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 مجلس هيئة السوق املاليةعن يخضع الصندوق إلى الئحة صناديق االستثمار الصادرة 

 على إنشاء الصندوق: هيئة السوق املاليةمجلس  موافقةتاريخ 

 م 03/04/2014املوافق  ه 03/06/1435

 
 

 

 
AL AWWAL Food and Health Care Fund 

 
 

اململكة إال على األشرررررررماح املسرررررررمول رحوإيي هذا الب ل إل صن رموإ  الئحة صرررررررناديق  واألحكام فيالشررررررر و  "ال يجوز توزيع هذه 

علمهرا  وتؤ رد حسررررررررررررر  الوثيقرة هرذه  املسررررررررررررئوليرة عن دلرة امل لومرا  الواردة في كرارتحرا  كرامر وتححمر  ررررررررررررر  رة األو   االسررررررررررررتثمرار 

واعحقادها  ب د إإ اء إميع الدراسرررررررا  املمكنة وإلى اقود امل قو   وجي ال توإد و  ولا ع ون أ يمكن وع يؤد  عدم تضرررررررمي صا في 

 .ةإ   و  إفادة واردة ف صا مضلل واألحكام إلىالش و  هذه 

 

 م 03/04/2014املوافق  ه 03/06/1435 واألحكام رحاريخالش و  صدر  هذه 

 

 

 

 

 

 (م11/07/2017 بتاريخ النشرة هذه تحديث تم) 
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 بسن هللا والصالة والسالم على رسو  هللا وعلى آلي وصوبي وإم يع وب د:

" وهو صندوق استثمار  ملتزم رالئحة صناديق  والرعاية الصحيةللغذاء " صندوق األول هذه النش ة ناصة بش و  ووحكام

 هذه اءة ل ال اغبيع في االستثمار في اململكة ال  بية الس ودية  ويج  على  هيئة السوق املاليةمجلس  عنالصادرة  االستثمار 

 الش و  واألحكام ل اءة تامة حيث ونصا تححو  على م لوما  تفصيلية عن الصندوق.

 

 

 

  

 مقدمــــة

 
 

 ووحكرررام ررررررررررررر و  من( 10) الفق ة على ب نرررايرررة اال الع وي جى مخرررا    على ينبو   الصررررررررررررنررردوق  في االسررررررررررررتثمرررار  إع 

 .الصندوق  في راالستثمار  املح لقة املححملة املخا    على للح  ف"  االستثمار  مخا   "  الصندوق 

   الصرررررررررناعا  مجرررررررررا  فررررررررري ت مررررررررر  التررررررررر  الشررررررررر كا  وسرررررررررهن مرررررررررن محنوعرررررررررة مجموعرررررررررة فررررررررري وصرررررررررولي الصرررررررررندوق  يسرررررررررتثم 

 مرررررررررررع واملحوافقررررررررررة السرررررررررر ود  واألسرررررررررررواق اقمليجيررررررررررة األسررررررررررهن سررررررررررروق  فرررررررررري وال عايررررررررررة الةررررررررررروية املدرإررررررررررة الغذائيررررررررررة

 اسررررررررررت اتيجية وفررررررررررق واألحكررررررررررام  الشرررررررررر و  هررررررررررذه مررررررررررن 21 رلررررررررررن البنررررررررررد فرررررررررري املبتنررررررررررة للصررررررررررندوق  الشرررررررررر عية امل ررررررررررايي  

   األإ   ويلة إلى محوسبة استثمار 

   صررررررررررررنرراديق رالئحررة واألحكررام تلتزم الشرررررررررررر و  هررذه في املررذكورة والبنود ا امل لومرر إميع ررر ع الصررررررررررررنرردوق  مرردي   يق 

 .الس ودية ال  بية اململكة في املالية السوق  هيئة مجلس من الصادرة االستثمار 

 إنفاء يحن لن وجي  ما إعدادها  تاريخ في ودليقة صررويحة مصررادر  واألحكام من الشرر و  هذه رياجا  إمع تن لقد 

 ذهه رححديث الصررررندوق  مدي   يقوم وسرررروف. املسررررتثم  تضررررلي  بصدف لدينا م  وفة م لوما  وية تضررررميع عدم وو 

  الشررررر و 
 
 ةحمل وتزويد إميع امل دلة الصرررررندوق  وم لوما  وداء واألت اب الف لية ال سررررروم لحظه   واألحكام سرررررنويا

  املحدثة رالنسخ الوحدا 

 صنل ارات اتخاذ على املسررررررتثم ين تسرررررراعد الت  امل لوما  إميع تقدين بصدف واألحكام الشرررررر و  هذه إعداد تن لقد 

 مدي   آراء واألحكام وو  الشرررررررررررر و  هذه في م لوما  و  اعحبار  يج  ال  ذلك ومع الصررررررررررررندوق  في االرررررررررررررت ا  بشرررررررررررر ع

 .الصندوق  وحدا  لش اء  حوصية الصندوق 

  رخصررررررررروح مسرررررررررحقلة مهنية اسرررررررررتشرررررررررارة على اقوصرررررررررو   مسرررررررررؤولية االسرررررررررتثمار  ل ار  اتخاذ لب  مسرررررررررتثم   ك  يححم 

 واألوضررررررررررراع األهداف مع وال عاية الةررررررررررروية للغذاء األو   صرررررررررررندوق  في االسرررررررررررتثمار  مالئمة مدأ لحقوين االررررررررررررت ا  

 .ري اقماصة املالية واالححياإا 
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 (14178-37رلن ) مجلس هيئة السوق املاليةت نيص 

 +(96612) 2840335+(فا س: 96612) 2842321تليفوع: 

 اململكة ال  بية الس ودية 21553إدة  51536ح.ب: 

  www.alawwalcapital.comاملولع االلكت وني: 

 

Oak Office

 رارع محمود عارف -حي ال وضة  -ال نواع: إدة 

   21444إدة  15046ر يد:  صندوق 

 012-6600085هاتف: 

 012-6609320فا س: 

www.ey.com 

 

  +(الس ودية  إدة 973) 1721 5898( هاتف 21051البح ين  ح .ب ) 

 +(966) 1 2 2 482 0451هاتف 21382رمز ر يد   132685ح.ب 

  www.shariyah.com :اإللكت وني املولع

 

 

 

   يق امللك فهد  –مق  هيئة السوق املالية 

 الس ودية ال  بية اململكة  11311 ال ياض  220022 ب.ح

 +(966) 11 2797770: فا س 

 www.cma.org.saاإللكت وني:  املولع

 

  

 الصندوق دليل

http://www.ey.com/
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 محغي  مع ض ورة املحافظة على اقود األدنى ل اس املا 

 س ود     ريا   5,000,000

 يف الصررررررررررندوق  وصررررررررررو   اسررررررررررتثمار  من نال   املسررررررررررتثم   املا  روس في جمو  يصدف الصررررررررررندوق الى تحقيق

 األسرررررررررررررهن سررررررررررررروق  في املدرإة في مجا  الصرررررررررررررناعا  الغذائية و ال عاية الةررررررررررررروية ال املة الشررررررررررررر كا 

 .االستثمار است اتيجية في توضيحي ما تن   حس  اقمليجية واألسواق الس ودية

وجظ  ت  يفها في لائمة  -دفاعية  في رررررررررررررر كا  ت م  في مجاال   اسرررررررررررررتثمار محوسررررررررررررر  إلى  وي  األإ 

و يحولع لها تحقيق م دال  جمو  في ورباحها   مع الت  يز رر -املصرررررررربهوا  من هذه الشرررررررر و  و األحكام 

 على الش كا  ذا  السج  في الحوزي ا  النقدية   حس  ما تن توضيحي في است اتيجية االستثمار .

 غي  محدد املدة )مفحول(

في هذه الشررررر و  و  21-3الضررررروار  املجازة من لب  الهجنة الشررررر عية للصرررررندوق و املذكورة في البند 

 األحكام 

 س ود   ريا  10

 س ود    ريا  50,000

اإلغالق املبك  متى مرررا تن )لرررارلرررة للحمرررديرررد وو  18/06/2014الى  18/04/2014  يومرررا ارحرررداء من  60

 إمع اقود األدنى من روس املا  

 في و  يوم عم  من ويام ال م  ال سمية في اململكة ال  بية الس ودية.

  12 السررررررراعة
 
 من مزيد) السررررررر ودية ال  بية اململكة في ال سرررررررمية ال م  ويام من عم  يوم و  فيظه ا

 (واالست داد االرت ا  إإ اءا  25 البند في الحوضيح

 لب  إغالق ال م  في اليوم ال ابع الحالي ليوم الحقوين 

 الس ود   ال يا 

 ك  يوم عم  

  م  الذ  تن فيي تقوين وصو  الصندوق اليوم الحالي ليوم ال

يصدف الصرررررررررررررندوق الى توزيع وربال على  حملة الوحدا   في نصاية ك  جصرررررررررررررف سرررررررررررررنة ميالدية وبما ال 

 من إإمالي وربال الصندوق )األربال ال وسمالية و وربال الحوزي ا  النقدية(  %80يحجاوز 

 ره   يوجيو و ديسمب  من ك  عام ميالد  من  عم آن  يوم  في

   االسححقاق تاريخ من ويام عم   7 نال  

سرررروف ي مد مدي  الصررررندوق على إعادة اسررررتثمار فائق األربال املحققة و الت  لن يحن توزي ها وذلك ر 

 ضماع اسحم ارية و اجحظام نسبة الحوزي ا  النقدية .

 ديسمب  من ك  عام ره   يناي  وحتى نصايةوو  ره  تبدو من 

 مؤر  األو  ألسهن ر كا  الغذاء و ال عاية الةوية  

 )مبلغ االرت ا  وو االرت ا  اإلضافي( تخصن عند االرت ا  من مبلغ االستثمار  1.0%

2.0%  
 
 وتخصن  في نصاية ك  ره  ميالد  يوميا  نسبة من صافي وصو  الصندوق  وتحتس  سنويا

 0.25%  
 
  وتحتس  يوميا  نسبة من صافي وصو  الصندوق وتخصن في نصاية ك  ره  ميالد   سنويا

و  %1تحسررررررررر  رسررررررررروم اسرررررررررت داد على الوحدا  املسرررررررررت دة نال  السرررررررررنة األولى و الثاجية فق    روالع 

 على الحوالي من صافي ليمة الوحدا  املست دة    0.5%

 ملا تن توضيحي في رند رلن  
 
 الش و  و األحكام من مححويا  هذه  11وفقا

 م تف ة 
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 المحتويات قائمة

 املصبهوا  لائمة 

 الصندوق  عن جبذة 

  الصندوق  ووحكام ر و 

 اسن الصندوق  .1

 عنواع مدي  الصندوق  .2

 الصندوق  ردء تاريخ .3

 الهيئة املنظمة .4

 ووحكام الصندوق تاريخ إصدار ر و   .5

 االرت ا  في الصندوق  .6

 عملة الصندوق  .7

 وهداف الصندوق  .8

 االستثمار است اتيجية .9

 االستثمار مخا    .10
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 للغذاء و  ال عاية الةوية صندوق األو   

 " كارتحا "ر  ة األو  

 .للغذاء و ال عاية الةوية األو   مجلس إدارة صندوق  

ألغ اض ت سررررررررررتس حسرررررررررراب/حسررررررررررارا  يحن فححي/فححها لدأ رنك/رنو  محلية راسررررررررررن الصررررررررررندوق  

 و  ل وإدارة وتشغي  الصندوق.

 رنك محلي يحن الح الد م ي ألغ اض اسحالم مبالغ  االرت اكا  في الصندوق. 

للغذاء و ال عاية هي دعوة موإهة للمسررررررررررررررتثم ين املححمليع للمشررررررررررررررار ة في وحدا  صررررررررررررررندوق األو  

 .الةوية 

وو  تمررررديررررد لرررري  وهي املرررردة الت  اإلغالق الفت ة ريع فحح ررررراب الب ل األولي في الصررررررررررررررنرررردوق وترررراريخ  

 ستسمح ف صا للمستثم ين راالرت ا  في وحدا  الصندوق رالقيمة االسمية للوحدة. 

فت ة الب ل األولي و هو آن  ترراريخ السررررررررررررررحالم االرررررررررررررررت اكررا  في الصررررررررررررررنرردوق رررالقيمررة  اغالق هو ترراريخ  

 . للوحدة االسمية

 10و تسرررراو   ليمة الوحدة الواحدة من وحدا  الصررررندوق نال  فت ة الب ل األولي للصررررندوق  هي 

 .ريا  س ود 

 الصندوق. فيمقار  ر اء الوحدا   املبلوب دف يالوحدة  س    هو  

 .مجلس هيئة السوق املاليةالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 

 ت ن  ر و  ووحكام الصندوق . 

 .ت  عل صا حقوق والتزاما  متساويةحقوق ملكية محددة ومتساوية القيمة في وصو  مشاعة يت   

 مالكي الوحدا  في الصندوق واملسجليع في سجال  وميع اقوفظ. 

 يقصد رذلك ويام ال م  ال سمية لسوق األسهن الس ود     

وسرررروف رحن تقوين وصررررو  الصررررندوق رناء  على  وهو اليوم الذ  يحن فيي تقوين وصررررو  الصررررندوق  

ويام ال م  ال سمية في اململكة ال  بية الس ودية    وفي حا  صادف وع ب ق األسواق اقمليجية 

مغلقة   سررررررررررتحن تقوين اسررررررررررتثمارا  الصررررررررررندوق في ذلك السرررررررررروق رناء  على آن  تقوين محال في ذلك 

 السوق   

وهي األيام الت  يحن ف صا ريع وو است داد وحدا  الصندوق   وهي إميع ويام ال م  ال سمية لسوق 

 األسهن الس ود  .

 مجموعة من ال وام  الت  يج  اإلملام بصا لب  اتخاذ الق ارا  االستثمارية.

 املالية املت تبة على   ل وتشغي  الصندوق. إميع املصاريف و األعباء 

هو املبلغ الذ  يدف ي الصررررررندوق لشرررررر  ة تداو  بشررررررك  سررررررنو  مقار  نشرررررر  امل لوما  الحفصرررررريلية 

املالية والذ  ي حب  مولع رررررر  ة السررررروق www.tadawul.com.sa عن الصرررررندوق على مولع تداو  

 الس ودية

راعحبارها رررررررر  ة م نصرررررررة من رررررررر  ة  Ideal Ratingsهي ال سررررررروم الت  يدف ها الصرررررررندوق لشررررررر  ة 

 السوق املالية الس ودية )تداو ( ملمارسة وعما  انشاء املؤر ا  لسوق األسهن الس ود  . 

لهيئة السوق املالية مقار  ال لارة الدورية و الشاملة على  يقصد بصا املبالغ الت  يدف ها الصندوق 

صرررندوق االسرررتثمار للح  د من التزام مدي  الصرررندوق راألجظمة و القواجيع و اقويلولة دوع ولوع و  

 مخالفا  .

  يكوع  ال  صرندوق  إدارة مجلس عضرو 
 
 لي  تابع وو  الصرندوق  مدي   لدأ إدارة مجلس عضرو  وو  موظفا

 عاللررة وو  إوه    عمرر  لررديرري ولتس الصررررررررررررررنرردوق  حفظ وميع وو  البررا ن من صررررررررررررررنرردوق  مرردي   و  وو 

و رما  . الصرررندوق  ذلك حفظ وميع وو  البا ن من صرررندوق  مدي   و  وو  الصرررندوق  مدي   مع ت الدية

ال يح ررررارض مع ت  يف عضررررررررررررررو مجلس إدارة صررررررررررررررنرررردوق مسررررررررررررررحقرررر  الوارد في لررررائمررررة املصرررررررررررررربهوررررا  

 سوق املالية ولواعدها.املسحخدمة في لوائح هيئة ال

 المصطلحات قائمة

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 وتشم  جوعيع :

  ليمة وصو  الصندوق نال  مدة االستثمار.  الناتجة من  جمو مالية  ال وسال وائد   -

  ف صا الت  يسررتثماألربال الت  توزعها الشرر كا  األربال املحصررلة من الحوزي ا    الناتجة عن  -

 الصندوق.

 حكومة اململكة ال  بية الس ودية . 

 .ال يا  الس ود  

املكاع الذ  يحن فيي ريع و ررر اء وسررهن الشرر كا  املدرإة و املحداولة ويقصررد ري هنا سرروق األسررهن 

 الس ود  و وسواق األسهن اقمليجية األن أ 

 لب   البح ين   اإلمارا    وعماع( وسواق وسهن دو  اقمليج ال  بي )الكويت  

الت  تنشررررر  في اجحاع وبيع املنحجا  وو اقمدما  األسررررراسرررررية   ويكوع البل   الشررررر ا ويقصرررررد بصا 

 على  منحجاتصا و ندماتصا مسحق ا في وغل  الظ وف

ي ا  االلحصرررررررررررررادية الت  لد تب و على األسرررررررررررررواق درإة ت ث  السررررررررررررروق و االلحصررررررررررررراد املحلي  ك  راملحغ

 االلليمية و ال املية .

هي الشرر كا  الت  ت م  ضررمن لباع الزراعة و الصررناعا  الغذائية   وتسرراصدف اجحاع و ريع املواد 

 الغذائية .

سرررررواء  رحصرررررنيع وبيع املنحجا  الببية  يقصرررررد بصا الشررررر كا  الت  ت م  في مجا  ال عاية الةررررروية  

مث  األدوية و املسررررررررررررححضرررررررررررر ا  الببية وو في تقدين اقمدما  الببية مث  املسررررررررررررتشررررررررررررفيا  و امل ا ز 

 الةوية . 

يقصد بصا الفت ا  الت  يكوع وداء السوق  بي يا وال توإد ظ وف اسحثنائية تؤث  على وداء السوق 

   السياسية و االلحصادية. كاقو وب وو  األزما

الفت ا  الت  يكوع ف صا السوق وال ا تحت ت ثي  واحد وو عدد من املؤث ا  الحصادية    سياسية   

 منانية   وو ح وب ال سمح هللا. 

 يقصد ري الس   الذ  يحداو  عليي سهن ر  ة ما. 

هو السرررررررر   الذ  يسررررررررححقي سررررررررهن ررررررررر  ة ما   و يحن تحديده رناء  على جحائج الححلي   املالي و الذ  

 سنوا  مقبلة.  5وو  3ي تكز على األداء  التشغيلي و الحدفقا  النقدية املحول ة على مدأ 

تقوين عاد  ألسرررررررررررررر ار  مجموعة من ال مليا  الت  يقوم ف صا مدي  الصررررررررررررررندوق بصدف الوصررررررررررررررو  الي

 األسهن   و تشم  الححلي  املالي و االلحصاد  للش كا  والسوق وااللحصاد  ك .  

االسرتثمار الذ  يصدف الى تغيي  م ا ز االسرتثمار بشرك  مسرحم  حسر  ما تقحضريي وحوا  السروق   

 بصدف ت ظين األربال وو تخفيق اقمسائ  .

صرررررررررررررناديق امل نصرررررررررررررة من لب  هيئة السررررررررررررروق املالية و الت  تصدف الى االسرررررررررررررتثمار في صرررررررررررررفقا  هي ال

 امل ارحة الت  تحن ريع البنو  والت  عادة ما تكوع مخا   االستثمار ف صا منخفضة .  

يقصررررد ري الشرررر كا  و القنوا  االسررررتثمارية الت  تكوع محاحة ألع يسررررتثم  ف صا الصررررندوق رناء  على 

 است اتيجية الصندوق االستثمارية .

 نسبة القيمة السولية ألسهن الش كا  الت  يمحلكها الصندوق الى إإمالي وصو  الصندوق  .

ت  تقوم رحوزيع وربال دورية على مالك صا    ما تحميز تلك الشررر كا  رم دال  هي وسرررهن الشررر كا  ال

 جمو إيدة في ورباحها السنوية على املدأ املحوس  والبوي  .

 هي الش كا  الت  تحوافق مع امل ايي  الش عية للصندوق و الت  اعحمدتصا الهيئة الش عية للصندوق 

يقصرررررررررد بصا الشررررررررر كا  املالية امل نصرررررررررة من هيئة السررررررررروق املالية السررررررررر ودية ملمارسرررررررررة وعما  إدارة 

 األوراق املالية. 
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 الشررررر عية امل ايي    مع محوافق اسرررررتثمار   صرررررندوق  وهو "  الةررررروية ال عاية و  للغذاء األو   صرررررندوق " كارتحا  األو   رررررر  ة وسرررررسرررررت

    للصندوق  الش عية الهيئة من امل حمدة

 

 جمو  قتحقي إلى يصدف   السررر ود  رال يا  مقوم مفحول اسرررتثمار   صرررندوق  وهو  الدن   و  النمو  صرررناديق فئة إلى الصرررندوق  ينحم 

 ندوق الص ي  ز  حيث   الس ود  االلحصاد ركائز  وهن وحد في االستثمار  نال  من وذلك   التشغي  فت ة نال  الصندوق  وصو   في

 و  السررررر ود  السررررروق  في املدرإة الةررررروية وال عاية الغذائية الصرررررناعا  مجا  في ال املة الشررررر كا  وسرررررهن رررررر اء على اسرررررتثماراتي

 .ورباحها في جمو   م دال  تحقق وع يحولع  والت  األن أ  اقمليجية األسواق

 

  الصررندوق  يصدف  ما
 
 ال عاية و  الغذائية الصررناعا  ررر كا  وسررهن غي   في  االسررتثمار  نال  من املسررتثم   املا  روس تنمية إلى ويضررا

 الت  وو  األربال توزيع في إيد بسج  تحميز  الت  و    األسواق من غي ه دوع  الس ود  األسهن سوق  في املدرإة الش كا  من الةوية

  وذلك ورباحها في جمو  م دال  تحقيق لها يحولع
 
 يحمكن رحيث   االسررررتثمار  اسررررت اتيجية من( 9-2) البند في املذكورة للضرررروار  وفقا

 دا الوح قوملة  جقدية وربال  توزيع الى  راإلضررررافة  للصررررندوق  االسررررت ررررراد  املؤررررر    وداء يفوق  محميز  وداء تحقيق من الصررررندوق 

 . ميالدية سنة جصف ك 

 

 الشررر كا  وسرررهن في الصرررندوق  وصرررو   من ولصررر ى  حد %95 اسرررتثمار  إلى الصرررندوق  مدي   يسررر ى سررروف     األهداف تلك ولححقيق

 و  املححملة االست داد عمليا  ملواإهة جقدية سيولة صورة في( تقدي   ) وصولي من األل  على  %5 رنسبة االححفاظ مع املساصدفة

 عالية و  األإ  لصررررري ة جقدية اسرررررتثمارا  في الصرررررندوق  في املحوف ة السررررريولة  اسرررررتثمار  في اقوق الصرررررندوق   وملدي   وعلى  حد 80%

 .للصندوق  الش عية امل ايي   مع ومحوافقة السيولة

  

 الصندوق عن نبذة
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 AL AWWAL Food and Health Care Fund/  .ال عاية الةوية و  للغذاءصندوق األو  

2 

 (14178 -37( ت نيص رلن )4030170788  سج  تجار  رلن ) كارتحا ر  ة األو  

 اململكة ال  بية الس ودية,  21553إدة  51536مبنى رن حم اع الحجار  رر  الدور الثاني, ح.ب:  إدة رر  رارع الححلية رر

 +(,96612) 2842321هاتف:

 +( 96612) 2840335فا س 

 www.alawwalcapital.comاملولع االلكت وني:

3 

م وو و  تاريخ الحق يحدده مدي  الصرررررررندوق في 18/04/2014هو سررررررريكوع الحاريخ املحدد لبدء لبو  اررررررررت اكا  في الصرررررررندوق 

 .فت ة الب ل األولي( 23حالة تن إمع اقود األدنى ل وس ما  الصندوق )راإع املادة 

4 

جهة وهي اق   مجلس هيئة السرروق املالية عنتتبع الشرر و  واألحكام اقماصررة رالصررندوق الئحة صررناديق االسررتثمار الصررادرة 

 املنظمة ل م  السوق املالية في اململكة ال  بية الس ودية. 

  لن ر املالية ولد حص  مدي  الصندوق على ت نيص اإلدارة واقوفظ وتقدين املشورة والت تت  من لب  مجلس هيئة السوق 

  م(21/1/2008رحاريخ ) 14178 -37

5 

 .م 03/04/2014  رحاريخصدر  ر و  ووحكام الصندوق 

بتاريخ  والرعاية الصرررررررررررحيةلصرررررررررررندوق األول للغذاء  الشررررررررررررو  واأل  امتم آخر تحديث لنشررررررررررررة  ))وقد

 ((.م11/07/2017املوافق هر 17/10/1438

6 

  رتنما يبلغ اقود األدنى لالرت ا  (س ود  ريا )نمسوع ولف  س ود  ريا  50,000اقود األدنى لالرت ا  في الصندوق هو 

 ريا  س ود  )نمسة آالف ريا  س ود (. 5,000اإلضافي في الصندوق 

7 

ال يا  ) الصررررررررررررندوق  عملة غي   ب ملة الدفع كاع حا  فيو رال يا  السرررررررررررر ود  تقوم إميع وصررررررررررررو  واسررررررررررررتثمارا  الصررررررررررررندوق 

حس  وس ار الص ف السائدة و املحوف ة في السوق في   الصندوق  عملة إلى رححويلها سيقوم الصندوق  مدي   فإع( الس ود 

 يوم االرت ا .  

8  

صرندوق مفحول من فئة صرناديق النمو و الدن     حيث يصدف الى تحقيق جمو  صرندوق األو  للغذاء و ال عاية الةروية   هو 

 يف ال املة الصررررررندوق في الشرررررر كا وصررررررو  من نال  اسررررررتثمار في روس املا  املسررررررتثم   على املدأ املحوسرررررر  و البوي    وذلك 

اقمليجية  و الت  يحولع لها  مجالي ال عاية الةررررررروية و الصرررررررناعا  الغذائية واملدرإة في سررررررروق األسرررررررهن السررررررر ودية واألسرررررررواق

 تحقيق م دال  جمو إيدة في ورباحها .

 

http://www.alawwalcapital.com/


 

 

10 

: هو مؤرررررر  األو  ألسرررررهن رررررر كا  الغذاء و ال عاية الةررررروية   و يسررررر ى الصرررررندوق الى  للصرررررندوق  االسررررري شرررررا   املؤشرررررر  8 -1

تحقيق وداء يحجاوز وداء املؤرررر    وسررروف يقوم مدي  الصرررندوق راإلعالع عن وداء الصرررندوق راملقارجة مع املؤرررر  االسرررت رررراد  

 www.alawwalcapital.comعلى املولع االلكت وني ملدي  الصندوق 

 للضوار  الحالية : ما يصدف الص
 
 ندوق الى توزيع وربال دورية على حملة الوحدا  وفقا

 : األرباحسياسة توزيع  2-8

 : في ون  يوم عم  من ره   يوجيو و ديسمب  من ك  عام ميالد .تاريخ استحقاق التوزيع .و

 نلوائ وو    وإصدار  الصندوق  تشغي  من األولى األره   السحة اجقضاء من ارحداء   :بداية أول توزيع للصندوق  .ب

 . مدلقة مالية

 : سوف يقوم الصندوق رحوزيع األربال م تيع ك  عام وذلك في نصاية ك  جصف سنة مالية.عد  مرا  التوزيع . 

 ويام عم  من تاريخ اسححقاق الحوزيع. 7: نال  في ة سدا  التوزيعا  .ث

تحجاوز محوسررررر  عائد الحوزيع  يسررررراصدف الصرررررندوق توزيع وربال على حملة الوحدا  عائد التوزيع املسررررر  د : .ع

 األسهن الس ود .السنو  لش كا  الغذاء و ال عاية الةوية املدرإة في سوق 

لن يقوم الصررررررررررررندوق رحوزيع كام  األربال املحققة   حيث لن تحجاوز نسرررررررررررربة  : الحد األقصرررررررررررروز ل رباح املوزعة .ل

من اإمالي وربال الصررررررندوق   رتنما سررررررتحن اعادة اسررررررتثمار النسرررررربة املحبقية من وربال  %80األربال املوزعة الرررررررررررررررررر 

 الصندوق لضماع اسحم ارية و اجحظام الحوزي ا  للفت ا  القادمة .

يمكن وع تخحلف نسرررررررررررربة األربال املوزعة من سررررررررررررنة الى ون أ    ما يحق ملدي   : املوزعة األرباح نسرررررررررررر ة تفاو  .خ

الصررررررررررررندوق تخفيق نسرررررررررررربة األربال املوزعة وو االمحناع عن الحوزيع رحيث ين كس ذلك على م د  جمو سرررررررررررر   

 وحدة الصندوق ..

9  

لححقيق وهداف الصررندوق سرروف يسرر ى مدي  الصررندوق إلى إتباع اسررت اتيجية اسررتثمارية نشرربة ت حمد على جحائج الححلي   

 ملحغي ا  السررروق وااللحصررراد ال الم    و  6املالي و االلحصررراد  و الت  يحن تحدي صا ك  
 
 ورررره  وو وفقا

 
 االسرررت اتيجيةتلك  كز ت  ت

 على البنود الحالية:

 ملالية التي سو  يستثمر في ا الصندوق بش ل أساسوي :أنواع األوراق ا 1-9

 و. يس ى الصندوق بشك  وساس   الى االستثمار في وسهن ر كا  الصناعا  الغذائية و ال عاية الةوية 

 ب ل من تدار  الت  امل ارحة صرررررناديق في النقدية السررررريولة فائق راسرررررتثمار  الصرررررندوق  مدي   يقوم سررررروف  ما. ب

 .املحلية البنو  لدأ امل ارحة صفقا  وو  امل نصة املالية الش كا  وو  الصندوق  مدي  

ع. يحن املفاضررررلة ريع صررررناديق امل ارحة رناء  على مجموعة من امل ايي  الت  يج  على مدي  الصررررندوق األنذ بصا  

 وهمها مخا   الصندوق وسيولحي  راإلضافة الى الحوافق الش عي للصندوق  . 

 

 سياسا  الصندوق في تركيز استثماراته : 2-9

الت   و  الدفاعية  في الشررررر كا تصدف السرررررياسرررررة االسرررررتثمارية للصرررررندوق الى ت  يز م ظن اسرررررتثمارا  الصرررررندوق 

ولع لهرا تحقيق م ردال  جمو إيردة في وربراحهرا على املردأ املحوسرررررررررررر  و البوير     و سررررررررررررتحن  انحيرار ررررررررررررر كرا  يح

ا يلي   وفيمعلى جحائج  الححلي  املالي للشررررر كا  و االلحصررررراد  ك    رناء  وية الصرررررناعا  الغذائية و ال عاية الةررررر

  مزيد من الحفصي   :

سررررررروف يقوم مدي  الصرررررررندوق رححلي  وداء السررررررروق املسررررررراصدف و االلحصررررررراد  ك    لح ياع جقا  القوة و  .و

 اليامل األداء تحلي  الضرررر ف و الف ح و املخا   الت  يمكن وع يح  ض لها ذلك االلحصرررراد   ومن ثن يحن

 اتصاوإي اد و  االسررررتثمار  مخا    و  ا  للشرررر ك املالية القوائن تحلي  يشررررم  والذ       املسرررراصدفة ا للشرررر ك

 و  بلياملسحق ا و  الى تصور واضح حو  وداء الش كللوص   ألربالل املحول ة النمو  م دال  و  املسحقبلية
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 الحوليت لححديد الالزمة الفن  الححلي  ودوا  اسرررررررررررحخدام الى راإلضرررررررررررافة هذا   للسرررررررررررهن ال اد  السررررررررررر   

 . سلين بشك   البيع و  للش اء املناس 

من  -  حد ولصررررررر ى - %95 ما ي اد  اسرررررررتثمار  إلىفي الظ وف االعحيادية  الصرررررررندوق  مدي   يسررررررر ى سررررررروف .ب

   الشرر عية للصررندوق   ايي  املاملحوافقة مع  الغذاء و ال عاية الةرروية ررر كا وسررهن وصررو  الصررندوق في 

 حد وعلى في الظ وف االسررحثنائية  %80سرريولة جقدية يمكن وع تصرر  الى  االححفاظ رنسرربة رتنما سررتحن

 .  الصندوق عمالء من  ملواإهة عمليا  االست داد املححملة وصوليمن  حد ودنى  %5 و 

الصرررررناعا   الصرررررندوق في غي  وسرررررهن رررررر كا  وصرررررو  من  %25ال يزيد عن  يمكن للصرررررندوق اسرررررتثمار ما . 

املدرإة في سرروق األسررهن السرر ود  فق  لالسررحفادة من النمو ال وسررمالي    الةرروية و ال عاية  الغذائية

ب د إإ اء الدراسرررررررا  و الححليال  الالزمة على  ألسررررررر ار تلك األسرررررررهن وو اربال الحوزي ا  النقدية  وذلك 

 الش كا  املساصدفة. 

 تنحص  استثمارا  الصندوق فق  في وسهن الش كا  املحوافقة مع امل ايي  الش عية  .ث

 ةاألولي   الب وحا  صناديق في الصندوق  وصو   استثمار  الف صة اتيحت ما حيث الصندوق  ملدي   يحق .ع

دار  الت 
 
   واملب وحة املالية السوق  هيئة من امل نصة املالية الش كا  وو  الصندوق  مدي   لب  من ت

 
  حا

 
 
 .الصندوق  وصو   ليمة صافي من %20  ولص ى وبحد عاما

 الصغي ة الش كا  يساصدف والذ  املواز   السوق  في االستثمار  الصندوق  ملدي   يمكن  ما .ل

 .الصندوق  وصو   صافي من %20 ولص ى وبحد.واملحوسبة

املرخصة ومار العقاري املتداولة "ريتس"، ملدير الصندوق االستثمار يف صناديق االستث ميكن  .خ

 .من صايف أصول الصندوق %20من قبل هيئة السوق املالية ، وحبد أقصى 

أنواع املعررام   واألسرررررررررررررراليرر  و األ وا  التي قررد يسررررررررررررتترردماررا مرردير الصررررررررررررنرردوق بغر    ارة اسررررررررررررتثمررارا   3-9

 الصندوق:

تنويع اسررررررررررتثمارا  املحفظة على مخحلف ( فإع مدي  الصررررررررررندوق يصدف الى 9-2مع األنذ راالعحبار البند )  .و

ارة املخح الش كا حن تحديد ووزاع ر كا  الغذاء و ال عاية الةوية  لحخفيق املخا   االستثمارية   وي

املالي و االلحصررررراد  للشررررر كا  و االلحصررررراد  ك  مع الت  يز على جحائج الححلي   رناء  في محفظة الصرررررندوق 

 على وسهن النمو والدن  . 

 ما سرررررروف ي مد مدي  الصررررررندوق الى  إعادة اسررررررتثمار فائق األربال الغي  موزعة بشررررررك  مسررررررحم  رحيث  .ب

 ين كس ذلك على تحقيق جمو ت ا م  في وصو  الصندوق. 

 

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن االستثمار في ا : 4-9

 من  وصرررررررولي في الشررررررر كا  الغي  مبارقة للم ايي  ال
 
شررررررر عية وو وية ووراق مالية ون أ لن يسرررررررتثم  الصرررررررندوق ويا

كالصرررررررررررركو  و السررررررررررررندا  وو  وذوجا  اقمزاجة وو و  جوع من ودوا  الدين وو ال مال  وو تملك وصررررررررررررو  غي  لارلة 

 للتستي  وو تنبو  على مسئولية غي  محدودة سواء  كاع ذلك بشك  مبار   وو من نال  الصناديق  . 

 

 قيو  االستثمار على استثمارا  الصندوق : 5-9

 على است اتيجيا  االستثمار الواردة في البنود السارقة   فإع مدي  الصندوق سوف يح ح على :
 
 رناءا

من  %95وال تحجاوز النسررربة اإلإمالية السرررتثمارا  الصرررندوق في مخحلف وسرررواق األسرررهن املسررراصدفة الررررررررررررررر  .و

 الصندوق   ويمكن وع تت  ز إميع استثمارا  الصندوق في سوق األسهن الس ود  . اإمالي  وصو  

 %25عدم تجاوز النسبة اإلإمالية الستثمارا  الصندوق في وسواق األسهن اقمليجية األن أ نسبة الررررررررررررر  .ب

 من إإمالي  وصو  الصندوق .
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في مجا  الصررررررررناعا   عملال تعدم تجاوز النسرررررررربة اإلإمالية السررررررررتثمارا  الصررررررررندوق في الشرررررررر كا  الت   . 

 من إإمالي  وصو  الصندوق . %25الغذائية وو ال عاية الةوية الر 

 من ليمة األسهن الصادرة عن تلك الش  ة . %5لن يستثم  الصندوق في و  ر  ة رنسبة تزيد عن  .ث

 من صافي وصو   الصندوق . %10عدم تجاوز نسبة استثمار الصندوق في و  ر  ة نسبة الر  .ع

لن يضرررررررمن الصرررررررندوق وو يححم  و  مسرررررررؤولية   سرررررررواء  بشرررررررك  مبارررررررر  وو غي  مبارررررررر    عن و  التزام وو  .ل

) 
 
 وو اعحباريا

 
  بي يا

 
 مديوجية أل  شمص آن  ) سواء  كاع شمصا

 ( . .خ
 
 وو اعحباريا

 
  بي يا

 
 ال يجوز للصندوق االل اض أل  شمص )سواء  كاع شمصا

 

 ص  يا  الصندوق في االقي ا  : 6-9

  لإليفاء ربلبا  االست داد لصندوق االلت اض و اقوصو  على الحموي ليحق 
 
 للضوار  الحالية :  وفقا

 . مع الش ي ة اإلسالمية محوافقوع يكوع الق ض وو الحموي    .و

  % 10تحجاوز نسربة الت اض الصرندوق  يج  وع ال   .ب
 
 من صرافي ليمة وصرولي راسرحثناء االلت اض من مدي ه وو ويا

 من الش كا  الحاب ة لي لحغبية  لبا  االست داد.

 وره  من تاريخ اقوصو  على الق ض.  6يج  وال تحجاوز مدة الق ض  . 

 

 أسواق املال التي يمكن أن يستثمر في ا الصندوق : 7-9

ل عاية الةررررروية املدرإة في السررررروق وسرررررهن رررررر كا  الصرررررناعا  الغذائية و ايسررررراصدف الصرررررندوق االسرررررتثمار في  

 .  راإلضافة إلى السوق املواز  "جمو"األسواق اقمليجية الس ود  و 

 

 استثمار الصندوق في الصنا يق األخرى : 8-9

راسرررررررحثناء اسرررررررتثمار فائق السررررررريولة النقدية في  -و . لن يسرررررررتثم  الصرررررررندوق و  من وصرررررررولي في صرررررررناديق ون أ 

من ليمة وصو  و   %10امل نصة من هيئة السوق املالية وبحد ولص ى  و الب وحا  األولية صناديق امل ارحة

 صندوق .

 

 استثمار الصندوق في أسواق املشتقا  املالية : 9-9

 
 
 تسحخدم مشحقا  ووراق مالية من وصولي في وسواق  لن يستثم  الصندوق ويا

10  

والت  يج  وع يكوع ملخا   ا لل ديد من م  ضللغذاء و ال عاية الةوية مثلي مث  و  صندوق استثمار صندوق األو  إع 

 لها وفيما يلي مزيد من الحوضيح :
 
 املستثم  مدركا

 املخا   ال ئتسية : 1-10

 متاطر تقل ا  سوق األسام:1-1-10

وع تصرررررررررب   فمرررررررررن املحولرررررررررع إذا اجخفرررررررررق مؤرررررررررر  السررررررررروق بشرررررررررك  حررررررررراد ولرررررررررن يسرررررررررح د ليمحررررررررري بشرررررررررك  مناسررررررررر     

ممرررررررررا يرررررررررؤد  الرررررررررى  صرررررررررافي ليمرررررررررة وصرررررررررو  الصرررررررررندوق جتيجرررررررررة الجخفررررررررراض وسررررررررر ار وسرررررررررهن الشررررررررر كا  املسرررررررررتثم  ف صرررررررررا

 اجخفاض س   وحدة الصندوق .

 

 متاطر السيولة: 2-1-10

 صبح ول  سيولةتلد رال غن من وع األسهن ت حب  من األوراق املالية ذا  السيولة ال الية   إال وع ب ق األسهن  

وبالحالي تصررررربح القدرة على تسرررررتي  األسرررررهن منبوية    البيع مدي  الصرررررندوق ل ار د اتخاذ ين عنل دم وإود مشرررررت  

 على تحقيق نسائ .
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 متاطر الي كيز االستثمار : 3-1-10

لة وفي هذه اقوا  وسرررهن رررر كا  الصرررناعا  الغذائية و ال عاية الةررروية  ت  يز اسرررتثماراتي في يصدف الصرررندوق الى

لد يح  ض الصررررررررررندوق ألية تقلبا  مفاإئة في وسرررررررررر ار وسررررررررررهن القباع وو القباعا  املسررررررررررتثم  بصا وصررررررررررولي جتيجة 

 وو حدوث وتش ي ا  إديدة مث  : صدور لواجيع على جحائج وعما  تلك الش كا وحداث مفاإئة غي  محول ة تؤث  

و رالحالي اجخفاض وس ار وسهمها و اجخفاض س   وحدة اقمام إض ارا  عمالية وو تغي ا  إوه ية في وس ار املواد 

 الصندوق 

 

 متاطر تحول بعض الشر ا   لى شر ا  غي  متوافقة مع املعايي  الشرعية الصندوق: 4-1-10

تحمثرررررررر  هررررررررذه املخررررررررا   فرررررررري حررررررررا  وصرررررررربحت وحررررررررد الشرررررررر كا  الترررررررر  يسررررررررتثم  ف صررررررررا الصررررررررندوق غيرررررررر  محوافقررررررررة مررررررررع 

ا فررررررإع الصررررررندوق لررررررد يح رررررر ض لررررررب ق اقمسررررررائ  فرررررري حالررررررة االضررررررب ار إلررررررى ريررررررع امل ررررررايي  الشرررررر عية للصررررررندوق  لررررررذ

 
 
جتيجرررررررة ح ماجررررررري مرررررررن مكاسررررررر  كررررررراع  وسرررررررهن تلرررررررك الشررررررر  ة بسررررررر   السررررررروق   وو لرررررررد يحررررررر ث  وداء الصرررررررندوق سرررررررلبيا

 في هذه الش كا .
 
 يمكن تحقيقها لو ظ  مسحم ا

 

 متاطر الشر ا  الصغي ة : 5-1-10

بشرررررك  و ة  حدة مقارجة ر سرررررهن  تنخفقوسرررررهمها ملخا   إوه ية  حيث وع وسررررر ار  الشررررر كا  الصرررررغي ة تح  ض

 الش كا  الكبي ة   وبالحالي فإع االستثمار ف صا يكوع و ة  ع ضة للمخا   من غي ها.

 

 متاطر التذبذب في التوزيعا  النقدية للشر ا :  6-1-10

 ر النقدية الت  توزعها الشرررررر كا  املدرإة على حملة وسررررررهمها وائد الصررررررندوق هي الحوزي ا  األسرررررراسررررررية ل املصررررررادر وحد 

تخفق توزي اتصا النقدية وو رحيث  سررررررررررياسرررررررررررا  الشرررررررررر كا  جحو توزيع ورباحها وتب ز املخا   عندما تحدث تغيي ا  في 

 على وداء الصندوق ونسبة األربال املوزعة .تق ر عدم توزيع وربال جقدية نال  و  سنة مالية 
 
 مما يؤث  سلبا

 

 اقتصا ية على مستوى الدولة واملنطقة : متاطر  7-1-10

 تح ث  األسررواق املالية راألوضرراع االلحصررادية ال املية بشررك  عام   حيث وع األسررواق املالية عادة تنخفق في وولا  

 وعلى ال غن من اتباع اململكة ودو  اقمليج سرررياسرررة تنويع مصرررادر الدن    إال وع النف  ال االلحصررراد    الكسررراد 

 على وداء 
 
يزا  يمثرر  اقوصرررررررررررررة األ ب  من موارد اململكررة   لررذلررك فررإع و  هبو  في وسرررررررررررر ررار النف  لررد يؤث  سررررررررررررلبررا

االلحصادا  اقمليجية رما في ذلك وسواق األسهن و استثمارا  الصندوق .  ما  يمكن وع تح ث  األسواق اقمليجية  

 ر داء االسواق ال املية   جتيجة حدوث وزما  الحصادي
 
 سلبا

 
ة وو اضب ارا  سياسية   األم  الذ  لد ين كس سلبا

 على استثمارا  الصندوق . 

 

 السجل املحدو  ل  اء:  متاطر 8-1-10

 ولتس لي سررررررج  وداء سررررررارق يمكن ال إوع إليي لقياس ودائي السررررررارق . وي حمد مالكي          
 
الصررررررندوق مؤسررررررس حديثا

لححقيق وهداف الصرررررررررندوق  االسرررررررررتثمارية   ما ال يوإد و  ضرررررررررماع على  الوحدا  على نب ة رررررررررر  ة األو  كارتحا 

تحقيق تلك األهداف    وبالحالي فإع حملة الوحدا  م  ضرررررررررررروع ملخا   عدم مقدرة مدي  الصررررررررررررندوق على تحقيق 

 وهدافي مما لد ي  ضهن قمسائ  ال سمح هللا.

 

  : االئتمانمتاطر  9-1-10

لصرررندوق  في صرررناديق امل ارحة امل نصرررة من لب  هيئة السررروق املالية إال فائق السررريولة النقدية لاسرررتثمار سرررتحن 

 
 
وجي يج  الحنويي ونصا م  ضررة ملخا   ائحماع البنك الذ  يح ام  م ي مدي  الصررندوق   حيث لد يح ث  البنك سررلبا

ق جتيجة تخلف ب ق عمالئي عن سررررررررررررداد ليمة صررررررررررررفقا  امل ارحة   األم  الذ  لد يؤد  الى نسررررررررررررائ  في صررررررررررررندو 

 امل ارحا  الذ  تن استثمار فائق السيولة فيي   وبالحالي اجخفاض في س   وحدة الصندوق.

 

 الرسوم أو املصاريف : تغي    متاطر 10-1-10

ق   وو لد ت تفع تكاليف ال سرررررررروم لد يح  ض الصررررررررندوق ملصرررررررراريف و رسرررررررروم لن تكن موإودة عند ت سررررررررتس الصررررررررندو 

رسررررروم وسرررررا ة البيع اقمدما  املقدمة من األ  اف اقمارإية مث  تكاليف الهيئة الشررررر عية وو  م اإع اقوسرررررارا  وو و 

 على و 
 
 س   وحدة الصندوق.الش اء   األم  الذ  سوف يؤد  الى زيادة مصاريف الصندوق و رالحالي الح ثي  سلبا
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 :والقوانين باألنظمة املتعلقةاملتاطر  11-1-10 

 ل م  الشرررررررر كا  الت  يسرررررررراصدفها الصررررررررندوق  لد يح  ض الصررررررررندوق ملخا   تح لق رحغي  األجظمة و القواجيع املنظمة 

مث  تغي  م ادلة احتسررررراب رسررررروم الزكاة على الشررررر كا  وو ف ض رسررررروم   عما كاجت عليي عند ت سرررررتس الصرررررندوق   

 اق على منحجا  الشرررررر كا  وو رفع الدعن عمالية إديدة وو تحديد حد وعلى لسرررررراعا  ال م    وو تببيق رسرررررروم إغ

اقوكومي ع صا وغي ها من األجظمة و القواجيع الت  يسررررررررحدعي تببيقها زيادة مصرررررررراريف الشرررررررر كا  وتخفيق ورباحها   

 على وداء الصندوق و ورباحي . 
 
 وبالحالي الح ثي  سلبا

 

 على موظفي الصندوق: االعتما  متاطر  12-1-10

ح  ض لها الصررررررررررررندوق   املخا   املح لقة رالظ وف البارئة الت  لد تحدث للموظفيع من املخا   الذ  يمكن وع ي

 
 
ة ملحفظ القائميع على الصرررررررررندوق مث  االسرررررررررحقالة وو امل ض ال سرررررررررمح هللا    حيث ت يع رررررررررر  ة األو  كارتحا  مدي ا

فظة أل  سرر   كاع   وفي حالة تغي  مدي  املح الصررندوق يكوع املسررؤو  املباررر  عن إدارة اسررتثمارا  الصررندوق  

  على وداء الصرررررررندوق   
 
حيث   فإع مدي  الصرررررررندوق سررررررريهج  الى إحال  البدي  املناسررررررر    األم  الذ  لد يؤث  سرررررررلبا

  يخحلف وداء مدي  محفظة الصندوق البدي  عن سارقي ولد ينحج عن ذلك تحقيق نسائ  للصندوق .

 

 تضارب املصالح: متاطر  13-1-10

جظ ا لحدان  وتشرررررررر   مهام و وعما  مدي  الصررررررررندوق و وعضرررررررراء مجلس إدارتي و الحاب يع لهن   راإلضررررررررافة الى ليام 

فإع ذلك لد  مدي  الصررررررندوق رإدارة ال ديد من الصررررررناديق الت  ت م  في مخحلف األسررررررواق السرررررر ودية و االلليمية 

وحد  مصرراقح الصررندوق و  ريع مصرراقحأ وو تضررارب و ت ارض مصرراقح الصررندوق مع ب ق الصررناديق األن  يؤد  الى 

وو ريع مصاقح الصندوق ومصاقح الش كا  الحاب ة مدي  الصندوق   مجلس إدارة وعضاء مجلس إدارة الصندوق وو 

أل  من مدي  الصندوق وو وحد وعضاء مجلس إدارة الصندوق   ف لى س ي  املثا  فإع و    ف من هذه األ  اف 

ا  في نب  اسرررتثمار  إماعية   ولد يحصررر  تضرررارب املصررراقح عند تقدين و  من لد يشرررار  ر   ررررك  من األررررك

األ  اف األن أ مصررررررراقوة اقماصرررررررة على مصررررررراقح الصرررررررندوق األم  الذ  يؤد  الى  تفويت وربال كاع يمكن تحقيقها 

 للصندوق  وو تحقيق نسائ  للصندوق كاع يمكن تجنبصا  .  

 

 :العملةمتاطر  14-1-10

م  ضرررررة ملخا   تذرذب سررررر   صررررر ف ال يا  سرررررحكوع ندوق املقومة رال مال  اقمليجية األن أ ع اسرررررتثمارا  الصرررررو

 الس ود  مقار  تلك ال مال  وبشك  لد يؤث   على وداء الصندوق املقوم رال يا   .

في الصندوق   ملخا   تقل  وس ار ال مال  مقار  ال يا  الس ود   حملة الوحدا هذا راإلضافة الى ت  ض ب ق 

ال يا  السررر ود    حيث سررريقوم مدي  الصرررندوق عملة الصرررندوق وهي ي حا  كاجت مشرررار اصن في الصرررندوق بغي    ف

و ال كس  االررت ا  يرححوي  ليمة مشراركاتصن الى ال يا  السر ود  وفقا لألسر ار امل لنة في يوم الحقوين الذ  تن في

 . صويح في حا  االست داد من الصندوق 

 

 :الفائدة اسعار متاطر  15-1-10

ي ال  ض ف السررلبة النقديةت حب  وسرر ار الفائدة رمخحلف مسررحوياتصا و وجواعها من األدوا  النقدية الت  تححكن ف صا 

و البل  على النقود   ولد يؤد  تغي  السررياسررة النقدية للدولة ر فع وو نفق وسرر ار الفائدة على الح ثي  على  وداء 

 الصندوق سوق األسهن و رالحالي الح ثي  السلب  على 

 :االقي ا  متاطر  16-1-10

 الق ض في الولت املحدد  ليمة   ض الصررررررررندوق قمسررررررررائ  في حالة عدم تمكن الصررررررررندوق من سررررررررداد يح يمكن وع

 حيث لد يؤد  ذلك الى اإبار مدي  الصررندوق الى ريع ب ق وصررولي ر ل  من ليماصا ال ادلة لسررداد ليمة الق ض  

 .  و اجخفاض في س   الوحدة ال سمح هللا  يؤد  الى تحقيق نسائ  للصندوق لد األم  الذ  

 

  الصرررندوق وو و  من الشررر كا  الحاب ة وو من لب  مدي  ن االسرررتثمارا  في الصرررندوق من ق ل املشررري ر  ال تعت   مضرررمونة 2-10

يححم  مالك الوحدا  املسررؤولية عن و  نسررارة مالية لد  و  املذكورة وعالهال ئتسررة  املنتسرربة إليي   ر  تخضررع ملخا   االسررتثمار 

 كاجت ع
 
ة ن وية ف صرررررررتت ت  على االسرررررررتثمار في الصرررررررندوق   و لن يححم  مدي  الصرررررررندوق املسرررررررؤولية عن وية مبالبة وو مبال  ويا

 ضا  ة وو نسارة ف لية وو محكبدة من لب  املشت   راسحثناء حاال  اإلهما  وو الحقصي  املح مد من إاج  مدي  الصندوق .
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  يكون  أنالو دا   مالك على 3-10 
 
  يعد ال  الصندوق  في االستثمار  ان مدر ا

 
 األوراق يبيع و أ يسوق  محلي بنك أ  لدى  يداعا

  االستثمار لصندوق  تابع أو  املالية
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        االشي ار  رسوم 1-11

 
 
في  ا  تليمة االررررررررررررإضررررررررررافاصا إلى  ارررررررررررت ا  وذلكك  ن ليمة ( م%1.0ت اد  )يسررررررررررححق مدي  الصررررررررررندوق رسرررررررررروما

 . سومتلك الالصندوق ب د نصن  في االرت ا  مبلغاستثمار صافي    ويحنالصندوق 

  مستمرة رسوم2-11

 
 
 وهي كالحالي :حملة الوحدا  لذلك  يححم  الصندوق إميع ال سوم واملصاريف املذكورة ودجاه   ويححملها تب ا

 

 :اإل ارة رسوم1-2-11

 من  صررافي وصررو  الصررندوق ( %2) إدارة ت اد  رسرروم مدي  الصررندوق يحقاضرر ى 
 
 عم   تحتسرر  ك  يوم  سررنويا

 .وتسحقبع وتدفع ملدي  الصندوق في نصاية ك  ره  ميالد  على وساس سنو  

 

  :رسوم الحفظ2-2-11

 %0.25وميع اقوفظ وت اب )يحقاضرر ى 
 
على وسرراس  عم تحتسرر  ك  يوم   صررافي وصررو  الصررندوق من ( سررنويا

  .وتسحقبع وتدفع ألميع اقوفظ في نصاية ك  ره  ميالد  سنو  

 

  :رسوم االسي  ا 3-2-11

 ليمة راست داد ي غ  وحدا  مالك و  استثمار  ليمة صافي من است دادسيقوم مدي  الصندوق رخصن رسوم 

 تلك عن وحدا  مالك و  إعفاء يحن ولن  نال  السررررررررررررنحيع األولى من تاريخ االرررررررررررررت ا  في الصررررررررررررندوق  وحداتي

 . ال اميع الصندوق  في استثماره مدة تحجاوز  لن  املا ال سوم

 

 هذا و تحس  رسوم االست داد  نسبة مئوية من صافي ليمة الوحدا  املست دة وفقا للش ائح الحالية : 

 من صافي ليمة الوحدا  املست دة نال  السنة األولى من تاريخ االرت ا  في الصندوق . 1.0% -

 من صافي ليمة الوحدا  املست دة نال  السنة الثاجية من تاريخ االرت ا  في الصندوق . 0.5% -

 . ال يحن احتساب وية رسوم است اد للوحدا  املست دة ب د السنة الثاجية من االرت ا  في الصندوق  -

 :مصاريف أخرى 4-2-11

وإدارة  تشررررررررررررغيرر يححمرر  الصررررررررررررنرردوق إميع املصرررررررررررر وفررا  الت  يحن إجفررالهررا جيررارررة عن الصررررررررررررنرردوق واملت تبررة على 

سرررررررنو  وتسرررررررحقبع وتدفع عند اسرررررررححقالها  على وسررررررراس عم ك  يوم تلك املصررررررر وفا  تحتسررررررر  و الصرررررررندوق 

 ررهي   حس  ك  جوع   وهذه املصاريف 

  ريا  سرررررر ود  24,000)مبلغ رما ال يزيد عن  مكاف ة مجلس إدارة الصررررررندوق  -
 
( وتدفع نال  ررررررره  سررررررنويا

 من تاريخ ان قاد مجلس إدارة الصندوق *

( ريا  سرررر ود  17,000)مبلغ  وت اب م اإع اقوسررررارا  القاجوني. -
 
  وتدفع على دف حيع عند نصاية  سررررنويا

 ك  جصف سنة مالية *

 ريا  س ود  10,000 )مبلغ.ةوت اب الهيئة الش عي -
 
وتدفع على دف حيع عند نصاية ك  جصف سنة ) سنويا

 مالية.

 ريا  س ود  سنويا (   وتدفع عند رداية ك  سنة ميالدية 13,125رسوم املؤر  االست راد    ) مبلغ  -

( 5,000) مبلغ  تداو   رسوم ر  ة -
 
 وتدفع عند رداية ك  سنة ميالدية *. .ريا  س ود  سنويا

(  7,500)مبلغ  .ال لاريةال سوم  -
 
 وتدفع عند رداية ك  سنة ميالدية* .ريا  س ود  سنويا

و املسرررررررررم   1مع وضرررررررررع مثال افي ايررررررررروي للتقري  في امل حق  الصرررررررررندوق  مصررررررررراريف جميعتفصررررررررريل  تم -

 )االفصاح املالي ( املرفق مع هذه الشرو  و األ  ام .

 

 ريا  سنويا  89,625الر  *من املحولع وال تحجاوز ليمية املصاريف األن أ املذكورة وعاله 
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  ة ر يع و ر اء األوراق املالية املح لق)رسوم الوسا ة( يححم  الصندوق إميع مصاريف و رسوم الح ام  

13  

السررررررروق املاليرررررررة صرررررررالحية ت يررررررريع مررررررردي  رررررررردي  وو مصرررررررف وو اتخررررررراذ و  تررررررردري  مناسررررررر  وذلرررررررك وفقرررررررا لالئحرررررررة صرررررررناديق  لهيئرررررررة

االسرررررررررتثمار الصرررررررررادرة عرررررررررن هيئرررررررررة السررررررررروق املاليرررررررررة   وسررررررررروف يقررررررررروم مررررررررردي  الصرررررررررندوق رحوضررررررررريح االإررررررررر اءا  املحب رررررررررة قوملرررررررررة 

 .   الصندوق  تصفيةالوحدا  لب  

14 

إلى قجنة  راإلضرررررررررافةوعضررررررررروين مسرررررررررحقليع  ملجلسمن نمسرررررررررة وعضررررررررراء من ري صن رئتس ا الصرررررررررندوق ة مجلس إدار  يح لف 

 املبارقة وااللتزام ) رصفاصا م ال  ولتس عضو( .

  
 
الوحدا  ر   تغي  في مجلس  حملةإررررررر ار وسررررررتحن  .مدة املجلس سررررررنة واحدة من ردء تشررررررغي  الصررررررندوق تحجدد تلقائيا

 .هيئة السوق املاليةإدارة الصندوق ب د ونذ موافقة 

 أسماء أعضاء مجلس   ارة الصندوق :  1-14

 " الرئيس "   أ. عدنان محمد تلمساني (1

 " مدي  الصندوق " .  كارتحا ال ضو املنحدب لش  ة األو  

 ( سرررررررررررنة في إدارة املحافظ االسرررررررررررتثمارية و التسرررررررررررويق30لدأ األسرررررررررررحاذ / عدجاع نب ه مصررررررررررر فية تزيد عن )  املصررررررررررر في و

  .الحخبي  االستثمار  و هيكلة املنحجا  االستثمارية و االئحماجية و االسرتشارا  االسرتثمارية وتموي  الش كا 

  حصرررررررررررر  على عدد من الب امج الح هيلية في مجا  املحاسرررررررررررربة املالية   الححلي  االئحماني للشرررررررررررر كا    إدارة املصررررررررررررارف

 األردع ( . –ماليزيا  – رهجيكا –  من هيئا  عاملية ) ر يباجيا اإلسالمية   إدارة ف ق ال م  و الحخصيص 

  من املناص  القيادية في مؤسسا  نليجية و س ودية    ما لدم و رار  في تنظين 
 
عم  األسحاذ / عدجاع في عددا

وي  تم عدد من املؤتم ا  اقمليجية و ورش ال م  املحخصرررصرررة في االلحصررراد اإلسرررالمي و االسرررتشرررارا  االسرررتثمارية و 

  . الش كا 

 –لاد ال ديد من الب وحا  الناجوة لصررررررررررررررناديق اسررررررررررررررتثمارية في منبقة اقمليج مع رنو  عاملية مث  جامورا رنك 

 . كوم ز رنك   مؤر  داو إوجز اإلسالمي

 " عضو "  فيصل صالح م ئكة  أ. (2

 .ر  ة األو  كارتحا - ال ئتس الحنفيذ  

  سنوا  من ال م  في القباع البنكي والحموي  وتبوي  وتسويق املنحجا  االستثمارية وإيجاد اقولو   7لديي نب ة تمحد إلى

 املالية ملخحلف الش كا . 

  . حاص  على درإة البكالوريوس في اإلدارة املالية من اقجام ة األم يكية في ري و 

 ف يمحد على مدأ عاميع. ولد رغ  عم  ملدة عاميع في البنك األهلي الحجار  في ر
 
 جامج مدراء املسحقب  وهو ر جامج مكث

 في لباع تموي  األف اد ي م  في مجا  إدارة وتسويق عدد من منحجا  تموي  األف اد
 
 .منصبا

 " عضو "   باجنيد سالممحمد خالد  أ. (3

 . كارتحا ر  ة األو   -و اقوفظ املالية دارة ال مليا  جائ  ال ئتس إل 

 في املجا  املالي  17من  و ة   لدأ األسحاذ / نالد محمد سالن راإنيد 
 
 .واالستشار   واإلدار  عاما

 . حاص  على رهادة البكالوريوس في املحاسبة من إام ة امللك عبد ال زيز رجدة 

  عم   مستشار ومدلق مالي في ر  ة ارث  اجدرسوع أل ة  من ست سنوا. 

  "  السررررررر ودية للبباعة والنشررررررر    رررررررر  ة تبوي  سررررررردكو   ررررررررغ  ال ديد من وظائف اإلدارة املالية ل دة رررررررر كا  مث

 ال قارية. وإدارة املشاريع
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 " عضو مستقل " شمس   براهيم . جمالأ (4

 رئتس مجلس اإلدارة وال ضو املنحدب لش  ة الب مجيا  وجظن اقواسبا .

  زعبد ال زيحاص  على ركالوريوس الهندسة امليكاجيكية من إام ة امللك. 

   سنة في ر  ة ورامكو تقلد من ناللها عدة مناص  من وهمها : 22رمس نب ة و ة  من  إر اهينلدأ املهندس / إما 

 الحكنولوإيا  إدارةمدي   -

 املحاسبة واملالية  إدارةمدي   -

 املشت يا   إدارةمدي   -

 الصياجة  إدارةمدي   -

 جظن إدارة اقجودة وتكنولوإيا امل لوما  إدارةمدي   -

 مدي  املش وعا  اقماصة -

 

 " عضو مستقل " أ. أ مد محمد سم اوة (5

 (131)ت نيص وزارة الحجارة رلن  مدي  مكح  وحمد محمد سمباوة لالستشارا  املالية 

   م.1976املححدة األم يكية في حاص  على ركالوريوس إدارة األعما  من إام ة كاليفورجيا رالواليا  

  سنة من نال  ال م  في رنك ال ياض و البنك الس ود  املححد .  19لديي نب ة رنكية تحجاوز 

  18عم  لدأ رنك ال ياض ملدة  
 
و تنق  ناللها من املكح  ال ئتس   للبنك  م2003و حتى  م1984من عام  عام رداية

 في اململكة إلى ف ع رنك ال ياض في لندع ثن إلى امل  ز اإللليم  لبنك ال ياض في املنبقة الغ بية راململكة . 

  عمر  في مخحلف لبراعرا  البنو  مثر  التسررررررررررررررويق و نردمرا  ال مالء و لبراع اقمردمرا  املصرررررررررررررر فيرة لألف اد و لبراع

 سواق املا  . ندما  االستثمار و و

  م.1990و حتى  م1987رغ  منص  مدي  ف ع رنك ال ياض في لندع في عام  

  عمرر   مرردي  لقبرراع اقمرردمررا  املصرررررررررررررر فيررة و االسررررررررررررررتثمرراريررة لألف اد في رنررك ال يرراض في املنبقررة الغ بيررة ررراململكررة منررذ

 .  م2003و حتى  م1998

 

 

 : مسؤوليا  أعضاء مجلس اإل ارة 2-14

 : تشم  مسؤوليا  وعضاء مجلس إدارة الصندوق. على س ي  املثا  ال اقوص , اآلتي

 املوافقة على إميع ال قود والق ارا  والحقاري  اقجوه ية الت  يكوع الصندوق   فا ف صا. .1

 لالئحة  .2
 
  املصررررررادلة على و  تضررررررارب مصرررررراقح يفةررررررح عني مدي  الصررررررندوق وفقا

 
اإلررررررر اف  ومتى كاع ذلك مناسرررررربا

 صناديق االستثمار.

 على األل  مع  .3
 
)قجنة املبارقة وااللتزام( لدأ مدي  الصررررررندوق وو املبارقة وااللتزام  مسررررررؤو االإحماع م تيع سررررررنويا

الحبليغ عن غس  األموا  وتموي  اإلرهاب لديي, للح  د من التزام مدي  الصندوق رجميع اللوائح واألجظمة  ومسؤو 

 املحب ة.

 في حا  ت يتني. ها املصفإل ار و  توصية ي ف  .4

 والتزام ر و  ووحكام الصندوق رالئحة صناديق االستثمار. الح  د من ا حما  .5

الوحدا  وفقا لشررر و  ووحكام الصرررندوق,  حملةالح  د من ليام مدي  الصرررندوق رمسرررؤولياتي رما يحقق مصرررهوة  .6

 .ول ارا  املستشار الش عي للصندوق   ووحكام الئحة صناديق االستثمار

 الوحدا  فيي. حملة  ر ماجة وملصهوة صندوق االستثمار و ال م .7
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 :يبالصنا يق املوضحة بالجدول التالاملذكورين أع ه منص  أعضاء مجلس   ارة  ويشغل األعضاء 3-14

 

15 

 اسم مدير الصندوق وعنوانه : 1-15

على الئحة األشماح امل نص لهن رناء  رنص  (4030170788سج  تجار  رلن )  “ " مدي  الصندوق  كارتحا ر  ة األو  

 لحقدين ندما  اإلدارة و الت تت  و املشورة و اقوفظ .  (14178 -37) لن ر مجلس هيئة السوق املاليةمن 

 حم اع الحجار , الدور الثاني م  ز رن الححلية إدة: رارع  ال نواع 

 اململكة ال  بية الس ودية 21553إدة  51536ح.ب: 

 +(96612) 2840335+( فا س96612)2842321هاتف: 

 www.alawwalcapital.com االلكت وني:املولع 

 

 :  ارة مدير الصندوق أنشطة و مصالح أعضاء مجلس تضارب  2-15

 ال يوإد تضارب مصاقح ريع وعضاء مجلس إدارة مدي  الصندوق و الصندوق   و 
 
 سوف يقوم مدي  الصندوق راإلفصال فورا

 . عن وية تضارب مصاقح لد ينش 

 

 تضارب مصالح مدير الصندوق مع الصندوق : 3-15

 سوف يقوم م
 
وو ت ارض مصاقح و الصندوق ي تضارب مصاقح لد ينش  ريع مصاقو عن و  دي  الصندوق راإلفصال فورا

 . الصندوق مع مصاقح الصناديق األن أ الت  يدي ها مدي  الصندوق 

 

 ت ليف ماام الصندوق : 4-15

إدارة الصندوق مهام لسن إدارة األصو  في الش  ة لن يكلف مدي  الصندوق و  إهة نارإية إلدارة الصندوق  حيث يحولى 

 ، واإلر اف عليي

 

 صنا يق شركة األول  ابيتال
عدنان محمد 

 تلمساني

سمي  ع د الر من 

 ال حيصوي

خالد سالم 

 باجنيد

جمال  براهيم 

 شمس

أ مد محمد 

 سم اوة

 × × × - × صريةصندوق األول ل سام امل

 - - × × × صندوق األول للمرابحا  )بالريال(

 × × × - × صندوق األول للدخل الدور 

 × - × × × صندوق األول ل سام السعو ية

 - × × - × صندوق األول للطرو ا  األولية

 × - - × × صندوق فلل الروضة العقار  

 - × × × × فرص األول العقار  صندوق 

 × - × × × صندوق تحالف الفرص العقارية

 × × × × × 1-صندوق األول للدخل العقار  

 - × × × × 1-صندوق األول للملكية الخاصة

 - × × × × صندوق فلل الراكة العقار  

http://www.alawwalcapital.com/
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  اقرار مدير الصندوق  5-15

 على الئحة 14178-37تق  ر  ة األو  كارتحا  ر نصا حاصلة على ت نيص رلن )
 
( الصادر من مجلس هيئة السوق املالية رناءا

 األشماح امل نص لهن لحقدين ندما  اإلدارة و الت تت  و املشورة و اقوفظ .

16  

 51536إدة رارع الححلية, مبنى رن حم اع الحجار , الدور الثاني ح.ب: :  " وميع اقوفظ ". ال نواع كارتحا ر  ة األو  

 اململكة ال  بية الس ودية.  21553إدة 

 +(96612) 2840335+( فا س96612)2842321هاتف: 

 www.alawwalcapital.comاملولع االلكت وني:

17  

 (Oak Office) اقم يجي عبدهللا وسامة

 عارف محمود رارع - ال وضة حي - إدة: ال نواع

   21444 إدة 15046: ر يد صندوق 

 012-6600085: هاتف

 012-6609320: فا س

18  

 وذلك رنش ها نال   حملةستحن إ الع 
 
الوحدا  وال مالء املححمليع على القوائن املالية السنوية امل اإ ة للصندوق مجاجا

 ( يوم90مدة ال تحجاوز )
 
 تقويميا

 
   و (تداالسوق املالية الس ودية )ش  ة االلكت وني ل املولع فيمن نصاية ك  سنة مالية ا

عن   يق الب يد في حالة  لبصا, وستحن إعداد وو   www.alawwalcapital.com اقماح رمدي  الصندوق  اإللكت ونياملولع  و ذلك

سنوية  النصف  راإلضافة إلى ذلك ستحن توفي  الحقاري  م2014في نصاية السنة املالية  وو  لوائن مالية سنوية للصندوق 

وحدا   وملةتوفي ها قسنة مالية, وستحن  جصفك   من نصايةتقويميا  ( يوم45) القاجوني نال املفحوصة من لب  املحاس  

 من نال  املولع 
 
 اقماح رمدي  الصندوق وو عن   يق الب يد في حا   لبصا.االلكت وني الصندوق وال مالء املححمليع مجاجا

19  

 ول   و يجوز ملدي  الصندوق وفقإع الصندوق عبارة عن صندوق استثمار  مفح
 
لحقدي ه املبلق و دوع اإلنال  رالش و   ا

  األن أ املضمنة في
 
غي  محدد من الوحدا  في الصندوق على وع تكوع إمي ها من فئة  الش و  و األحكام وع يصدر عددا

واحدة . و تمث  ك  وحدة حصة نس ية في الصندوق مساوية ملثيالتصا في الصندوق. و إذا تمت تصفية الصندوق سوف 

 . ة ألصو  الصندوق املحاحة للحوزيعدا  القيمة الصافيتحقاسن الوح

20  

 ال يوجد

21  

   (الش عية امل اإ ة دار ) للصندوق  الش عية الهيئة م البة إلى الصندوق  واستثمارا  عمليا  إميع تخضع

 . امل اص ة املالية القضايا في اقمب ة ذو   من ال لماء الفضيلة وصواب من مجموعة من الش عية الهيئة وتحكوع 

 بش ع ةاملشور  وتقدين لإلر اف ر عي  مستشار ( كارتحا  األو   ر  ة) لب  من الش عية امل اإ ة دار  ر  ة ت ييع تن ولقد

 . واعحمادها امل ايي  الش عية مع( ال عاية الةويةو  للغذاء األو   صندوق ) توافق

  األوس  الش ق  من الش عية امل اإ ة دار  تحخذهذا و 
 
 حو   ر عي مستشار  31 من تح لف ربكة تملك  ما ل ملياتصا مق ا

 الس ودية  ال  بية اململكة ماليزيا : مث  اإلسالمية الش ي ة مع املحوافقة األنشبة ف صا تت  ز  الت  األسواق لحغبية ال الن

 .والبح ين السوداع اإلمارا   لب   مص   اقجزائ  

http://www.alawwalcapital.com/
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 أسماء أعضاء ال جنة الشرعية ومؤه ت م: 1-21

 :  أ مد محمد/  الشيخ .أ

 رالحموي  اقماصة واألكاديمية الش عية االستشارا  مجا  في سنوا  10 تفوق  نب ة لديي وحمد محمد الشيخ

 في واء  س االستثمارية الصناديق هيكلة وإعادة الحقليدية  املنحجا  تصمين ررإعادة املح لقة اإلسالمية واملص فية

 .املالية األوراق إدارة ور كا  الح ميع ور كا  البنو 

 .املالية لألوراق املستثم   لش  ة الش عية امل اإ ة دار  لب  من امل يع الش عي املستشار  -

 .كارتحا  ميفك لش  ة الش عية امل اإ ة دار  لب  من امل يع الش عي املستشار  -

 .املالية اقمبي   لش  ة الش عية امل اإ ة دار  لب  من امل يع الش عي املستشار  -

 .املالية وسا ة لش  ة الش عية امل اإ ة دار  لب  من امل يع الش عي املستشار  -

 .عثماني تقي املفت  لب  من املدارة ال لوم دار  إام ة من يةال امل الشهادة على حاص  -

 .ال لوم وحسن إام ة من ووصولي الفقي في ال املية الشهادة على حاص  -

 

 الدكتور / أسامة بن محمد بحر : .ب

 رئتس ال لارة الش عية ملص ف البالة األو . -

 عضو هيئة ال لارة الش عية في املستثم  الو ن . -

- .
 
 رئتس ال لارة الش عية الدانلية مص ف السالم   سارقا

 رئتس ال لارة الش عية لبنك كابي جوفا. -

   اإلسكاجية.املستشار الش عي لش  ة سكنا لهولو  -

 عضو هيئة ال لارة الش عية للمص ف ال الم . -

 )هولندا(. الها  حاص  على رهادة الد حوراه في الحمويال  اإلسالمية من إام ة -

 رهادة املاإسحي  في الدراسا  اإلسالمية من إام ة اإلمام األوزاعي. -

 

 مقابل االستشارا  واملصدر الذ   فع منه:2-21

جظي  ندما  امل اإ ة الش عية  ريا  س ود   20,000سححص  ر  ة دار امل اإ ة الش عية على وت اب سنوية مقدارها           

من إإمالي  %15 املقدمة للصندوق وستحن تحمي  تلك األت اب ع  الصندوق بشك  سنو    وتمث  تلك األت اب نسبة

 .األت اب السنوية املحددة في ال قد املب م ريع ر  ة األو  كارتحا  )مدي  الصندوق( وبيع ر  ة دار امل اإ ة الش عية 

 ندوق الص اإلدارة ر ع عمليا ليؤ د ملجلس  للصندوق  سنوية م اإ ا  وإإ اء الش عية رال لارة الش عي املستشار  سيقومو          

   اإلسالمية الش ي ة وحكام مع قةمحواف واستثماراتي

 :الشرعي املستشار  عنوان

 الش عية امل اإ ة دار 

 املنامة 21051ح.ب. 

 البح ين مملكة

 املعايي  الشرعية للصندوق : 3-21  

سوف يقوم مدي  الصندوق راستثمار وموا  الصندوق في ر اء وبيع وسهن الش كا  املدرإة في سوق األسهن والت  

 امل ايي  الحالية:تنببق عل صا 

جحوه و  مور والحبغوال تنص الش  ة في جظامها األساس   وع من وهدافها الح ام  رال با وو الح ام  راملح ما  كاقم -

. 
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 لصي ة  كاجتسواء  وال يح ام  مع الش كا  الت  تحجاوز إإمالي ل وضها ال بوية   -
 
  ويلة األإ  وو ل وضا

 
ل وضا

  .من القيمة السولية ملجموع وسهمها %30األإ  الر 

كاجت مدة اإليداع لصي ة وو  سواء   وال يح ام  مع الش كا  الت  يحجاوز إإمالي املبلغ املودع من لبلها رال با  -

 من القيمة السولية ملجموع وسهمها %30محوسبة وو  ويلة األإ  الر 

وكاع هذا اإلي اد  ( من إإمالي إي اد الش  ة  سواء  %5جاوز مقدار اإلي اد الناتج عن عنص  مح م نسبة )وال يح -

جاصد في   عن ممارسة نشا  مح م وم عن تملك ملح م   وإذا لن يحن اإلفصال عن ب ق اإلي ادا  في 
 
جاتجا

 م  فاصا وي اعى إاج  االححيا  .

 : سياسة تطاي  أموال الصندوق  1-3-21

في حالة ا تشاف وع و  ر  ة من الش كا  الت  يستثم  ف صا الصندوق لد حققت وية إي ادا  من مصدر  

ال من إإمالي وربالحبهي   مبالغراحتساب املدلق الش عي مح م نال  فت ة استثمار الصندوق ف صا   سيقوم 

ق  سلة إل صن من الصندو ري  املفي الحقا بالغبصذه امل حملة الوحدا  ر ار رإمدي  الصندوق الصندوق وسيقوم 

ايداعها في حساب رنكي يحن فححي لهذا الغ ض من ورباحهن و  بالغرخصن تلك امل   ما سيقوم مدي  الصندوق 

ي إع في تحديد هذه النس  إلى آن  ميزاجية وو م  ز   و  لص في في وإوه اقمي  ب د موافقة املستشار الش عي

 مالي مدلق .

22  

 ال ينببق على الصندوق  

23 

 بداية في ة الطرح : 1-23

لارلة للحمديد لسحة وره  إضافية وو    م06/2014/ 18 تنحه  في و  م  18/04/2014اعحبارا من : تبدو فت ة الب ل األولي 

 االغالق املبك  متى ما تن إمع اقود األدنى من روس املا  .

 الحد األ ن  لرأس املال املطلوب : 2-23

   ال يوإد حد وعلى ل وسما  الصندوق س ود   رتنما  ريا  مالييع  5 اع اقود األدنى ل وس املا  املبلوب لبدء تشغي  الصندوق هو 

اضافية   يحن وره   6وفي حالة ت ذر تجميع اقود األدنى من روس املا  الالزم لتشغي  الصندوق ب د تمديد فت ة الب ل 

 رذلك . 
 
 إر ار هيئة السوق املالية رذلك وإعادة مبالغ االرت اكا  الى اقوساب البنكي لك  مستثم  و إر اره نبيا

مليوع ريا ( يسحم  الصندوق في وعمالي  5وفي حا  اجخفاض روسما  الصندوق نال  عم  الصندوق إلى ول  من اقود األدنى )

تقدي ه القائن على مصهوة حملة الوحدا  عدم االسحم ار  في تشغيلي وبالحالي انصائي ب د ما لن يق ر مدي  الصندوق وفق 

 من تاريخ اإلنصاء.  60اقوصو  على موافقة مجلس هيئة السوق املالية وبموإ  إر ار للمشار يع لب  
 
 تقويميا

 
 يوما

 حصيلة االرت اكا  نال  فت ة الب ل األولي : 1-2-23

ة االرت اكا  الت  يحن اسحالمها نال  فت ة الب ل األولي لوحدا  الصندوق في استثمارا  منخفضة يجوز االححفاظ رحصيل

 قويع ردو تشغي  الصندوق .
 
 املخا   محوافقة ر عا

24  

م مدي  يقو مشار حي وسوو زيادة يحق ملدي  الصندوق املشار ة في الصندوق  مستثم , ويححفظ رحقي في تخفيق 

اقوالة سيكوع مدي  الصندوق لي في الصندوق   و في هذا  عن و  استثمار الصندوق راإلفصال في نصاية ك  سنة مالية 

 لك
 
 .تزاما لمن اال الش و  و االلتزاما  الوال ة على حملة وحدا  الصندوق فيما يح لق رال سوم و غي ها افةناض ا
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 الصندوق(: واالسي  ا  مناالشي ار واسي  ا ها )التعامل التي سيتم في ا بيع و دا  الصندوق  أيام 1-25

ملكة في امل للبنو  ال املة ميةيوم عم  من ويام ال م  ال سو  في  و االست داد االرت ا  لبا  اسحقبا  يحن 

 . ال  بية الس ودية

 واسي  ا ها:الن ائي لتقديم التعليما  الخاصة بشراء الو دا   املوعد 2-25

 من ويام الح ام  يحن تنفيذها حس  س   تقوين جفس اليوم 12البلبا  املسحلمة لب  الساعة  -
 
 .ظه ا

 من ويام الح ام  يحن تنفيذها حس  س   تقوين يوم ال م  الحالي  12البلبا  املسحلمة ب د الساعة  -
 
ظه ا

 .لذلك اليوم

 الصندوق: واالستثمار فيفي ة زمنية تفصل بين االشي ار  أقصوز 3-25

 ي:فسوف يحن تف ي  ارت ا  ال مي  في الصندوق مبار ة ب د إنصاء إإ اءا  االرت ا  املحمثلة  1-3-25

 وتولي ها. ووحكام الصندوق اال الع الكام  على نش ة ر و   -

 .ت بئة جموذع االرت ا  املوإود لدأ مدي  الصندوق  -

 إيداع مبلغ املشار ة راإلضافة الى رسوم االرت ا  املق رة في اقوساب البنكي للصندوق . -

 

 الصندوق:الظ وف الت  يمكن وع ت ن  تف ي  ارت ا  ال مي  في  2-3-25

 السارق.البند  واملوضوة فيجقص وو عدم ا حما  و  من املستندا  الالزمة الرت ا  ال مي   -

( فإع مدي  الصندوق سيقوم ال يا  الس ود غي  عملة الصندوق )في حا  كاع الدفع ب ملة  -

 
 
ال م  الذ  تن فيي ألس ار ص ف ال مال  السارية في يوم  رححويلها إلى عملة الصندوق وفقا

عالم ستحن إو تكاليف إضافية وو تحم   االرت ا تنفيذ  ل  االرت ا   ولد يت ت  عل صا ت ني  

 . في الصندوق املشت   بصا لب  تف ي  ارت ا ي 

تاريخ رداية االستثمار سيكوع رحاريخ  املص فية  فإعفي حا  كاع الدفع رالشيكا  وو اقوواال   -

 ة في حساب الصندوق.الة وو املقاصاسحالم إر ار إيداع الشيك وو اقوو 

 اسي  ا ها: جراءا  تقديم التعليما  الخاصة بشراء الو دا  أو  4-25

وعند و   في الصندوق األولي يج  على املشت   توليع نش ة الش و  واألحكام هذه عند ارت ا ي  -

ي ف ورسوم االرت ا إيداع مبلغ االستثمار  وإحضار إيصا مع ت بئة جموذع االرت ا   الحقة ارت اكا  

 للصندوق.اقوساب البنكي 

و ي ام   ل   .آن إلى وع يبل  تحوي  استثماراتي وو إزء م صا من صندوق ملالك الوحدا  يجوز  -

الححوي  في مث  هذه اقوالة  بل  است داد مسحق  من الصندوق األو  و ارت ا  في الصندوق الثاني 

 
 
 .في الصندوق الثاني سيخضع لش و  ووحكام ذلك الصندوق ر ع االرت ا   . علما

 دفع قيمة الو دا  املسي  ة :الفي ة الزمنية ال زمة ل 5-25

ة في اململكمن ويام ال م  ال سمية نال  و  يوم عم  من حملة الوحدا  في الصندوق لبو   لبا  االست داد يحن 

لب  اغالق ال م  في اليوم ال ابع الحالي   وسوف يحن دفع ليمة الوحدا  املست دة الى ال مي   ال  بية الس ودية

 لنقبة الحقوين .

 : قيمة الحد األ ن  من الو دا  ال زمة ل شي ار أو االسي  ا  من الصندوق  6-25

 :اقود األدنى لالرت ا  و االرت ا  االضافي في الصندوق  1-6-25

 .(نمسوع ولف ريا  س ود ) ريا  س ود ولف  50في الصندوق هو  لالرت ا اقود األدنى  -

 . ا  س ود  )نمسة آالف ريا  س ود (آالف ري 5دوق رتنما يبلغ اقود األدنى لالرت ا  اإلضافي في الصن -

 :ليمة اقود األدنى من الوحدا  الالزمة لالست داد من الصندوق  2-6-25

 ريا  س ود  ) نمسة آالف ريا  س ود  ( 5,000 من الصندوق  اقود األدنى لالست داديبلغ  -
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  ول  من اقود األدنى ملبلغ االرت ا إلىمالك الوحدا  إذا كاع من ر ع و  است داد وع يخفق استثمار  -

. مالك الوحدا سوف يحن است داد كام  املبلغ املستثم  دوع ال إوع إلى ف للصندوق املبد ي املحدد 

رال ملة املحددة في اقوساب اقجار  من نال  القيد في  االست داد لبا  تدفع عائدا  كافة  وسوف 

  الوحدا .مالك اقوساب اقجار  لبنك 

 رفضه:ص  يا  مدير الصندوق في تعليق االشي ار أو االسي  ا  أو تأجيل أ  من ذلك أو   7-25

 رفقاقوق في دي  الصندوق فإع مل( " وهلية االستثمار " من الئحة صناديق االستثمار 51حس  املادة ) -

إرإاع ليمة االرت ا  إلى  ويحنو  شمص يكوع غي  مؤه  لالستثمار في الصندوق و   ل  ارت ا  

 .حساب ال مي  نال  نمسة ويام عم  من تاريخ تقدين ليمة االرت ا 

لك ذالحالي و  الح ام يجوز ملدي  الصندوق ت إي  تلبية و   ل  است داد من الصندوق حتى يوم  ما  -

 :في و  من اقوالحيع الحاليحيع

وو و ة   % 10 عم لوب تلبياصا في و  يوم املبلبا  االست داد  إإمالي ليمة كافة نسبة  تإذا رلغ (1

 من صافي ليمة وصو  الصندوق. 

إذا تن ت ليق الح ام  في وحد األسواق ال ئتسية الت  يحن ف صا الح ام  مع األوراق املالية وو األصو   (2

األن أ الت  يملكها الصندوق   إما بشك  عام وو رالنسبة إلى وصو  الصندوق الت  ي أ مدي  

 شك  م قو  ونصا مهمة نسبة إلى صافي ليمة وصو  الصندوق . الصندوق ب

 

26  

 الصندوق :  أصول صافي قيمة  تحديد  1-26

الصندوق ب د نصن املصاريف و االلتزاما  املت تبة على  وصو  الصندوق   إإمالي  وصو  يقصد رصافي ليمة 

 وفقا لهمبوا  الحالية : ويحن االحتساب الصندوق حتى يوم الحقوين امل ن    

 
 
و األسواق  الس ود سوق األسهن  إغالق  على  وسهن الش كا  اململو ة للصندوق رناء   وس ار  : احتساب إإمالي أوال

ضافة إلى تقوين رايي وصو  الصندوق املستثم ة في استثمارا  لصي ة األإ  راإل  امل ن  ال م في يوم اقمليجية األن أ 

 . في محفظة الصندوق وو و  مبالغ إضافية تحت الححصي األصو  النقدية إلى إضافة حس  آن  تقوين محال 

 
 
 شم  الت  تو حتى يوم ال م  امل ن  رالحقوين    املسححقة  ل االلتزاما   قوساب صافي ليمة األصو  يحن:  ثانيا

 املحددة في هذه الش و  واألحكام.  ال سوم و املصاريف 

 
 
على إإمالي عدد وحدا  الصندوق  صافي ليمة وصو  الصندوق  يحن تحديد س   الوحدة من نال  تقسين :  ثالثا

 امل ن  .  الح ام القائمة في يوم 

 عد  مرا  التقويم و توقيته : 2-26

 من ك  يوم ت ام    وفي حالة صادف وع وحد وصو  الصندوق  تقوين يحن
 
بشك  يومي عند الساعة اقمامسة عص ا

 
 
األسواق اقمليجية مغلق في و  يوم تقويم  للصندوق    يحن احتساب ليمة استثمار الصندوق في ذلك السوق وفقا

 آلن   تقوين محال .

 ت إي  تقوين وصو  الصندوق : 1-2-26

 ين وصو  الصندوق الى يوم ال م  الحالي في اقواال  الحالية : يمكن ملدي  الصندوق ت إي  تقو 

ي ف تقوين الصندوق   فإع  ت ام مفحوحة لل م  في و  يوم  إذا لن تكن البنو  راململكة ال  بية الس وديةو   -

 .مفحوحة لل م  البنو  الس ودية الحالي الذ  تكوع فيي الح ام هذه اقوالة سوف يكوع هو يوم 

 من املوعد ال صا ي لحقدينعم  صندوق ملدة ال تحجاوز يوميع الوصو   تقوينيحق ملدي  الصندوق ت ني   ما  -

 نتقويإذا ل ر مدي  الصندوق بشك  م قو  عدم إمكاجية    الح ليما  اقماصة ب مليا  الش اء و االست داد

 إزء  بي  من وصو  الصندوق بشك  يمكن الح وي  عليي. 

 اسعار االشي ار و االسي  ا  : طريقة ا تساب 3-26

ال يخحلف س   االرت ا  في و  يوم عم  عن س   االست داد لنفس اليوم   حيث يحن االرت ا  في الصندوق واالست داد 

 مني بس   الوحدة امل لن لليوم املقصود. 
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 اإلع ن و النشر  ألسعار و دا  الصندوق : 4-25

لى عفي اليوم الحالي ليوم الح ام  الذ  تن فيي الحقوين   وذلك  بشك  يوميالوحدة  تقوينيحن اإلعالع عن سوف 

 اإللكت وني ملدي  الصندوق ولع املعلى وق املالية الس ودية " تداو  " و املولع اإللكت وني لش  ة الس

www.alawwalcapital.com 
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 ال ينببق.

28 

    و يحوإ  و تصفيحي إنصاء عم  الصندوق  مجلس هيئة السوق املاليةموافقة اقوصو  على يجوز ملدي  الصندوق ب د 

 من تاريخ الحصفية  60على مدي  الصندوق تقدين إر ار قوملة الوحدا  رذلك لب  
 
 تقويميا

 
اقوالة تحن ي هذه ف  و يوما

و توزيع عائداتي املحبقية من هذه الحصفية على املشت  يع من لب  مدي   لتزاماتياإر اء ذمة تصفية وصو  الصندوق و 

 ة هيئة السوق املاليلحنفيذية و توإ صا  الصندوق الذ  سوف تخضع تص فاتي في كافة األولا  لألجظمة و اللوائح ا

29 

 و حدا  الصندوق :قوملة  الحقاري  الدورية   1-29

 ك  ثالثة وره   حد ولص ى تحضمن امل لوما  اآلتية:قوملة الوحدا  تقاري  دوق رحقدين سيقوم مدي  الصن

 صافي ليمة وصو  وحدا  الصندوق. -

 عدد وحدا  الصندوق الت  يملكها اوصافي ليماصا. -

 مالك الوحدا  رما في ذلك و  توزي ا  مدفوعة.سج  رال مليا  الت  تمت على حساب  -

 للصندوق :القوائن املالية  2-29

 الحالية عند صدورها:املالية  ما يقدم مدي  الصندوق القوائن 

 القوائن املالية النصف سنوية املفحوصة للصندوق. (3

 القوائن املالية السنوية امل اإ ة. (4

وستحن إرسا  الحقاري  على ال نواع الب يد  و/وو الب يد اإلليكت وني و/وو الهاتف و/وو الفا س  ما هو مبيع في جموذع فحح 

( 60نال  سحيع ) اعت اضر   اقوساب إال إذا تن إر ار مدي  الصندوق ر   تغيي  في ال نواع. ويج  إنبار مدي  الصندوق 

 يوم
 
 تقويميا

 
 اري  وب د ذلك تصبح الحقاري  الصادرة عن مدي  الصندوق نصائية وحاسمة.من إصدار تلك الحق ا

30 

ولوية أل مدي  الصندوق ا ي, وي بمصاقح في الصندوق  و  تضارب حصو  الس ي لهويلولة دوع على مدي  الصندوق  سي م 

 اقجة تضارب املصاقح عند  لبصا.  ما سيقوم مدي  الصندوق رحقدين اإلإ اءا  الت  سحتبع مل صندوق   ملصاقح ال

31  

يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسا  ال امة  ,كارتحا ب د التشاور مع مدي  إدارة املبارقة وااللتزام بش  ة األو  

 من وصولي. ويق ر مدي  
 
املح لقة رممارسة حقوق الحصويت املمنوحة للصندوق رموإ  األوراق املالية الت  تشك  إزءا

 لحقدي ه ممارسة وو عدم ممارسة و  حقوق تصويت ب د التشاور مع مدي  إدارة املبارقة وااللتزام.
 
 الصندوق  بقا

32 

,  إع األحكام والش و  املبتنة في هذه االتفالية ت حب  سارية املف و  ما
 
 إوه يا

 
ويخضع   لن يج  عل صا مدي  الصندوق ت ديال

 ذلك للش و  الحالية:

  مجلس هيئة السوق املاليةاقوصو  على موافقة. 
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 .اقوصو  على موافقة املستشار الش عي 

  لب  حدا  حملة الو تبليغ 
 
 على األل  60نبيا

 
 من س ياع مف و  الح دي . يوما تقويميا

وما في حالة كاع الح دي  غي  إوه    فسوف يحن تحديث هذه الش و  و األحكام في املولع ال سم  لش  ة السوق املالية 

  عن   يق ال ناوين وار ار حملة الوحدا  مبار ة رالحغيي ا  اقواصلة  www.Tadawul.com.saالس ودية )تداو ( 

 املسجلة لدأ مدي  الصندوق.

رامحال  وحدا  في الصندوق يوافق مالك الوحدا  على وع ر و  ووحكام الصندوق الواردة في هذه النش ة  و رنود  ل  

االرت ا  وو و  وثائق ون أ ذا  عاللة رالصندوق سححكن ال اللة رتني ومدي  الصندوق.  ما يوافق املشار   ذلك ر ع 

 للمحبلبا  النظامية واللوائح امل عية   رح دي  هذه الش و  واألحكام  وو 
 
مدي  الصندوق لد يقوم من ولت إلى آن  وفقا

و  وثائق ون أ  ب د اقوصو  على موافقة مجلس هيئة السوق املالية املسبقة على الح ديال  املبلوبة. وفي تلك اقوالة  

  عن   يق الب يد رالحغيي ا  املقت حة ويقوم رتسليمهن نسمة من النص امل د  يقوم مدي  الصندوق رإر ار حملة الوحدا

 من تاريخ اإلر ار.  60وتكوع الح ديال  جافذة ب د 
 
 تقويميا

 
 )سحوع( يوما

33  

 إع اإلإ اءا  اقماصة رم اقجة الشكاوأ ستحن تقديمها عند  لبصا 

ت د إليي من املشار يع في الصندوق  وفي حالة وإود و  ركوأ وو مالحظة حو   وينظ  مدي  الصندوق في و  ركاو  

 الصندوق  ت س  إلى ال نواع الحالي: 

 كارتحا  ش  ة األو  لسن م اقجة الشكاوأ ب

  اململكة ال  بية الس ودية, 21553إدة  51536مبنى رن حم اع الحجار  رر  الدور الثاني, ح.ب:  إدة رر  رارع الححلية رر

 +( 96612) 2840335فا س  602تحويلة رلن  +(96612) 2842321هاتف:

 www.alawwalcapital.com املولع االلكت وني:

34 

  اململكة ال  بية الس ودية السارية املف و  واللوائح الحنفيذية الت  تصدر ألجظمة تخضع هذه الش و  واألحكام

 عن مجلس هيئة السوق املالية وو  ت ديال  عل صا. 

  و  جزاعا  لد تنش  ريع و  اف هذه االتفالية )ر و  ووحكام الصندوق( سوف تحن إحالاصا إلى قجنة الفص  في

 ألوراق املالية في اململكة ال  بية الس ودية.منازعا  ا
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مجلرررررررس يقررررررر  مررررررردي  الصرررررررندوق رررررررر ع هرررررررذه الشررررررر و  واألحكرررررررام مبارقرررررررة ألحكرررررررام الئحرررررررة صرررررررناديق االسرررررررتثمار الصرررررررادرة عرررررررن 

فررررررررررري اململكرررررررررررة ال  بيرررررررررررة السررررررررررر ودية وتححرررررررررررو  علرررررررررررى إفصرررررررررررال كامررررررررررر  وصرررررررررررويح رجميرررررررررررع اقوقرررررررررررائق  هيئرررررررررررة السررررررررررروق املاليرررررررررررة

 اقجوه ية ذا  ال اللة رالصندوق.

 

لى   عإاء بصا واملوافقة عل صا وتن اقوصو  لقد لمت/لمنا رق اءة الش و  واألحكام واملالحق اقماصة رالصندوق وفهن ما

  نسمة م صا والحوليع عل صا:

 

 

 

 

 

 

 

 (كارتحا )يحن توليع نسمحيع من هذا ال قد إحداهما للمستثم  واألن أ لهوفظ لدأ ر  ة األو   

 وباهلل التوفيق وصلى هللا على ن ينا محمد وعلى آله وصح ه وسلم.

  

  املرررسئو   اسن

  املسئو   توليع

  الحرررررررراريرررررررررررخ

  االسن

  رلرررررن الرررهويررة

  مرررنصررررررادرة 

  تاريخ اإلصدار

  توليع املستثم 

  الحرررررررراريرررررررررررخ

  ال ررررررررررررنررررررواع
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 ( 1م حق رقم )  -36

  في الحق ي  السنو  والنصف سنو  للصندوق في نصاية ك املصاريف الف ليةذ   ستحن ت حب  املصاريف الواردة وعاله تقدي ية و * 

 والت  سحكوع م حمدة من املحاس  القاجوني للصندوق. فت ة مالية

  

   

 1  م لب  املستث من سدادها يحن من مبلغ االرت ا  وو االرت ا  اإلضافي  1%

2.0%  
 
 على وساس الصندوق    وتحتس  يوميا  نسبة من صافي وصو  سنويا

  ميالد  ره   ك  نصاية في  وتدفع   سنو  
 2 

0.25%  
 
اس على وسالصندوق    وتحتس  يوميا  نسبة من صافي وصو  سنويا

  ميالد  ره   ك  نصاية في  وتدفع سنو   
 3 

 من صافي ليمة الوحدا  املست دة نال  السنة األولى  1%

 من صافي ليمة الوحدا  املست دة نال  السنة الثاجية  0.5%
 4 

 يعر  املح لقة( الوسا ة رسوم) الح ام  رسوم و  مصاريف إميع الصندوق  يححم 

   املالية األوراق ر اء و 
 5 

في حالة لام الصندوق رااللت اض   ستحن نصن مصاريف الحموي  من وصو  

 الصندوق في نصاية ك  ره  ميالد  .
 6 

  س ود  ريا  10,000
 
 7  . سنويا

17,000  
 
 ريا  س ود  سنويا

 
8 

ريا  س ود  عن ك  اإحماع لك  عضو مسحق  . ومن املحولع اع ال  3000

ريا   24,000تحجاوز مكاف ة وعضاء مجلس إدارة الصندوق املسحقليع 

 س ود  في السنة رحد ولص ى 
 

9 

 10  ريا  س ود  سنويا  وتدفع عند رداية ك  سنة ميالدية 13,125مبلغ 

 11  ريا  س ود  سنويا 5,000

7,500  
 
 12  ريا  س ود  سنويا

  المالي اإلفصاح ملخص
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236

وبافت اض رلغ املحوس  السنو  لقيمة إإمالي  وصو  الصندوق   الصندوق ريا  في  5,000,000رافت اض استثمار عمي  مبلغ 

 ريا   فإع ال سوم الت  سوف يدف ها ال مي  و الصندوق تحمث  في :  50,000,000

 

1%
من ليمة  %1الررررررررررررررررررررر االررررررررررت ا  نسررررررررربة  تحجاوز رسررررررررروملن 

 ريا  50,000السارق في مثالنا  االرت ا  والت  ت اد 
 ريا   50,000)رسوم االرت ا ( =  %1)مبلغ االرت ا ( *  5,000,000

20,000

تحقاضررررر ى الهيئة الشررررر عية للصرررررندوق وت ارا سرررررنوية تبلغ 

 السنة.( ريا  في 10,000)

الصرررررندوق تدفع بغق النظ  عن ليمة وصرررررو   السرررررنة ريا  في  10,000

 حصة الصندوق من وت اب الهيئة الش عية السنوية   والت  تمث 

17,000
را  القاجوني وإورا سنوية مقار  يحقاض ى م اإع اقوسا

 ( ريا  سنويا 17,000) والت  تبلغوت اري 

الصرررررندوق ريا  في السرررررنة  تدفع بغق النظ  عن ليمة وصرررررو   17,000

 . وت اب م اإع اقوسارا  القاجوني والت  تمث 

5,000

يدفع الصرررررررررندوق رسررررررررروما سرررررررررنوية لشررررررررر  ة تداو  رقيمة 

 ريا  تدفع م ة واحدة ك  سنة (5000)

الصررررررررندوق   تدفع بغق النظ  عن ليمة وصررررررررو  ريا  في السررررررررنة 5,000

 تداو . رسوم ر  ة  والت  تمث 

تحقاضرررررر ى الشرررررر  ة امل نصررررررة إلنشرررررراء املؤررررررر ا  رسرررررروما 

 ( ريا  تدفع م ة واحدة ك  سنة13,125سنوية تبلغ )

الصرررررررندوق   تدفع بغق النظ  عن ليمة وصرررررررو  ريا  في السرررررررنة13,125

 رسوم انشاء وصياجة املؤر     والت  تمث 

يدفع الصررندوق رسرروما سررنوية لهيئة السرروق املالية تبلغ 7,500

 ( ريا  تدفع م ة واحدة ك  سنة7,500)

الصررررررررندوق   تدفع بغق النظ  عن ليمة وصررررررررو  ريا  في السررررررررنة 7,500

 املالية. وت اب رلارية لهيئة السوق  الت  تمث و 

24,000

يرررررردفع الصررررررررررررنرررررردوق مكررررررافئررررررا  ألعضررررررررررررررررراء مجلس إدارة 

 وال تحجررررراوز  والت  يحولع فق  الصررررررررررررنررررردوق املسررررررررررررحقليع 

 سنويا.ريا   24,000ليماصا 

ريا  لك  عضو مسحق   وبافت اض وع يجحمع مجلس إدارة  3000روالع 

م ا  سرررررررنويا  حد ولصررررررر ى  فإع مكافئا  وعضررررررراء مجلس  4الصرررررررندوق 

 2*3000ريررا  سررررررررررررنويررا =  24,000اإلدارة املسررررررررررررحقليع لن تحجرراوز ليماصررا 

 اإحماعا . 4 *مسحقليع( )عضوين 

قيمررررة من  %0.17يعرررررا ل  مرررررا سررررررررررررنويرررررا،ريرررررال  86,625

مشرررررررررررررراركررة  من قيمررة %0.17الصررررررررررررنرردوق أو مررا يعررا ل 

 ريال( 8,500)العميل 

 7,500ريال +  13,125ريال +  5,000ريال +  17,000ريال +  10,000

تتصم من اجمالي أصول ريال ) 86,625ريال =  24,000ريال + 

 الصندوق.

)نسرررررررررررر ررررة املصررررررررررررررراريف الثررررابتررررة من أصررررررررررررول الصررررررررررررنرررردوق(    %0.17أو 

تتصررررررررررررم من ريررال ) 8,500) جمررالي مشررررررررررررراركررة العميررل( =  5,000,000

  جمالي مشاركة العميل في الصندوق(

2.25%

 ورسرروم حفظسررنويا   %2يحن ف ض رسرروم إدارة روالع 

من صررررررررررررررافي ليمرررة مشررررررررررررررار رررة  %2.25  و  %0.25روالع 

 والت  تسررررررررررررراو  ال مير  ب رد نصررررررررررررن املصررررررررررررراريف الثرارحرة 

 ريا . 112,308

)صافي األصو  ب د نصن املصاريف الثارحة( *  49,913,375

 ريا  في السنة. 1,123,050( =واقوفظ)رسوم اإلدارة 2.25%

مشررررررررررررار ة ال مي  ب د نصررررررررررررن املصرررررررررررراريف  )صررررررررررررافيريا   4,991,500وو 

 ريا   112,308=  واقوفظ(اإلدارة  )رسوم %2.25الثارحة( * 

ظ واقوف ورسررررروم اإلدارةتمث  إإمالي املصررررراريف الثارحة 

يدف ها الصررررررندوق نال  و  عام  راسررررررحثناء رسرررررروم  الت 

 نسرررررررررربة من ليمة  مسررررررررررتثم   ك االرررررررررررت ا  الت  يححملها 

 مشار حي 

 ريا   1,199,675ريا  = 1,123,050ريا  +  76,625 

 %2.42من إإمالي وصرررررو  الصرررررندوق  وو  %2.42 والت  ت اد في السرررررنة 

 ر110,808 والت  ت اد سررررنويا من ليمة اسررررتثمار و  عمي  في الصررررندوق 

  واقوفظ  ورسوم اإلدارةريا  تمث  إإمالي املصاريف ثارحة 

 

*  5,000,000) سنويا ريا  110,808 ت اد  ريا  5,000,000 مبلغ عمي  استثمار  على املحتسبة ال سوم فإع سبق ما على وبناء  

 اريفاملص نصن ب د املستثم   املبلغ صافي وع و  األن أ  املصاريف الى واقوفظ راإلضافة اإلدارة رسوم ( والت  تمث 2.42%

  ريا ( 4,869,192= 110,808 – 5,000,000) يكوع  سوف السنوية
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2016 

 القيمة وقت الدفع طريقة اال تساب املصاريف

النس ة من صافي قيمة 

أصول الصندوق في 

م31/12/2016

الايئة  اتعاب 

 الشرعية
 يتم تكوين مستحق لاا مع  ل تقييم

أربع مرا  في السنة 

 عند تقديم املطال ا 

                 

9,867  

 

0.04% 

اتعاب مراجع 

 الحسابا  الخارجي
 يتم تكوين مستحق لاا مع  ل تقييم

بعد اصدار القوائم 

 املالية

               

34,500  

 

0.15% 

م افآ  اعضاء 

 اال ارةمجلس 
 %0.05 12,000 بعد  ل اجتماع يتم تكوين مستحق لاا مع  ل تقييم

اتعاب املراجعة 

 واإلفصاح
 %0.03 7,500 عند تقديم املطال ة يتم تكوين مستحق لاا مع  ل تقييم

 اتعاب اال ارة
تحتس  مع  ل تقييم كنس ة مئوية من 

 صافي أصول الصندوق 
 
 
 %2.04 456,872 شاريا

 رسوم الحفظ
تحتس  مع  ل تقييم كنس ة مئوية من 

 صافي أصول الصندوق 
 
 
 %0.25 57,109 شاريا

رسوم مؤشر 

 اسي شا  
 %0.05 11,039  فع مقدم يتم اطفاء قيمة املصرو  عن التقييم

 %0.02 5,000 عند الحدوث --------- مصاريف اخرى 

 %0.01 2,250 عند الحدوث --------- عموال  بنكيه

 %2.66 596,137 املجموع

 

(1.
 
 ( إع األداء السارق لصندوق االستثمار وو األداء السارق للمؤر  ال يد  على ما سيكوع عليي وداء الصندوق مسحقبال

 لألداء السارق. ( إع الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدا  وع وداء الصندوق )وو وداءه2)
 
 مقارجة راملؤر ( ستحك ر وو يكوع مماثال
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2016 2015 2014  

 الصندوق  1.56%- 7.31%- 3.28%

 املؤر  اإلست راد  %-1.84 19.67%- 2.66%-
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 الينببق الينببق %6.01- الصندوق 

 الينببق الينببق %23.24- املؤر  اإلست راد 

(1.
 
 ( وع األداء السارق لصندوق االستثمار وو األداء السارق للمؤر  ال يد  على ما سيكوع عليي وداء الصندوق مسحقبال

 لألداء السارق. ( وع الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدا  وع وداء الصندوق )وو وداءه2)
 
      مقارجة راملؤر ( ستحك ر وو يكوع مماثال

 

-1.56%

-7.31%

3.28%
-1.84%

-19.67%

-2.66%

2014 2015 2016


