ضروریا
 لبدیل.بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمین الحفظ ا

  في موقعھ اإللكتروني عن قیامھ بتعیین أمین حفظ بدیل، كما یفصح عن ذلك في الموقع ً یقوم مدیر الصندوق باإلعالن فورا
 اإللكتروني للسوق.

 
 مستشار االستثمار )14

  ال ینطبق على الصندوق
 

 الموزع )15
  ال ینطبق على الصندوق

 
 المحاسب القانوني )16

  للصندوق، وعنوانھ ھو:   كمحاسب قانونيست أند یونغ قام "مدیر الصندوق" بتعیین شركة ایرن
  +966) 11( 2159898برج الفیصلیة تلفون:  11461الریاض     2732شركة ایرنست آند یونغ ص. ب. 
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 مھامھ ومسؤولیاتھ
ب أن یكون ویجیقوم مدیر الصندوق بتعیین محاسب قانوني للصندوق لیقوم بعملیة المراجعة وإبداء الرأي من الناحیة المحاسبیة، 

ً لمعیار االستقاللیة المحدد في نظام المحاسبین القانونیین. ً لھ ومستقل عن مدیر الصندوق وفقا  المحاسب القانوني مرخصا
 معلومات أخرى )17

  
  سیاسات وإجراءات تعارض المصالح

 األطراف ذات العالقة وأو  الصندوقمصالح قد ینشأ بین مصالح مدیر  تعارضتجنب حصول أي سیحرص مدیر الصندوق على 
أو  شركةالفوق مصالح  لصندوقا يالمشتركین فعلى وضع مصالح وسیعمل مدیر الصندوق . الصندوقمصالح المشتركین في 

ندوقمدیر  تثمرین آخرین في نفس  ،أو األطراف األخرى ذات العالقة الص الح مس تثمرین على مص الح مس وعدم تغلیب مص
ندوق ات واإلالص یاس یتم . كما أن الس الح محتمل و/أو فعلي س الح وأي تعارض مص تتبع لمعالجة تعارض المص جراءات التي س

  تقدیمھا عند طلبھا دون مقابل، ویتم طلبھا بإرسال خطاب خطي لمسؤول المطابقة واإللتزام لدى شركة األول لالستثمار.
  

  سیاسات التخفیضات والعموالت الخاصة
ندوق الحق المطلق بإعطاء  تراك في لمدیر الص وم اإلش وم اإلدارة ورس اھا كرس ات على الرسوم التي یتقاض ومات وتخفیض خص

الصندوق، وقد یعطي تلك الخصومات والتخفیضات لمشترك واحد أو عدة مشتركین أو كل المشتركین كیفما یراه مدیر الصندوق. 
یتم  ندوق س ل علیھا مدیر الص ة یحص ة، فأي عمولة خاص بة للعموالت الخاص ندوق فتعود فائدتھا على مالكي أما بالنس دفعھا للص

  الوحدات.
  

  معلومات الزكاة والضریبة
ً عن الزكاة الشرعیة والضرائب، وعلى مالكي الوحدات تحمل الزكاة والضرائب فیما  ال یعد الصندوق أو مدیر الصندوق مسؤوال

  یتعلق باستثماراتھم في الصندوق.
  

  معلومات وتفاصیل اجتماع مالكي الوحدات
 عي عقد االجتماعدوا 

یجوز عقد إجتماع لمالكي الوحدات ألي سبب كان یراه مدیر الصندوق أو أمین الحفظ أو حاملي الوحدات بشرط أن یمتلكون 
 على األقل من وحدات الصندوق. %25منفردین أو مجتمعین 

 إجراءات الدعوة لعقد االجتماع 
بمبادرة منھ، كما یجب على مدیر الصندوق الدعوة إلجتماع مالكي  یجوز لمدیر الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات

ً من أمین الحفظ، ویجب كذلك على مدیر الصندوق الدعوة إلجتماع مالكي الوحدات  10الوحدات خالل  ً كتابیا أیام من تسلمھ طلبا
على األقل من  %25عین أو منفردین أیام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذین یملكون مجتم 10خالل 

قیمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة لإلجتماع باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني 
ن عللسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ قبل عشرة أیام على األقل من اإلجتماع، وبمدة التزید 

ً قبل اإلجتماع. كما سیتم تحدید تاریخ اإلجتماع ومكانھ ووقنھ والقرارات المقترحة في اإلعالن. 21  یوما
 طریقة تصویت مالكي الوحدات وحقوق التصویت 

ً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات یملكون مجتمعین  على األقل من قیمة وحدات  %25الیكون إجتماع مالكي الوحدات صحیحا
ٍ وذلك باإلعالن في الموقع اإللكتروني لمدیر الصن دوق، وفي حال لم یكتمل ھذا النصاب فسیقوم مدیر الصندوق بالدعوة إلجتماع ثان

الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة 
ً كانت نسبة ملكیة الوحدات الممثلة في اإلجتماع. كما یجوز لكل مالك وحدات أیام، ویعد  5ال تقل عن  ً أیا اإلجتماع الثاني صحیحا

یجوز لكل مالك وحدات تعیین وكیل لھ اإلدالء بصوت واحد في إجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة یمتلكھا وقت االجتماع و
  لتمثیلھ في إجتماع مالكي الوحدات.

  
  إجراءات تصفیة الصندوقمعلومات و 

 الحاالت التي تستوجب إنھاء الصندوق:
  إلنھاء الصندوق. ویقوم مدیر الصندوق ً في حالة رغبة مدیر الصندوق في إنھاء الصندوق ألي سبب یراه مدیر الصندوق مناسبا

ً برغبتھ في إنھاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن  من التاریخ المزمع إنھاء  یوماً  21بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا
 الصندوق فیھ.

  .في حالة إنخفاض قیمة صافي أصول الصندوق ألقل من عشرة مالیین لایر سعودي.خالل ستة أشھر من تاریخ ھذا اإلنخفاض
ً بإنھاء الصندوق لھذا السبب قبل مدة ال تقل عن  ً من  21ویقوم مدیر الصندوق بإشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا یوما

 تاریخ إنھاء الصندوق.
 اإلجراءات المتخذة عند إنھاء الصندوق:

 .سیقوم مدیر الصندوق بالبدء فیإجراءات تصفیة الصندوق فور إنتھائھ 
  أیام من نھایة التصفیة،  5یوم بحد أقصى للتصفیة، ویقوم بالدفع لمالكي الوحدات خالل  30یمنح مدیر الصندوق مدة مقدارھا

ل من األصول ألي سبب من األسباب فسیحتفظ مدیر الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذلك وفي حال تعذر بیع أي أص
ً بعد بیعھ وقد یستغرق ذلك مدة الیمكن لمدیر الصندوق تحدیدھا.  األصل ویقوم بتوزیع أي مستخلصات عند بیعھ الحقا

 فیة لسوق عن انتھاء الصندوق ومدة التصسیعلن مدیر الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق والموقع اإللكتروني ل
  ورد مبالغ مالكي الوحدات.
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  اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي
إذا ما كانت لدى أي مشترك شكوى فیما یتعلق یوفر مدیر الصندوق اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبھا دون مقابل، و

 ً  فیمكنھكز ذلك المر منأن یستشیر مركز االستثمار لدى "مدیر االستثمار"، وإذا لم یقتنع بالرد  بأي صندوق استثمار، فعلیھ أوال
  إلى:الشكوى مباشرة توجیھ 

  5388تحویلة  4163133تلفون:   ،11431الریاض  1467ص. ب.  ،شركة األول لالستثمار
  .8001242442الھاتف المجاني: 

  complaints@alawwalinvest.comقي الشكاوي: أو من خالل البرید اإللكتروني الموحد لتل
  

  التقاضي والقانون المطبق
شراف إل المملكة العربیة السعودیة كما تخضع أیضاً في لقوانین واألنظمة المتبعة ل الصندوقتخضع كافة المعامالت التي تتم في 

قر . ویالفصل في منازعات األوراق المالیة لجنةإلى یتم اللجوء نزاع نشوء أي حال ب. وومراقبة ھیئة السوق المالیة السعودي
المشترك ویقبل بأن یخضع شراء وبیع األصول واالستثمار واألمالك وأیة أنشطة أخرى ذات عالقة خارج المملكة العربیة السعودیة 

لك األصول أو فیھ ت جدتولكافة القوانین واألنظمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذي یتم فیھ إنفاذ تلك المعامالت أو الذي 
  االستثمارات أو األمالك.

  
  قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات

 شروط وأحكام الصندوق -1
 مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئیسیة -2
 أي عقد مذكور في ھذه المذكرة -3
  القوائم المالیة للصندوق -4

  
  ملكیة وحدات الصندوق

مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكیة مشاعة. والیجوز أن یكون لمدیر الصندوق یقر مدیر الصندوق بأن أصول الصندوق 
أو مدیر الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق 

ر الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من أو مطالبة فیما یتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدیر الصندوق أو مدی
ً بھذه المطالبات بموجب أحكام  ً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكیتھ، أو كان مسموحا الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا

  الئحة صنادیق االستثمار وأفصح عنھا في ھذه الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.
  

  اءات الممنوحة للصندوق من قبل الھیئةاإلعف
  ال توجد إعفائات

  
  

  سیاسات التصویت المتعلقة بأصول الصندوق
لحة مالكي الوحدات. آخذین بعین اإلعتبار  -1 لح لتحقیق مص ندوق األص ب ما یراه مدیر الص ویت حس ة حقوق التص یتم ممارس

الح،  ارب المص ر: تض بیل المثال ال الحص لة، على س التأثیر على األوراق المالیة، التكالیف المرتبطة العوامل ذات الص
 بالقرارات.

ؤول أو لجنة المطابقة  -2 اور مع مس ویت بعد التش ة أي حقوق تص ة أو عدم ممارس ً لتقدیره ممارس ندوق طبقا یقرر مدیر الص
 واإللتزام.

 یتم حفظ سجل كامل یوثق ممارسة حقوق التصویت أو اإلمتناع عن ممارستھا وأسباب ذلك. -3
 تمثیل الصندوق في إجتماعات الجمعیات العمومیة وغیرھا من اإلجتماعات موظفین مفوضین.یتم  -4
ؤول أو لجنة المطابقة  -5 ندوق ومس ویت ویتم إبالغ مجلس إدارة الص الح قد ینتج عن التص ارب في المص یتم تقییم أي تض

 واإللتزام بالتضارب إن وجد.
ندوق ولیس لمالكي -6 ویت تعود لمدیر الص الوحدات، وبالتالي ال یحق ألي من مالكي الوحدات الزام مدیر  إن حقوق التص

 الصندوق بالتصویت بأي حال من األحوال.
  أي تغییر أو تعدیل في ھذه السیاسة یتطلب موافقة مسبقة من مجلس إدارة الصندوق. -7
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 إقرار من مالك الوحدات
 

المعلومات وملخص المعلومات الرئیسیة الخاصة بالصندوق والمالحق الخاصة لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة 
بالصندوق وفھم ما جاء بھا والموافقة علیھا وعلى خصائص وحدات ھذا الصندوق وعلى ذلك أوقع بما یفید فھمي وإلمامي وموافقتي 

  على كل ماسبق.
  

    اسم العمیل
  

    االستثماريرقم الحساب 
  

    الجنسیة
  

    رقم الھویة
  

    الفرع
  
  
  

  توقیع العمیل:____________________    التاریخ:___________________
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  ملخص المعلومات الرئیسیة
  

    إسم صندوق اإلستثمار:
    صندوق أسھم المؤسسات المالیة السعودیة، صندوق إستثماري عام مفتوح من فئة صنادیق األسھم 

  
  االستثماریة:األھداف 

  یھدف ھذا الصندوق إلى تحقیق تنمیة لرأس المال المستثمر على المدى الطویل.
 

  سیاسات استثمار الصندوق وممارساتھ:
سعودیة وذلك بحسب مكونات المؤشر  یستثمر الصندوق بشكل رئیسي في أسھم البنوك والمصارف المدرجة في السوق المالیة ال

ندوق، كما  ادي الخاص بالص وق اإلرش ة من قبل ھیئة الس واق النقد والمال المرخص نادیق أس تثمار في ص ندوق االس یجوز للص
  المالیة. الجدول أدناه یحدد جمیع األدوات المالیة التي یمكن أن یستثمر بھا الصندوق.

نسبة االستثمار المسموح بھا من   نوع األداة االستثماریة
  صافي قیمة أصول الصندوق

  مالحظات

در ھم الم وق األس ة في الس ج
ر  ب مكونات المؤش عودي بحس الس

  اإلرشادي

ھم الواحد  ھم  %10للس أو وزن الس
ر أیھما أعلى كحد  ب المؤش بحس

  أقصى

اع البنوك  ھم قط ادي یحتوي جمیع أس ر االرش المؤش
  والمصارف المدرجة في السوق المالیة السعودیة

ركات التي  اإلكتتاب األولي في الش
  وك)بنتنتمي لنفس القطاع (قطاع ال

ھم ینتمي لنفس القطاع یتم   كحد أقصى لإلكتتاب األولي 10% تاب األولي أي س مل اإلكت یش
  طرحھ في السوق المالیة السعودیة 

ھم   حقوق األولویة ة األس اوز مجموع قیم ال یتج
ة  وقی ھم  %10الس أو وزن الس

ر أیھما أعلى كحد  ب المؤش بحس
  أقصى

  یشمل حقوق األولویة للشركات التي تنتمي لنفس القطاع 

د  ال والنق واق الم ادیق أس ن ص
  االستثماریة المشتركة

  المرخصة من ھیئة السوق المالیة   كحد أقصى للصندوق الواحد 25%

  
تثماریة صادرة عن البنك األو تثمار اصول الصندوق في أي أوراق مالیة أو أدوات إس ل وشركة األول یجوز لمدیر الصندوق اس

وق، یجوز لمدیر  ً إلى ظروف الس تنادا ندوق. واس ً ألھداف و قیود الص تثمار طبقا تثمار أو أي من حلفائھما على ان یتم االس لالس
ً لتقدیره أن یحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو أدوات مالیة ذات آجال قصیرة كیفما یكون  الصندوق وفقا

تثمارھا. و یجوز للمدیر أن یودع في أي وقت من األوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة  الحال إلى حین إعادة اس
  وذلك بالشروط التي یراھا المدیر مالئمة.

  
  وصف المخاطر:

ینطوي االستثمار في الصندوق على درجة مرتفعة من المخاطر، ویمكن لمدیر الصندوق إرشاد المستثمر عن طبیعة ومدى 
ً بمفرده عن أي قرار م الئمة الخیارات االستثماریة التي یقدمھا الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سیكون مسؤوال

یتخذه بخصوص اختیار الصندوق الذي یناسب استثماراتھ. وقد یكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناءً علیھ فإن سعر 
لذلك، وبالتالي فعندما یسترد المستثمر أموالھ من الصندوق قد ال یحصل على نفس  وحدات الصندوق قد ینخفض أو یرتفع تبعاً 

  المبلغ األساسي الذي استثمره فیھ. كما وجب التنویھ على اآلتي:
 .بیان مھم: من المرجح أن یتعرض صندوق االستثمار لتقلبات مرتفعة بسبب تكوین استثماراتھ  
 على أداء الصندوق في المستقبل.أن أداء الصندوق السابق أو األداء السا ً  بق للمؤشر اإلسترشادي ال یعد مؤشرا
  أنھ ال یوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف یتكرر

 أو یماثل األداء السابق.
  ًلدى أي بنك. أن االستثمار في صندوق االستثمار الیعد بأي شكل من األشكال إیداعا 
 .أن االستثمار في الصندوق قد یؤدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة 

  
  وتوضح الفقرات التالیة أنواع المخاطر الرئیسیة، التي یمكن أن یكون لھا تأثیر على االستثمار في الصندوق:
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 :مخاطر األسھم المتداولة ومخاطر السوق  
المؤسسات المالیة السعودیة المدرجة في سوق األسھم السعودیة والتي تتعرض یستثمر الصندوق بصورة أساسیة في أسھم 

لمخاطر تقلبات السعر والسوق. حیث أن االستثمارات في ھذا الصندوق تعتبر استثمارات عالیة المخاطر إلى جانب إمكانیة 
  حدوث ھبوط مفاجئ في قیمتھا واحتمال خسارة رأس المال.

 
 الصغیرة: مخاطر االستثمار في الشركات  

نوعان رئیسیان من  بشكل عام یواجھ االستثمار في أسھم الشركات الصغیرة مخاطر أكثر من غیرھا من االستثمارات. فھناك
  المخاطر التي تواجھھا الشركات الصغیرة: 

نھا أیضا مالرئیسیة لالستثمار في مثل ھذه الشركات تتمثل في إمكانیة أن تأتي األرباح بعیدة عن التوقعات، و المخاطر -
ما یعود لضحالة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى ھذه الشركات وعدم كفایة الموارد المالیة والمشاكل في تنفیذ عملیاتھا 

  التجاریة أو التنافس بین تلك الشركات على نفس العمالء.
وق في الصعوبة تتمثل مخاطر السیولة التي تواجھھا الشركات الصغیرة المدرجة في الس مخاطر السیولة النقدیة: -

  الخاصة بھذه الشركات بسبب انخفاض حجم التداول. المحتملة في عملیات شراء و بیع األوراق المالیة
 

  :مخاطر السیولة 
یستثمر الصندوق في أسھم المؤسسات المالیة السعودیة المدرجة في سوق األسھم السعودیة بما یمكن معھ بیع وشراء أسھم 

ً. و لكن قد تمر فترات یحدث فیھا تقلب في الشركات بدون أي تغیرات  كبیرة في األسعار خالل فترة زمنیة قصیرة جدا
  السوق وعدم استقراره مما یؤدي إلى قلة السیولة وصعوبة في االستثمار فیھا نتیجة التداول المحدود فیھا.

  
 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت  

َومة باللایر  یستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسھم المؤسسات المالیة السعودیة المدرجة في سوق األسھم السعودیة والمق
السعودي. و بالنسبة للمشتركین الذین ال یعتبر اللایر السعودي العملة األساسیة لھم، فإنھم معرضون للتقلبات المصاحبة لتغیر 

  سعر صرف اللایر السعودي.
 

 :المخاطر االئتمانیة  
بصفقات أسواق النقد ھي تلك التي تتعلق باحتمال أن یخفق أي مدین في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة  المخاطر االئتمانیة المتعلقة

  مع الطرف المتعاقد معھ وفقا للشروط المتفق علیھا بینھما.
  

 :مخاطر االستثمار في الصنادیق االستثماریة المشتركة  
أخرى، حیث ان تلك الصنادیق قد تتعرض للخسارة مما  ھي المخاطر الناجمة من إستثمار الصندوق في صنادیق استثماریة

 قد یؤدي لخسارة رأس المال المستثمر.
  
 :مخاطر تركیز االستثمارات 

تثمارات المعینة بغرض  تثماریة معینة قد تؤدي للتركیز في عدد قلیل من االس ات اس یاس تراتیجیات وس ندوق اس یتبع الص
ندوق مما قد یكون لھ تأثیر س ھم تحقیق أھداف الص ي في أس كل رئیس تثمر بش ندوق یس ندوق. وحیث أن الص لبي على الص

قطاع البنوك مما یقلل ویحد من إمكانیة التنویع في االستثمارات، فعلى سبیل المثال قد تؤدي بعض العوامل لحصول إنخفاض 
ً د من تأثر الصندفي كافة الشركات التي یستثمر فیھا الصندوق لتعرضھا لنفس عوامل المخاطرة بشكل عام، مما یزی وق سلبا

 مقارنة بالصنادیق التي تستثمر في قطاعات منوعة.
  
 :مخاطر التمویل 

بب خارج عن  داد المبالغ في الوقت المحدد لس ندوق بالحصول على التمویل، قد یتأخر عن س في الحاالت التي یقوم فیھا الص
ندوق وم للتأخیر أو قد یقوم مدیر الص یة للوفاء  إرادتھ مما قد یترتب علیھ رس عار غیر مرض ولھ على أس ییل بعض أص بتس

 بذلك اإللتزام مما قد یؤدي لتحمل الخسارة.
  

 :مخاطر تضارب المصالح 
یزاول مدیر الصندوق مجموعة من االنشطة. وقد تنشأ ھناك حاالت تتضارب فیھا مصالح مدیر الصندوق مع مصالح 

ً الصندوق، إن أي تضارب في المصالح یحد من قدرة مدیر ا لصندوق على أداء مھامھ بشكل موضوعي مما قد یؤثر سلبا
 على استثمارات الصندوق وأدائھ.

  
 :المخاطر التقنیة 

یعتمد مدیر الصندوق في إدارة الصندوق بشكل أساسي على التقنیة فحصول أي عطل جزئي أو كلي قد یحد من فعالیة مدیر 
  داء أو الخسارة.الصندوق في عملیة إدارة الصندوق مما قد یؤدي لضعف األ
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 :المخاطر القانونیة  
صنادیق االستثمار معرضة للمخاطر القانونیة حیث أن أي شركة ضمن شریحة االستثمار معرضة لفرض إجراءات قانونیة 
تثمرین، و بالتالي یمكن  راف والرقابة علیھا، وكذلك من قبل المس ة بالتنظیم واإلش لطات الحكومیة المختص علیھا من قبل الس

  أن یؤثر على قیمة استثمارات الصندوق
  

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معینة  
ریعات  ادیة وعوامل تتعلق بالتش یة واقتص یاس ندوق یمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منھا عوامل س ول الص إن قیمة أص

رافیة والتنظیمیة والرقابیة، كما قد تتأثر بالتغیرات في  لطات اإلش ة الحكومة ونظام الواألنظمة أو تتعلق بالس یاس رائب س ض
  واألدوات المالیة األخرى. وأسعـار الفائدة أو قد تتأثر بأحداث معینة تتعلق بالجھة المصدرة لألسھم

 
 :مخاطر االعتماد على موظفي مدیر الصندوق  

ة كبار موظ ندوق وخاص تثماري إلى حد بعید على قدرات وإمكانیات موظفي مدیر الص ندوق اس فیھ مما یعتمد أداء أي ص
  یؤثر بشكل كبیر على أداء الصندوق عند استقالة أو غیاب أحدھم وعدم توفر البدیل المناسب.  

  
 المخاطر المتعلقة بالضرائب  

ھ والبعض  ندوق نفس تثمار في الص ھا ینطبق على االس ندوق على مخاطر ضریبیة متنوعة، بعض تثمار في الص ینطوي االس
ذات صلة بمستثمر معین. ویؤدي تكبد الصندوق لمثل ھذه الضرائب إلى تخفیض  اآلخر ینطبق على ظروف معینة قد تكون

افیة نظیر مختلف األتعاب والنفقات التي  ندوق نفقات إض ندوق كما قد تؤدي لتكبد الص المبالغ النقدیة المتاحة لعملیات الص
تثمرون إلى تخفیض العوائد المرتبط رائب التي یتكبدھا المس ندوق وانخیتحملھا. وقد تؤدي الض تثمار في الص فاض ة باالس

سعر وحداتھ. ویجب على المستثمرین المحتملین التشاور مع مستشاریھم الضریبیین بشأن الضرائب المترتبة على االستثمار 
في الصندوق وتملك وحداتھ. كما ان رسوم اإلدارة وجمیع الرسوم المستحقة لشركة األول لالستثمار ال تشمل ضریبة القیمة 

  فة التي یتم تحمیلھا بشكل منفصل وفقا للمواد المنصوص علیھا في نظام والئحة ضریبة القیمة المضافة.المضا
 

  بیانات األداء:
 
  العائد الكلي  

إجمالي  المؤشر
إجمالي   المؤشر العائد

إجمالي   المؤشر  العائد
  إجمالي العائد  المؤشر  العائد

  الصندوق
 2017 2017 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 10
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% 11.71% 
صندوق أسھم 

المؤسسات المالیة 
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 عوائد السنوات الماضیة مقارنة بالمؤشر االسترشادي 
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  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
ادارة الصندوق، كما یدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة لھ مجموعة من یقوم مدیر الصندوق بتحصیل رسوم إداریة مقابل 

  األتعاب والمصاریف. أدناه ملخص لجمیع المدفوعات التي یتحملھا الصندوق أو المستثمر وطریقة احتسابھا.
  

  طریقة االحتساب  المقدار  الوصف  البند
ھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق لمدیر   رسوم االدارة

الصندوق مقابل خدمات االدارة وما یتعلق 
  بھا والمقدمة من قبل مدیر الصندوق 

سنویا من  1.95%
قیمة صافي أصول 

  الصندوق

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل شھر میالدي

رسوم 
  االشتراك 

 ً ھي الرسوم التي یدفعھا المشترك مقدما
لصندوق وتخصم من المبلغ عند إشتراكھ با

المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشتراك بالصندوق، وتدفع لمدیر 

  الصندوق

من مبلغ  1.50%
  اإلشتراك

تخصم من المبلغ المستثمر أو 
تدفع بشكل مستقل عند االشتراك 

  بالصندوق، وتدفع لمدیر الصندوق

رسوم 
  االسترداد

ھي الرسوم التي یدفعھا المستثمر (حامل 
الوحدات) عند إسترداده بشكل كلي أو 
  جزئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
  اإلسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
  شھر واحد من تاریخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمدقق 

الحسابات 
  المستقل

ھي رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل 
مقابل أتعاب مراجعة بیانات الصندوق 

  یةالمال

لایر  35,000مبلغ 
سعودي بحد أقصى 

یدفعھا الصندوق بشكل 
  سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل سنة میالدیة

مكافئات 
أعضاء مجلس 

االدارة 
  المستقلین

ھي رسوم تدفع ألعضاء مجلس إدارة 
الصندوق المستقلین مقابل مھامھم 

  اإلشرافیة المتعلقة بالصندوق

یعتمد تحدید المقدار 
عدد األعضاء على 

المستقلین وعلى 
التزامھم بحضور 

اإلجتماعات الخاصة 
وللتوضیح  –بالمجلس 

نرجو مراجعة المثال 
التوضیحي بعد ھذه 

  القائمة أدناه

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
بنھایة كل سنة میالدیة ویتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
لایر سعودي عن كل إجتماع 
بواقع إجتماعین خالل السنة 

شترك في دفعھا جمیع الصنادیق ت
التي یشرف علیھا المجلس 

لایر  2,000باإلضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

  السنة المیالدیة 
رسوم خدمات 
  الھیئة الشرعیة

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق للھیئة 
  الشرعیة المشرفھ على تعامالت الصندوق

الیوجد حیث أن 
الصندوق الیخضع 

  الھیئة الشرعیةلرقابة 

الیوجد حیث أن الصندوق الیتبع 
المعاییر الشرعیة، فال یتم 

اإلشراف علیھ من قبل الھیئة 
  الشرعیة

تكالیف التمویل 
  (االقتراض)

یتم فرض ھذه الرسوم مقابل التمویل الذي 
یحصل علیھ الصندوق، ویتم تمویل 

الصندوق وفقاَ للحاجة لذلك التمویل وفق 
ق، وتدفع للجھة مرئیات مدیر الصندو

  المقدمة للتمویل

یتفاوت سعر التمویل 
ً إلى سعر الفائدة  استنادا

السائد (عند الحاجة 
  للتمویل)

یتم إحتساب وخصم تكالیف 
التمویل بشكل یومي عند الحیازة 

  على التمویل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
  موقع السوق

وھي رسوم تدفع للسوق المالیة السعودیة 
ابل نشر معلومات الصندوق بما (تداول) مق

  في ذلك إعالن أسعار الوحدات

لایر  5,000مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل سنة میالدیة

رسوم التعامل 
  والوساطة

ھي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بیع 
األوراق المالیة التي یستثمر بھا الصندوق، 

على دفعتین دفعة خاصة بشركة وتدفع 
تداول ودفعة للشركة القائمة بعمل الوساطة 

  عند تنفیذ الصفقة

حسب تسعیرة  0.12%
  السوق المالیة السعودیة 

  یتم خصمھا مباشرة عند التنفیذ

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق لھیئة   رسوم رقابیة
السوق المالیة مقابل الخدمات الرقابیة 

  المقدمة للصندوق

لایر  7,500مبلغ 
سعودي یدفعھا 

  الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل سنة میالدیة

رسوم المؤشر 
  اإلرشادي

وھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق مقابل 
توفیر معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 

بالصندوق، وتدفع لمقدم بیانات المؤشر 
  اإلرشادي

لایر  15,000مبلغ 
دفعھا سعودي ی

  الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل یومي وتخصم عند 
  إستحقاق الفواتیر الخاصة بالخدمة
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ھي الرسوم التي یدفعھا الصندوق ألمین   رسوم الحفظ
الحفظ مقابل خدمات الحفظ المقدمة 

  للصندوق

یعتمد تحدید المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بھا ونسبة 
تركیزھا بالصندوق 

الصفقات وعلى عدد 
المنفذة كما یوجد مبلغ 

أدنى لتكلفة الحفظ، أدناه 
  توجد التفاصیل

تحتسب بشكل یومي وتخصم 
  بنھایة كل شھر میالدي

ضریبة القیمة 
  المضافة

إن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في ھذا المستند غیر شاملة لضریبة القیمة المضافة. و سوف تحتسب 
ة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارھا واجبة السداد من على العمیل أي ضریبة قیمة مضاف

  طرفھ باإلضافة إلى المبالغ المتفق علیھا ھنا.
  

  المكافئات التي یدفعھا الصندوق لألعضاء المستقلین
شكل بمكافأة یتحملھا الصندوق ویدفعھا بشكل سنوي، تحتسب سوف یحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

تقل مبلغ  و مس ى كل عض نة میالدیة ویتقاض م بنھایة كل س عودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعین  3,000یومي وتخص لایر س
افة لمبلغ  رف علیھا المجلس باإلض نادیق التي یش ترك في دفعھا جمیع الص نة تش و  2,000خالل الس عودي لكل عض لایر س

  مستقل خالل السنة المیالدیة.
 مثال توضیحي:

تقل مبلغ یتق - و مس ى كل عض ترك في دفعھا جمیع  3,000اض نة تش عودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعین في الس لایر س
تقلین یدفع لھما ما مجموعھ  وین مس رف علیھا المجلس، ففي حال وجود عض نادیق التي یش عودي  12,000الص لایر س

ن یم ھذا المبلغ على عدد الص نة الواحدة یتم تقس رف علیھا المجلس فبإفتراض أن عن إجتماعین في الس ادیق التي یش
  ).15مقسومة على  12,000لایر ( 800صندوق فالتكلفة على الصندوق الواحد  15المجلس یشرف على عدد 

ندوق  - وین  2,000ویدفع الص ندوق المعني ففي حال وجود عض نة. ویتحملھا الص تقل خالل الس و مس لایر لكل عض
  لایر خالل السنة. 4,000وعھ مستقلین یدفع الصندوق لھما ما مجم

تقلین  - اء المس ندوق لألعض ب ھذا المثال یكون مجموع ما یدفعھ الص نة. وفي حال زاد  4,800فبحس لایر سعودي في الس
عدد األعضاء المستقلین أو قل عدد الصنادیق التي تشترك في التكالیف الخاصة بحضور اإلجتماعات فإن الصندوق لن 

 لایر بالسنة الواحدة. 10,000یتحمل أي مبلغ یفوق 
-  

  رسوم الحفظ
) اإلستثمار في األسھم المحلیة المدرجة 1لایر للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  18,000تم تحدید مبلغ 

ً وتخصم بشكل شھري كما یحتسب مبلغ  %0.050والصنادیق المدرجة تبلغ تكلفة الحفظ   لایر سعودي لكل 25تحتسب یومیا
م  تثمار من خالل طرح أولي فتخص ویة وفي حال كان االس فقة جدیدة كعمولة تس فقة كعمولة  50ص عودي عن كل ص لایر س

ویة.  واق المال والعوائد الثابتة  بمختلف أنواعھا تبلغ تكلفة الحفظ 2تس نادیق أس تثمار بص ً  %0.0175) اإلس ب یومیا تحتس
  ي لكل صفقة جدیدة كعمولة تسویة.لایر سعود 50وتخصم بشكل شھري كما یحتسب مبلغ 
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