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 شروط وأحكام
  صندوق األول للدخل الدوري

 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاماً( 

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

 الصندوق: هيئة السوق املالية على إنشاء مجلس تاريخ موافقة 

 م 2011/ 25/12املوافق  هـ1433/ 01/ 30

  أحكاموشروط 

 الـــدوري للــدخل  األول صنــدوق

Alawwal Periodical Income Fund 

ً  طرحا  مطروح مفتوح محلي أسهم صندوق)   ( عاما
 AAL-57-06-02-09-11شرعي: الرقم االعتماد 

 مدير الصندوق   

 شركة األول كابيتال

 

اعتماد   ❖ األول  تم  الدوريصندوق  من  للدخل  جازة 
ُ
امل الشرعية  املعايير  مع  متوافق  استثمار  أنه صندوق  املستشار    على 

 املعين لصندوق االستثمار. الشرعي 

  صناديق لالئحة خاضعة للدخل الدوري األول  بصندوق  الخاصة واألحكام الشروط في املذكورة والبنود املعلومات جميع أن  ❖

أن شركة األّول كابيتال حسب علمها واعتقادها، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، ؤكد . وتاالستثمار

وأّنها  صندوق المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن املعلومات الواردة في هذه الشروط األحكام هي 

   معلومات محّدثة ومعّدلة.

 الخاصة األخرى  واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق  وأحكام شروط قراءة  املحتملين  املستثمرين على يجب ❖

 ما معرفة عدم حال في و بالصندوق، يتعلق استثماري  قرار أي اتخاذ قبل تاّمة ودقة بعناية للدخل الدوري األول  بصندوق 

  قبل املستقلين  املاليين  املستشارين أحد استشارة املحتمل املستثمر على يجب فانه مالئم،  الصندوق  في االستثمار كان إذا

 . استثماري  قرار أي اتخاذ

  املوافق   هـ1442/ 09/09  بتاريخ الشروط واألحكام  هذه  تحديت  وتم  م2011/ 12/ 18تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام:   ❖

   م2021/ 04/ 21

من    هذه ❖ املعدلة  النسخة  تعكس    صندوق وأحكام    شروطهي  التي  الدوري  للدخل  الحسابات    أتعاب  تغييراألول  مراجع 

 م. 21/04/2021القانوني حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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قبل شركة األول   ويدار منأسس    مفتوح املدة يستثمر في األسهم السعودية،  أسهمهو صندوق    (،)"الصندوق"  للدخل الدوري  األول   صندوق  •

الصادر عن   والترخيص(  4030170788)شركة مساهمة مقفلة سعودية وبموجب السجل التجاري رقم    وهي  (،كابيتال )"مدير الصندوق"

 التالي: والتي عنوانها  37-14178هيئة السوق املالية رقم 

 ب 204مكتب رقم  –الدور الثاني  – بن حمران التجاري  مركز

( عبد العزيزاألمير محمد بن  شارع
ً
 )التحلية سابقا

 21553 جدة  51536.ب ص

 السعودية  العربية اململكة

ـــ    • ـــروطال هذهتوضــ ـــكل هذه   حكاماأل و   شــ ـــتثمرين وتشــ ـــتثمار للمســ ـــركة األول كابيتال بتقديم خدمات االســ ـــتقوم شــ التي بموجبها ســ

 االتفاقية بين مدير الصندوق واملشترك.الشروط واالحكام 

ـــترك على ويجب  • ـــ ـــ ـــندوق  في املشــ ـــ ـــ ـــروط قراءة  الصــ ـــ ـــ ـــة واألحكام  الشــ ـــ ـــ ـــندوق   الخاصــ ـــ ـــ  معلومات على  تحتوي   أنها حيث تامة  قراءة بالصــ

 .الصندوق  عن  تفصيلية

عّدت •
ُ
    الصندوق   مدير  ِقبل  من  املعلومات  مذكرة   أ

ً
  املالية   السوق   هيئة  مجلس  عن  الصادرة   املعدلة  االستثمار  صناديق  الئحة  ألحكامطبقا

 لنظام السوق املالية   االستثمار  صناديق  الئحة)"  م23/05/2016  لـ  املوافق  هـ 16/08/1437  وتاريخ  2016  –  61  –  1  رقم  القرار  بموجب
ً
"( وفقا

 هـ.. 02/06/1426وتاريخ  30الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/

  أصول   استثمار  خالل  من  املال  رأس  في  نمو  تحقيق  إلى  باإلضافة  العام  في  مرتين  للمستثمرين  دورية  أرباح  توزيع   تحقيق   الصندوق   يهدف •

 ومنتظمة   جيدة   نقدية  توزيعات   تدفع   والتي  للصندوق   الشرعية  املعايير   مع  واملتوافقة  السعودي  األسهم  سوق   في   املدرجة  الشركات   في  الصندوق 

 . األسهم لحملة

لدخل  ل  األول   بصندوق   الخاصة  األخرى   واملستندات  املعلومات  مذكرة   مع  الصندوق   واحكام  شروط  قراءة   املحتملينعلى املستثمرين    يجب •

فانه يجب    الصندوق،شك في مدى مالئمة هذا    هناك  كان  حال   وفي  بالصندوق،   يتعلق  استثماري   قرار  أي   اتخاذ  قبل  تامة  ودقة  بعنايةالدوري  

 مل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. على املستثمر املحت

إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات تمثل التقدير الخاص ملدير الصندوق )بعد أن بذل كل   •

مانات بان تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املستثمرين  االهتمام والعناية املعقولة للتأكد من صحتها( وليس هنالك أي ض

سائل املحتملين اال ينظروا الى محتوى الشروط واالحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو باي م

 أخرى.

  بينةاملحتملين ان يكونوا على    للمستثمرين   وينبغي  الصندوق،  قبل من  اململوكة   األسهم   أسعار  لتقلبات  عرضة  الصندوق   وحدات قيمة  تكون  •

    مرتفعة،   مخاطربان االستثمار في الصندوق يشتمل على    تامةومعرفة  
ً
إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما

    كما
ً
  الصندوق   في  االستثمار  عن  تنتج   قد  مالية  خسائر  أي  عن  املسؤولية  كامل  املستثمر  ويتحمل  الصندوق   مدير  قبل  منانه ليس مضمونا

  الخسارة  سبب يكن لم ما
ً
 الصندوق  مدير من إهمال أو تقصير  عن ناجما

   املشترك  عن  نيابة  االشتراكات  مبالغ  يستثمر  سوف  الصندوق   مدير  بان  مشترك  كل  يعتبر   واالحكام  والشروط  املذكرة   على  بالتوقيع •
ً
 لهذه   وطبقا

 . واالحكام الشروط

  

 هام إشعار
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 مدير الصندوق  

 كابيتال  األول شركة

 ( 14178-37)ترخيص مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 +(96612) 2840335+(فاكس: 96612) 2842321تليفون: 

 اململكة العربية السعودية  21553جدة   51536ص.ب: 

   www.alawwalcapital.comاملوقع االلكتروني: 

  

 أمين الحفظ 

 الجزيرة كابيتال 
   فهد امللك  طريق -الرياض 

     11 966+2256000: هاتف

 السعودية  العربية اململكة,11455 الرياض ,   20438 ب.ص  

   www.aljaziracapital.com.sa: االلكتروني املوقع

 

  

 القانوني  المحاسب 

 الخريجي  هللا عبد أسامة

 عارف محمود شارع- الروضة حي- جدة: العنوان

    21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فاكس 012-6600085: هاتف
 

www.ey.com 

    

 العالقة ذوو األطراف

  

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.ey.com/
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مصطلحات مترادفة لإلشارة الى العميل الذي يمتلك   "الوحدة مالك "و"  العميل"و"  املستثمرين"و" املحتمل املستثمر "و"  ملستثمر "او" املشترك

 وحدات في الصندوق. 

 . بها شركة األول كابيتال يقصد "شركة"الو"املدير"  و "مدير الصندوق"  

 لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة  صندوق المجلس إدارة يقصد به  "اإلدارة"مجلس  و الصندوق"  إدارة"مجلس 
ً
الذي يتعين أعضائه وفقا

 مدير صندوق االستثمار.  أعمال

أو   يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية ، "املالية السوق "هيئة و" السوق "هيئة  و " الهيئة"

 موظف ، أو وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام باي وظيفة من وظائف الهيئة.

 يقصد بها السوق املالية السعودية "تداول".  )تداول(" السعودية املالية"السوق و" املالية السوق "و" السوق "

 .للدخل الدورييقصد به صندوق األول  "الصندوق"

دية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي يتم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد يقصد به سوق األسهم السعو  "الرئيس ي السوق "

 التسجيل واالدراج في السوق الرئيسية. 

يقصد بها سوق األسهم املوازية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي يتم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل  "املوازية السوق "

 اج في السوق املوازية.واالدر 

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. يقصد بها  "الئحة صناديق االستثمار"

تمثل حصة  وحدة على انها   كل وتعامل وحدات  من تتكون املالك في أي صندوق استثمار  حصة بها  يقصد "وحدات الصندوق" "الوحدات"

 . االستثمارفي أصول صندوق مشاعة 

مؤشر آيدال ريتنق  ويقصد هنا هنا   ويقصد االستثماري،به املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق  يقصداالسترشادي"  شر ؤ "امل

 . السعودي اإلسالمي

 معنوية. شخصية مادية اويقصد به الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة "تضارب املصالح" 

 مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرارات االستثمارية. يقصد بها  "املخاطر"

 أليام العمل الرسمية.  "عمل"يوم 
ً
 يقصد به أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 يه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق. يقصد به أي يوم يتم ف"يوم التعامل" 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة.  "التقويم"يوم 

 يقصد بها عموالت الشراء والبيع في األسواق املالية. "التعامل"مصاريف 

 وتشمل نوعين:  "أرباح الصندوق"

 .االستثماروهي األرباح املتحققة من بيع بعض أصول الصندوق خالل مدة  الصندوق،األرباح الرأسمالية ألصول  -

 الصندوق  فيها يستثمر والتي  السعودي األسهم سوق  في املدرجة الشركات توزعها التي األرباح -

 

  

 تعريفات 
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 اسم الصندوق 
  صندوق األول للدخل الدوري

Alawwal Periodical Income Fund 

 شركة األول كابيتال  مدير الصندوق 

 صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية نوع الصندوق 

 الجزيرة كابيتال  أمين الحفظ

 مفتوح رأسمال الصندوق المستهدف 

 ريال  10.000.000 الحد األدنى للتشغيل 

 طويل األجل متوسط إلى استثمار  االستثمار استراتيجية

 مفتوح مدة الصندوق 

 مفتوحة في أي يوم عمل المشاركة في الصندوق 

 موافق للشريعة اإلسالمية التوافق الشرعي 

 ريال سعودي 10 عند الطرح  سعر الوحدة

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة  10.000وحدة أو  1000 شتراك الحد األدنى لال

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة  1.000وحدة أو 100 الحد األدنى لإلضافة 

 م2/2012/ 1م إلى  2012/ 1/1من  األولية  فترة الطرح

 تقديم طلبات االشتراك 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االشتراكآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 تقديم طلبات االسترداد 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االستردادآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 ريال سعودي عملة الصندوق 

 ( عمل يوم يكون  ان على) يومي يم والتق أيام

 يومي )على ان يكون يوم عمل( أيام التعامل

 في نهاية كل نصف سنة  توزيعات األرباح 
ً
 ميالدية يتم توزيع األرباح املحققة مرتين سنويا

 تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام السنة المالية 

 شادي ر اإلست المؤشر 
 مؤشر آيدال ريتنق السعودي اإلسالمي 

 من مبلغ االستثمار االشتراك% تخصم عند  0.5  االشتراكرسوم 

 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع% سنويا 1.5  أتعاب إدارية 

 ريال 37,500وبحد أدنى  الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا وُيدفع% 0.06  الحفظ رسوم أمانة 

 ( من هذه املذكرة7بند رقم )حسب ما هو موض  في  مصاريف أخرى 

 مرتفع  مستوى المخاطر 
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   : معلومات عامة  .1

 : دير الصندوق م (أ

كابيتال" األّول  شركة    " شركة  ص  شخصو سعودية    مقفلة   مساهمةوهي 
ّ
  بموجب   السعودية  املالية  السوق   هيئة  قبل  من  له   ُمرخ

 . (14178-37) رقم الترخيص

 : عنوان مدير الصندوق  (ب

 الثاني  الطابق –  التجاري  حمران بن مركز

( التحلية) عبد العزيز بن محمد األمير  شارع
ً
 سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة  51536: ب.ص

 : املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  (ج

www.alawwalcapital.com 

 : أمين الحفظ (د

 الجزيرة كابيتال

 : املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ (ه

.www.aljaziracapital.com.sa 

 : النظام المطبق  .2

  ذات  األخرى   واللوائح  واألنظمة التنفيذية ولوائحه  املالية  الســـــوق   لنظام  الصـــــندوق  ومدير للدخل الدوري األول   صـــــندوق  يخضـــــع

 .السعودية العربية  اململكة في املطبقة العالقة

 : االستثمار   أهداف صندوق  .3

 االستثمار: األهداف االستثمارية لصندوق   ( أ

 أصول   استثمار  خالل من املال رأس في نمو تحقيق  إلى باإلضافة  العام  في  مرتين   للمستثمرين  دورية أرباح  توزيع تحقيق

ـــــندوق  ـــــركات  في  الصــ ـــــوق  في املدرجة  الشــ ـــــهم ســ ـــــعودي  األســ ـــــرعية مع واملتوافقة الســ ـــــندوق   املعايير الشــ   تدفع والتي  للصــ

 األسهم. لحملة ومنتظمة جيدة نقدية توزيعات

 

 : أساس ي   بشكل  فيها  الصندوق  يستثمر  سوف التي  املالية األوراق( أنواع)  نوع (ب

 للصندوق  الشرعية املعايير  مع واملتوافقة السعودي األسهم سوق  في املدرجة الشركات في الصندوق  أصول  استثمار -1

  واملطروحة  الســعودية املالية  الســوق  هيئة من  املرخصــة  النقد  وأســواق املرابحة  صــناديق في النقدية الســيولة فائض  اســتثمار .2

 
ً
   طرحا

ً
 وســـــــــيتم. الســـــــــعودية املالية  الســـــــــوق  هيئة من  املرخصـــــــــة  املالية الشـــــــــركات أو  الصـــــــــندوق  مدير  قبل من تدار والتي عاما

 أهمها بها، األخذ الصـــندوق   مدير على  يجب التي املعايير   من مجموعة على بناءً  النقد  وأســـواق املرابحة  صـــناديق  بين  املفاضـــلة

 .للصندوق  الشرعي التوافق الى باإلضافة وسيولته الصندوق  مخاطر

 . األولي الطرح شركات أسهم في الصندوق  أصول  من جزء استثمار .3

 .السعودي السوق  في املدرجة املتداولة العقارية الصناديق في استثمار .4

 .تابعيه من أي أو الصندوق  مدير أصدرها مالية أوراق في الصندوق  أصول  استثمار الصندوق  ملدير يجوز  .5

 

 :االستثمار تركيز  سياسة (ج

  
ً
لتحقيق أهداف الصــندوق ســوف يســرى مدير الصــندوق إلى إتباع اســتراتيجية اســتثمارية نشــطة قابلة للتعديل وفقا

 البنود التالية:ملتغيرات السوق واالقتصاد العاملي، وُتركز تلك االستراتيجية على 

 واألحكام الشروط

http://www.alawwalcapital.com/
http://www.alawwalcapital.com/
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أســـــهم  من أصـــــول الصـــــندوق في %  95  نســـــبة اســـــتثمار الصـــــندوق، في الظروف االعتيادية، إلى  مدير يســـــرى  ســـــوف (1

%  5االحتفاظ بنســبة  مع  الشــرعية للصــندوق  عاييراملالشــركات املدرجة في ســوق األســهم الســعودي واملتوافقة مع 

 من الصندوق. االسترداد املحتملةفي صورة سيولة نقدية ملواجهة عمليات أصوله  من 

ــــــندوق   ملدير يحق (2 ــــــب  تعديل  الصــ ــــــيولة  نســ ــــــتثمار والســ ــــــندوق  في االســ    الصــ
ً
ــــــهم  ل تبعا ــــــوق األســ ــــــاع ظروف ســ   واألوضــ

ــادية العاملية      واإلقليمية،االقتصــ
ً
ــندوق  وذلك وفقا ــتثمرين فيه وبما ال يتعارض  فيملا يراه مدير الصــ ــلحة املســ مصــ

 .ملعلوماتالصندوق ومذكرة ا وأحكام  شروطمع 

ـــــتثمارعلى   التركيز (3 ـــ ـــــهمفي  االســ ـــ ـــــركات التي توزع أرباح نقدية    أســ ـــ ـــــراء  مالشــ ـــ ـــــتمرة ومتنامية مع مراعاة شــ ـــ نتظمة ومســ

 .أسهمها عند أسعار عادلة

واالحتفاظ بها كســـــيولة نقدية حتى يتم النقدية املحصـــــلة من توزيعات األســـــهم اململوكة للصـــــندوق  رباحاأل تجميع  (4

، وذلك في نهاية شهر يونية وشهر ديسمبر من كل عام ميالدي. تحملة الوحداتوزيعها على 
ً
 مرتين سنويا

من خالل بيع بعض األســــهم اململوكة للصــــندوق لجحي األرباح عند تحقيق ارتفاع  أصــــول الصــــندوق  في نمو تحقيق  (5

 .تلك األرباح ضمن استثمارات الصندوق  يتم إعادة تدويرمجزي خالل فترة تشغيل الصندوق. و 

ـــــتثمار   (6 ـــــيولة اســ ـــــندوق الســ ـــــيولة النقدية للصــ ـــــيرة األجل وعالية الســ ـــــتثمارية قصــ مع  واألمان ومتوافقةفي أوعية اســ

ـــــرعية  ــندوق لاملعايير الشــ ـــ ــة أو  لصــ ـــ ـــــركات املالية املرخصــ ــندوق أو لدى الشــ ـــ ــناديق املرابحة لدى مدير الصــ ـــ مثل صــ

 . صفقات املرابحة لدى البنوك املحلية

تم لتخفيض املخاطر االســــتثمارية، وي تنويع اســــتثمارات املحفظة على مختلف قطاعات ســــوق األســــهم الســــعودي (7

ـــــنــدوق  تحــديــد أوزان القطــاعــات املختــارة   ـــ ـــ ــــــادي  االالقطــاعي و ى نتــائج التحليــل  عل  بنــاءً في محفظــة الصــ ـــ ـــ واملــالي  قتصــ

 .للشركات املدرجة في السوق 

ــهم بعد تقييم دقيق للمركز املالي للشـــركة ومقارنة القيمة الســـوقية بالقيمة العادلة للســـهم (8 والتي  يتم اختيار األسـ

ــــــابها من قبل إدارة البحو  ايتم  ــــــات لدى حتســ ــــــركة  والدراســ ــــــندوق بتقارير  مدير  قوم بتزويد  والتي ت  األول،شــ الصــ

 . وسليمبشكل علمي  القرار االستثماري تخاذ ال والقطاعي واملالي والفحي الالزمةقتصادي  التحليل اال

ـــالمية على أن ال (9 ـــ ـــ ـــريعة اإلســ ـــ ـــ ـــول على تمويل متوافق مع الشــ ـــ ـــ ـــندوق الحصــ ـــ ـــ ـــبة اقتراض  يحق ملدير الصــ ـــ ـــ تتجاوز نســ

ـــندوق   ـــ    10الصــ
ً
ـــت ناء االقتراض من مديره أو أيا ـــ ـــوله باســ ـــ ـــافي قيمة أصــ ـــ ـــركات التابعة له لتغطية   % من صــ ـــ من الشــ

 طلبات االسترداد.

  ُتدار التي  األولّية  الطروحات  صناديق  في الصندوق  أصول  باستثمار  الفرصة أتيحت ما  حيث الصندوق  ملدير  يحق (10

  واملطروحة  املالية  السـوق   هيئة من  املرخصـة املالية لشـركاتا  أو الصـندوق   مدير قبل من
ً
  طرحا

ً
أقصـىى   وبحد  عاما

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 20

  الرئيس،  الســــوق  في  األولي الطرح  شــــركات  أســــهم في الصــــندوق   أصــــول  من جزء  باســــتثمار الصــــندوق   مدير  ســــيقوم (11

ـــات  إجراء  بعــد  وذلــك ـــ ـــ ـــ ـــــتقبليــة  والتقــديرات  الــدقيقــة  والتحليالت  الــدراســ ـــ ـــ ـــــركــات  لهــذه  املســ ـــ ـــ  ملــدير  يمكن  كمــا.   الشــ

 نســبة  تتجاوز  ال  أن   على  واملتوســطة، الصــغيرة الشــركات  يســتهدف  والذي املوازية،  الســوق  في االســتثمار الصــندوق 

 .الصندوق  أصول  صافي من% 25 السوقين  كال في األولي  الطرح  أسهم االستثمار في

ـــــندوق  ملدير يمكن (12 ـــ ـــــتثمار  الصــ ـــ ـــــناديق  في  االســ ـــ ـــــتثمار  صــ ـــ ـــــة  ،"ريتس" املتداولة العقاري  االســ ـــ   هيئة  قبل من  واملرخصــ

 .الصندوق  أصول  صافي من% 49 أقصىى  وبحد املالية، السوق 

 

 : الصندوق   فيها  يستثمر  التي  املالية األوراق أسواق  (د

 : التالية األسواق في  الصندوق   يستثمر 

 أدوات أسواق النقد السعودية •

 االسهم السعودية الرئيسىيسوق  •

 سوق األسهم السعودية املوازية •
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 : مدة صندوق االستثمار  .4

   انهاءه بحق الصندوق  مدير ويحتفظ محدد عمر له  يوجد  ال انه أي املدة، مفتوح  صندوق  للدخل الدوري األول  صندوق   أن 
ً
 وفقا

 .املعلومات مذكرة من( 4) الفقرة من( و) الفرعية والفقرة الصندوق  واحكام شروط من( 18) عشر ثمانية رقم للفقرة

 االستثمار:   حدود / قيود    .5

ـــــندوق   مدير  يلتزم ـــــها التي  والحدود  بالقيود الصــ ـــــناديق الئحة تفرضــ ـــــتثمار  صــ ـــــروط االســ ـــــندوق  وأحكام  وشــ  املعلومات ومذكرة الصــ

 .للصندوق  إدارته خالل

 

 عملة الصندوق:  .6

ـــــوم ـــ ــع تقــ ـــ ـــ ـــــول  جميــ ـــ ــتثمارات أصــ ـــ ـــ ــندوق  واســ ـــ ـــ ــال الصــ ـــ ـــ ـــــعودي، بالريــ ـــ ـــــب الســ ـــ ــى ويجــ ـــ ـــ ــتثمرين علــ ـــ ـــ ـــــداع املســ ـــ ــوالهم إيــ ـــ ـــ ــي أمــ ـــ ـــ ــاب فــ ـــ ـــ  حســ

ــندوق  ــ ـــــال الصــ ــــعودي بالريــ ـــــي الســ ــال وفــ ــ ـــــان  حــ ــدفع ـكـ ــ ـــــة الــ ـــــر بعملــ ــة غيــ ــ ـــــندوق  عملــ ــال) الصــ ــ ـــــعودي الريــ ــ ن ( الســ ــ ـــــدير فــ ـــــندوق  مــ  الصــ

ـــــيقوم ـــــا ســ ـــــى بتحويلهــ ـــــة إلــ ـــــندوق  عملــ   الصــ
ً
ـــــا ـــــعار وفقــ ـــــرف ألســ ـــــالت صــ ـــــارية العمــ ـــــي الســ ـــــوم فــ ـــــتراك، يــ ـــــد االشــ ـــــب وقــ ـــــا يترتــ ـــــأخير عليهــ  تــ

ــذ ـــ ــــــب تنفيــ ــتراك طلــ ـــ ــــــاليف أو االشــ ــــــافية تكــ ــيتم إضــ ـــ ــــــالم وســ ــــــترك إعــ ــا املشــ ـــ ــــــل بهــ ـــــل قبــ ــــــتراكه تفعيــ ــــــي اشــ ــندوق  فــ ـــ ــــــذا الصــ ــــــل هــ  ويتحمــ

 .الصرف أسعار في تقلبات أي الوحدات مالك

 

 : واألتعاب   والعموالت   الخدمات   مقابل  .7

  يومي أساس  على الصندوق  يتحملها التي الرسوم وتحتسب أدناه، املذكورة واملصاريف الرسوم الصندوق  يتحمل (أ

 : كاآلتي وهي آخر  الى رسم من يختلف أساس على وتدفع

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 أتعاب اإلدارة 
1.5 % 

ً
  أساس على تقويم يوم كل تحتسب  الصندوق، أصول  صافي قيمة من سنويا

 . ميالدي شهر كل نهاية في الصندوق  ملدير وتدفع وتستقطع سنوي 

 أمين الحفظ أتعاب 

 0.06% 
ً
  ،  ريال 37,500وبحد أدنى  الصندوق  أصول  صافيقيمة  من سنويا

  نهاية في الحفظ ألمين  وتدفع وتستقطع سنوي   أساس على تقويم يوم كل تحتسب

 . ميالدي شهر كل

  مقطوع مبلغ ريال 22,000 أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  مبلغ ريال 12,000

ً
   سنويا

 على أساس سنوي   ريال 7,500 رسوم رقابية لهيئة السوق املالية 
ً
 يتم احتسابها يوميا

   سعوديريال  9,375مبلغ  رسوم املؤشر االسترشادي 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  على الصندوق  معلومات نشر رسوم

   تداول  موقع
   سعودي ريال 5,000 مبلغ

ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

 التعامل  ورسوم مصاريف
  املالية، األوراق وشراء ببيع املتعلقة( الوساطة رسوم) التعامل ورسوم مصاريف

 الصندوق   في عملية كل قيمة من %0.12 تتجاوز  لن
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 مصاريف أخرى 

  لضريبة التنفيذية الالئحة حسب تطبيقها سيتم:  املضافة القيمة ضريبة رسوم -

  املضافة القيمة
ً
 .م2018 يناير 1 من اعتبارا

 تطهير  رسوم -

  للصناديق املالية القوائم إلعداد خارجي مستشار تكاليف ريال8,500 -

 واحدة   مرة  تدفع م2018 العام من ابتداء IFRS  الدولية للمعايير  وفقا االستثمارية

 فقط 

 

 مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعاله قبل إضافة ضريبة القيمة املضافة إليها  •

 

 :واالسترداد ونقل امللكيةرسوم االشتراك   (ب

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 رسوم االشتراك
وتدفع مرة واحدة  االشتراك ملبلغ  إضافتها يتم الصندوق  في  اشتراك كل قيمةبحد أقصىى من  % 0.5

 ملدير الصندوق 

 االسترداد رسوم 

 . بالصندوق  االشتراك من األولى السنة خالل  املستردة  الوحدات قيمة صافي من% 1.0-

 . بالصندوق  االشتراك من الثانية السنة خالل  املستردة  الوحدات قيمة صافي من% 0.5-

 . بالصندوق  االشتراك من الثانية السنة بعد املستردة  للوحدات استرداد رسوم أي احتساب يتم ال-

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 

 

 العموالت الخاصة:  (ج

  ال توجد عموالت خاصة.

 : والتسعير   التقويم  .8

 كيفية تقويم أصول الصندوق:  (أ

  االستثمار لصندوق  األصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة  ألي النقدية القيمةيقصد بصافي قيمة أصول الصندوق، 
ً
 منها مخصوما

 ويتم االحتساب وفقا للخطوات التالية: القائمة.  الوحدات عدد على ومقسومة الخصوم

 

 
ا
حسب سعر اإلغالق لألسعار في محفظة الصندوق ذلك    تقويمها: في حالة كانت األوراق املالية مدرجة في السوق املالي، فيتم  أوال

   اليوم
ً
   املستحقة  األرباح  كل  اليه  مضافا

ً
هم غير عامل في . وفي حال كان سوق األساملستحقة  والرسوم  املصاريف   كل  منه  ومخصوما

 ذلك اليوم وفي هذه الحالة يكون التقويم حسب آخر إغالق لألسعار املتوفرة في محفظة الصندوق.  

كما تحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل اإلدراج في سوق األسهم على أساس سعر تكلفة الشراء بعد عملية التخصيص وبناء 

 سجل األوامر. 

كما يتم تقويم باقي أصول الصندوق املستثمرة في استثمارات قصيرة األجل حسب آخر تقويم متاح إضافة إلى األصول النقدية في 

 محفظة الصندوق أو أي مبالغ إضافية تحت التحصيل.  

 
ا
تشمل الرسوم واملصاريف    : لحساب صافي قيمة األصول يتم طرح االلتزامات املستحقة حتى يوم العمل املعحي بالتقويم، والتيثانيا

 املحددة في هذه الشروط واألحكام.  

 
ا
صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم  ة: يتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمثالثا

 التعامل املعحي. 

 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها: (ب

 .  اليوم نفس إلغالق ووفقا عمل، يوم كل نهاية في يوميا الصندوق  أصول  تقويم يتم

  التالية: الحاالت في التالي العمل يوم الى الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير  يمكنو 
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  الحالة هذه   في الصندوق  تقويم ف ن  تعامل، يوم أي في للعمل مفتوحة السعودية العربية باململكة البنوك تكن لم وإذا  -

 .للعمل مفتوحة السعودية البنوك فيه  تكون  الذي التالي التعامل يوم هو  يكون  سوف

  التعليمات   لتقديم  النهائي  املوعد  من  عمل  يومين  تتجاوز   ال  ملدة   الصندوق   أصول   تقويم  تأخير   الصندوق   ملدير  يحق  كما -

  كبير  جزء تقويم إمكانية عدم معقول  بشكل الصندوق  مدير قرر  إذا واالسترداد، الشراء بعمليات الخاصة

 .عليه التعويل يمكن  بشكل الصندوق  أصول  من

 

تخذ في حالة التقويم او التسعير الخاطئ:   ج(   
ُ
 اإلجراءات التي ست

 التالية:  اإلجراءات باتخاذ الصندوق  مدير  سيقوم التسعير  في الخطأ أو التقويم في الخطأ حالة في

 . الصندوق  أصول  تسعير  أو تقويم في خطاء أي حدو  توثيق  -1

 .الصندوق  مدير من خطاء سببها  كان خسائر أي عن املتضررين الوحدات مالكي تعويض  -2

 وحدة الصندوق،  سعر من% 0.50 نسبته  ما على يؤثر بما والتسعير  التقويم في خطاء أي وقوع فور  املالية السوق  هيئة ابالغ  -3

 وفي( تداول ) السعودية املالية للسوق  االلكتروني املوقع وفي الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع  في ذلك  عن اإلفصاح سيتم كما

  الصندوق  مدير يعدها التي الصندوق  تقارير
ً
 .االستثمار صناديق الئحة من( 71) للمادة  وفقا

  وذلك املالية السوق  لهيئة الصندوق  تقارير تقديم -4
ً
 على  التقارير هذه  وتشتمل االستثمار صناديق الئحة من( 72) للمادة  وفقا

 . والتسعير  التقويم أخطاء بجميع ملخص

 

 د(     طريقه احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: 

 يوم   في  الصندوق   لوحدات  الصندوق   أصول   صافي  قيمة  بحساب  واالسترداد  االشتراك  ألغراض  الوحدة   سعر  احتساب  يتم  .

   العالقة  ذي  التعامل
ً
   مستحقة  أرباح  أي  اليه  مضافا

ً
 اإلجمالي   الناتج  قسمة  ثم  من  و  مستحقة  رسوم  و  مصاريف  أي  منه  ومخصوما

 است نائية   ظروف  أي  وجود  حال  في  التقويم  عملية  تأخير   الصندوق   ملدير  ويجوز   ،  العالقة  ذي  التعامل  يوم  في   الوحدات  عدد  على

 التقويم   عملية  على  تؤثر  قد(  الصندوق   مدير  إرادة   عن  خارجة  فنية   أعطال  أو  الطبيعية  الكوار )  الحصر  وليس  املثال  سبيل  على

 . موافقته على للحصول  الصندوق  إدارة  مجلس الى الرجوع سيتم و الصندوق  أصول  قيمة تحديد أو

 ه(     مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: 

 ليوم التالي اليوم من مسـاءً  5:00 السـاعة قبل الوحدة  سـعر واعالن الصـندوق  أصـول  قيمة صـافي بتحديث  الصـندوق   مدير يقوم

 ملدير  اإللكتروني  املوقع وعلى  www.tadawul.com.sa ".  تداول " الســعودية املالية  الســوق  اإللكتروني  املوقع عبر  وذلك  التعامل،

 www.alawwalcapital.com  الصندوق 

 

 : التعامالت  .9

 واالسترداد:  االشتراك طلبات شأن في  الصندوق  مدير  مسؤوليات (أ

 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق او استردادها اال في يوم التعامل. -

 املعلومات الخاصة به.تم تحديد املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة  -

لتقديم  - النهائي  للموعد  التالية  التقويم  نقطة  يحتسب عند  الذي  بالسعر  االشتراك واالسترداد  الصندوق طلبات  مدير  يعامل 

 طلبات االشتراك واالسترداد. 

يق االستثمار أو يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي احكام تتضمنها الئحة صناد -

 شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

 

 ملالك الوحدات: االسترداد عوائد ودفع االسترداد طلب تسلم بين زمنية فترة أقص ى (ب

  العربية   اململكة  في  الرسمية  العمل  أيام  من  عمل  يوم  أي  خالل  الصندوق   في  الوحدات  حملة  من  االسترداد   طلبات  قبول   يتم

 . التقويمليوم  التالي الرابع اليوم في العمل اغالق قبل العميل الى املستردة  الوحدات قيمة دفع يتم وسوف السعودية،

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alawwalcapital.com/
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 الصندوق:  وحدات في  التعامل قيود (ج

هذه ( من  9يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضحة في الفقرة )ح( من املادة )

الشروط واالحكام بناًء على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي، وفي حال تم استالم الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه 

 في يوم التعامل التالي ليوم استالم الطلب.

ل التي الحاالت (د ق، أو  الوحدات في  التعامل معها يؤجَّ
َّ
 الحاالت: تلك  في املتبعة واإلجراءات  يعل

 

 للمادة ) -1
ً
(  61يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد او اشتراك في الصندوق في أي من الحاالت االتية وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار:62واملادة )

 في حال طلبت الهيئة ذلك مدير الصندوق.  -أ

او أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي يوم    %10إذا كانت قيمة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات يساوي   - ب

 تعامل. 

في حال تم تعليق التعامل في الوسق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية او األصول األخرى التي يملكها  - ت

الصندوق، اما بشكل عام أو بالنسبة الى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية  

 افي قيمة الصندوق. لص

 سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدو  أي تعليق على وحدات الصندوق:  -2

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصال  مالكي الوحدات. -أ

 الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة. مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين - ب

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور   - ت

انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير  

 روني للسوق. الصندوق واملوقع االلكت

سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كم سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب   -3

 وتحويل مبالغ االسترداد الى مالكي الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.

ويتم   الهيئة،ك ألنظمة ولوائح  رفض االشتراك: يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشتر  -4

 ارجاع مبالغ االشتراك الى حساب العميل خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.

 

ل:  االسترداد طلبات  اختيار  بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات (ه  التي ستؤجَّ

 االستثمار صناديق  الئحة من( 61) املادة  الى تخضع  التي االسترداد عمليات لتأجيل املنظمة االحكام الصندوق  مدير يتبع سوف

 : يلي كما وهي  املالية، السوق  هيئة من الصادرة 

 أكثر  أو%  10 تعامل يوم أي في تلبيتها  املطلوب الوحدات ملالكي  االسترداد طلبات كافة قيمة إجمالي نسبة إجمالي بلغ إذا (1

 .  الصندوق  أصول  قيمة صافي من

  يملكها التي األخرى  األصول  أو املالية األوراق مع التعامل  فيها يتم التي الرئيسية األسواق أحد في التعامل تعليق تم إذا (2

 صافي إلى نسبة مهمة أنها معقول  بشكل  الصندوق  مدير يرى  التي الصندوق  أصول  إلى بالنسبة أو عام بشكل إما الصندوق،

 .  الصندوق  أصول  قيمة

 . تأجيلها املطلوب االسترداد طلبات اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات باتباع الصندوق  مدير سيقوم •

 

مة األحكام (و
ّ
 آخرين:  مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل املنظ

  في  املطبقة  العالقة  ذات  األخرى   واللوائح  واألنظمة  التنفيذية  ولوائحه  املالية  السوق   لنظام  التابعة   االحاكم  هي  املنظمة  االحكام

 . السعودية العربية اململكة

 

 : الصندوق  وحدات في وتابعيه الصندوق  مدير  استثمار  (ز

يجوز ملدير الصندوق وتابعيه االشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام   (أ

 باملتطلبات اآلتية:

الوحدات والحقوق املتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق املتصلة  أال تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في  (1

 بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات اآلخرين من ذات الفئة.

 أال يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت املرتبطة بالوحدات التي يملكونها. (2
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كل ربع في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق  االفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية   (3

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق املادة )

 

 

 تعامل:   يوم أّي  في  واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائية واملواعيد املحدد التاريخ (ح

 السعودية،  العربية  اململكة  في  الرسمية  العمل  أيام  من  عمل  يوم  أي  في  الصندوق   في  واالسترداد   االشتراك  طلبات  استقبال  يتم •

  الطلبات تنفيذ ويتم
ً
 : يلي ملا  وفقا

  12 الساعة قبل املستلمة الطلبات -
ً
 .اليوم نفس تقويم  سعر   حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

  12 الساعة بعد املستلمة الطلبات -
ً
 .اليوم لذلك التالي العمل يوم تقويم  سعر   حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

 

 استردادها:  أو   الوحدات في  باالشتراك الخاصة الطلبات تقديم إجراءات (ط

 

  إجراءات االشتراك: 

  الى  وتقديمها  ومذكرة املعلومات  الشروط واألحكام  وتوقيع  االشتراك  نموذج  بتعبئة  العميل  يقوم  االشتراك  طلب  عند

 الصندوق   مدير  موقع  طريق  عن   أو  الصندوق   ملدر  الرئيسىي   املقر  بزيارة  الصندوق   في  االشتراك   ويمكن  .الصندوق   مدير

 .توفرها حال في االلكتروني

 

  االشتراك:  رفض

 بموجب  أو   الهيئة   ولوائح   ألنظمة  املشترك  تطبيق  عدم  حال  في  الصندوق   في   اشتراك  طلب  أي   رفض  الصندوق   ملدير  يحق

  قيمة   تقديم تاريخ من عمل أيام خمسة خالل العميل حساب الى االشتراك قيمة  إرجاع عالقة، ويتم ذي آخر نظام أي

 االشتراك

 

 :  االسترداد إجراءات

 ملدير  وتقديمه  االسترداد نموذج بتعبئة وذلك عمل، يوم أي في الوحدات قيمة السترداد طلبا املستثمر يقدم أن  يمكن

 الصندوق.  مدير مقر من عليه الحصول  يمكن والذي الصندوق،

  استرداد   للمشاركين   ويجوز   االسترداد،  طلبات  استالم  ليوم  التالي   التقويم  يوم  في  االسترداد  طلبات  معالجة  تتم  وسوف

  في  أعلى أيهما ريال 1.000  أو وحدة 100 عن االسترداديقل  أال شريطة يملكونها،  التي  االستثمار وحدات من جزء  أو كل

  10,000وحدة يعادل  (  1,000)   والبالغ  املطلوب  األدنى   الحد  عن  الصندوق   في  مشاركته  نقصان   الى  تؤدي  وأال  القيمة،

 .للوحدات التقويم التالي يوم من عمل أيام ثالثة أقصاها مدة في الوحدات قيمة دفع يتم وسوف  ريال سعودي،

  الحالتين  من  أي  وذلك في  التالي،  التعامل  يوم  حتى   الصندوق   من  استرداد  طلب  تنفيذ أي  تأجيل  الصندوق   ملدير  ويجوز 

 : اآلتيتين 

O أصول   قيمة  صافي  من  أكثر  أو%(  10)  تعامل   يوم  أي  في  الوحدات  ملالكي  االسترداد  طلبات  إجمالي جميع  بلغ  إذا 

 الصندوق. 

O أن الصندوق  مدير ويرى  جزئي، أو عام  بشكل و  كان, سبب ألي السعودي  األسهم سوق   في التعامل تعليق تم إذا  

 الصندوق.  وحدات تقييم  على أثر السوق  تعليق

 

 استردادها:  أو  أو نقلها فيها على مالك الوحدات االشتراك التي يجب الوحدات قيمة أو  لعدد األدنى الحد (ي

 : الصندوق  في االضافي واالشتراك  لالشتراك  األدنى الحد

 (. سعودي ريال  فأال  عشرة ) سعودي ريال ألف 10 هو الصندوق  في لالشتراك األدنى الحد-

 (.  سعودي ريال لفأ) سعودي  ريال 1,000 الصندوق  في اإلضافي لالشتراك األدنى  الحد يبلغ بينما-

 : الصندوق  من لالسترداد الالزمة الوحدات من األدنى الحد قيمة

 ( سعودي ريال  لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  من لالسترداد  األدنى الحد يبلغ-
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 املحدد  املبدئي  االشتراك  ملبلغ  األدنى  الحد  من  أقل  إلى  الوحدات  مالك  استثمار  يخفض  أن  استرداد  أي  شأن   من   كان  إذا-

  االسترداد   طلبات  كافة  عائدات  تدفع   وسوف.  الوحدات  مالك  إلى  الرجوع  دون   املستثمر   املبلغ  كامل   استرداد   يتم  فسوف  للصندوق، 

 . الوحدات مالك لبنك الجاري  الحساب في القيد خالل من الجاري  الحساب في املحددة  بالعملة

 

 الصندوق:  في  األدنى الحد ذلك إلى عدم الوصول  تأثير  جمعه، ومدى  الصندوق  مدير  ينوي  األدنى للمبلغ الذي الحد (ك

 لرأسمال  أعلى  حد  يوجد  ال  بينما  سعودي،  ريال  ماليين  10  هو  الصندوق   تشغيل  لبدء  املطلوب  املال  لرأس   األدنى  الحد  ان

 اضافية،   أشهر  6  الطرح   فترة   تمديد  بعد  الصندوق   لتشغيل  الالزم  املال  رأس  من  األدنى  الحد  تجميع  تعذر  حالة  وفي  الصندوق،

 الى (  وجدت  إن )  محققة   استثمارية   عوائد  وأي  االشتراك   ورسوم  االشتراكات  مبالغ  وإعادة   بذلك  املالية  السوق   هيئة  إشعار  يتم

  وإشعاره  مستثمر لكل البنكي الحساب
ً
 .(وجدت إن ) محققة استثمارية عوائد وأي االشتراك ورسوم مبلغ حسم دون  بذلك خطيا

 قيمة  أدنى لصافي  كحد  ما يعادلها  أو   سعودي  ريال  ماليين  10  متطلب  استيفاء   لضمان  الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  بيان (ل

 الصندوق:  أصول 

  ماليين   10  البالغ   الصندوق   أصول   صافي  من  األدنى  بالحد  يتعلق  فيما  االستثمار  صناديق  بالئحة  بااللتزام  الصندوق   مدير  سيسرى

 املالية  السوق   هيئة  ب شعار  الصندوق   مدير  سيقوم  ريال  ماليين  10  دون   ما  إلى  الصندوق   أصول   صافي  انخفض  حال  وفي  .ريال

 .لذلك املنظمة واللوائح الوحدات حملة مصال  مع تتناسب التي اإلجراءات التخاذ

 : سياسة التوزيع  .10

 سياسة توزيع الدخل واالرباح:  - أ

 من( 12،  6)  ديسمبر   شهر  نهاية  و  يونية  شهر  نهاية   في  الوحدات  حملة  على  سنوية  نصف  نقدية  أرباح  توزيع  الصندوق   مدير  يتوقع

 التي  الشركات  أسهم   من  املحصلة   األرباح  تجاوزت  حال  وفي  ،   الشهرين  هذين  في  تقويم  يوم  آخر   حسب  وذلك   ،  ميالدي   عام  كل

 %  5  والبالغ  للصندوق   املستهدف  األرباح  توزيع  عائد  الصندوق   يملكها
ً
 مدير  سيقوم  ،  الصندوق   أصول   قيمة  صافي  من  سنويا

 يتم   أن   على   ،.  للصندوق   الدورية  التوزيعات   نسب  وانتظام  استمرارية  لضمان  للصندوق   الالحقة   التوزيعات  إلى  بترحيلها  الصندوق 

 .حيالها املناسب القرار واتخاذ فترة   كل املرحلة التوزيعات تلك تقييم

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:  -ب

 . ميالدي عام كل وديسمبر من يونيو شهري  من تقويم يوم أخر في: التوزيع استحقاق تاريخ-1

 . التوزيع استحقاق تاريخ  من عمل أيام 7 خاللفترة سداد التوزيعات:  -2

 كيفية توزيع األرباح:  -ج

 ستحقاق.اال  تاريخ عمل من أيام 7خالل  لدى مدير الصندوق   حساب مالك الوحداتيتم ايداع األرباح في 

 

 الوحدات: مالكي  ى  ل ا التقارير    تقديم  .11

 .والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في  بماة املالي بالتقارير  الصلة  ذات املعلومات (أ .

ـــيقوم - ـــ ـــ ـــندوق   مدير  ســ ـــ ـــ ـــنوية  التقارير ب عداد  الصــ ـــ ـــ ـــنوية  )  الســ ـــ ـــ ـــنوية املراجعة( والتقارير الســ ـــ ـــ بما في ذلك القوائم املالية الســ

ـــــتثمــار5امللحق رقم )املوجزة والتقــارير األوليــة وفقــا ملتطلبــات   ـــ ـــ ـــــنــاديق االســ ـــ ـــ   عنــد   بهــا الوحــدات  مــالكي  وتزويــد  ( من الئحــة صــ

 .مقابل  دون  الطلب

  صناديق الئحة من( 71) املادة حسب للدخل الدوري األول  بصندوق  الخاصة التقارير ب تاحة الصندوق  مدير سيقوم -

 :أتي كل وهي االستثمار

 .التقرير فترة نهاية  من يوما( 70) تتجاوز  ال مدة خالل السنوية التقارير اتاحة •

 .التقرير فترة نهاية من يوما( 35) تتجاوز  ال مدة خالل األولية التقارير اتاحة •

 مقابل، دون  الوحدات مالكي جانب من للفحص للدخل الدوري األول  لصندوق  الحالية األصول  قيمة صافي اتاحة •

 . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب في السابقة األصول  قيمة صافي أرقام جميع واتاحة

 الصندوق  بيانات وحدات في صفقاته وسجل يمتلكها التي  الوحدات أصول  قيمة  صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد •

 .الوحدات  مالك  بها يقوم الصندوق  وحدات في صفقة كل من يوما( 15) خالل
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(  البيان  شأنها في املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات مالك إلى سنوي  بيان  ارسال •

 هذا ويحتوي  املالية، السنة نهاية من يوما( 30) خالل املالية السنة مدار على  الصندوق  وحدات في صفقاته يلخص

 في والواردة الوحدات مالك من املخصومة واألتعاب واملصاريف الخدمات مقابل وإجمالي املوزعة األرباح على البيان 

 الئحة في عليها املنصوص االستثمار قيود مخالفات جميع الى باإلضافة املعلومات، ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط 

 . املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط في أو االستثمار صناديق

  الهيئة  تحددها التي  بالطريقة أو للسوق  االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في باإلفصاح الصندوق  مدير يقوم سوف •

 :األتية  املعلومات تتضمن والتي  سنوي،  ربع كل بنهاية الصندوق  معلومات عن

  يوم أول  في هي كما الصندوق  محفظة في استثمارات  عشرة أكبر أسهمهم تشكل  الذين املصدرين ونسب  ألسماء قائمة - 1

 . املعحي  الربع من

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي  متوسط إلى املعحي  الربع في اإلجمالية األتعاب نسبة - 2

 (.وجدت إن ) للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها املعحي  الربع في املوزعة األرباح مبالغ - 3

 .املعحي  الربع نهاية في الصندوق  أصول  قيمة صافي من  الصندوق  مدير استثمار ونسبة  قيمة - 4

 . الصندوق  أصول  صافي  قيمة متوسط إلى املعحي  للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ - 5

 . املخاطر قياس ومؤشرات معايير - 6

 . الصندوق  أداء ومؤشرات معايير - 7

 .املعحي  الربع  نهاية في الصندوق  أصول   صافي قيمة من  االقتراض نسبة -8

  

 : الصندوق  مدير   يعّدها  التي   الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل أماكن  ب( 

 االســـــتثماري  الحســـــاب فتح نموذج في  مبين  هو كما الفاكس  او  الهاتف  او  االلكتروني البريد  او  البريدي العنوان على  التقارير ارســـــال يتم

 ( 60) خالل أخطاء  باي  الصندوق  مدير إخطار  يجب و  العنوان، في تغيير   باي  الصندوق  مدير  اشعار تم اذا اال
ً
  يوما

ً
 اصدار من تقويميا

 الصـــــــــندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع على التقارير  هذه  توفير   ســـــــــيتم  كما  وحاســـــــــمة، نهائية التقارير  تلك  تصـــــــــبح  ذلك بعد و  التقارير تلك

 .للسوق  االلكتروني واملوقع

 

 : للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم تقديم (ج

  املراجعة السنوية املالية القوائم بتقديم الصندوق  مدير يقر
ً
 .طلبها عند مجانا

 

 الوحدات: سجل مالكي   .12

 .اململكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل إعداد الصندوق  مدير يقوم -1

  الوحدات مالكي سجل يعد -2
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 :أدنى كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم -3

 .وعنوانه الوحدات مالك اسم -

ــــــفره جواز  رقم أو  إقامته  رقم أو  الوحدات  ملالك  الوطنية  الهوية  رقم - ــــــجله  رقم  أو ســ ــــــب  التجاري  ســ  أي  أو الحال،  بحســ

 .الهيئة تحددها أخرى  تعريف  وسيلة

 الوحدات. مالك جنسية -

 .السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ -

 وحدات. مالك كل أجراها التي  بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات -

 .وحدات مالك لكل اململوكة( الوحدات أجزاء ذلك في بما) الوحدات لعدد الحالي الرصيد -

 .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي -

  الصندوق   مدير يقدم كما طلبها، عند  الهيئة  ملعاينة  جاهز  الوحدات  مالكي سجل  يكون  -4
ً
  إلى  الوحدات مالك  لسجل ملخصا

  وحدات مالك أي
ً
 (.فقط املعحي  الوحدات بمالك املرتبطة املعلومات جميع امللخص ذلك يظهر أن  )على الطلب عند مجانا

ـــندوق  مدير يقوم -5 ـــجل  بتحديث الصــ    الوحدات مالكي  ســ
ً
ـــار  املعلومات في التغيرات يعكس  بحث فورا ( 3)  الفقرة  في إليها املشــ

 .الفقرة هذه من
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 الوحدات: اجتماع مالكي   .13

 الوحدات:  ملالكي  اجتماع عقد إلى  فيها التي ُيدعى الظروف ( أ

 منه. بمبادرة  الوحدات مالكي اجتماع لعقد الدعوة  الصندوق  ملدير يجوز  ▪

م من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي لعقد اجتماع سيقوم مدير الصندوق بالدعوة  ▪
ّ
 الحفظ. أمين من كتابي طلب تسل

م  من  أيام(  10)  خالل  الوحدات  مالكي  لعقـد اجتمـاع  بالدعوة   الصـــــــــــــنـدوق  ســـــــــــــيقوم مدير ▪
ّ
  من  أكثر   أو  مالك  من كتـابي  طلـب تســـــــــــــل

 الصندوق. وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين أو مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي

 الوحدات. ملالكي  اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات (ب

 املالية   للســـوق  االلكتروني  واملوقع  الصـــندوق   ملدير االلكتروني  املوقع في خالل )اإلعالن  من  الوحدات  مالكي الجتماع  الدعوة   تكون  ▪

 االجتماع تاريخ  من األقل  على أيام عشرة   قبل  الحفظ  وأمين الوحدات  مالكي جميع إلى كتابي(  وب رسال اشعار (تداول )  السعودية

  21 عن تزيدال  وبمدة 
ً
 .االجتماع تاريخ من األقل على يوما

   الوحدات  مالكي اجتماع  ال يكون  ▪
 
 األقل على% 25  منفردين مجتمعين أو  يملكون  الوحدات  مالكي من  عدد  حضره  إذا إال صحيحا

 .الصندوق  وحدات قيمة من

 املوقع في  ذلك عن باإلعالن ثاني اجتماع الى  بالدعوة  الصندوق  مدير سيقوم  السابقة،  الفقرة  في املذكور  النصاب يستوف لم اذا ▪

 الوحدات مالكي جميع الى كتابي اشـعار  وب رسـال( تداول )  السـعودية املالية  للسـوق  االلكتروني  واملوقع  الصـندوق   ملدير االلكتروني

  الثاني  االجتماع  ويعد أيام،( 5)  بخمســـة الثاني  االجتماع موعد  قبل الحفظ  وأمين
ً
   صـــحيحا

ً
 وقت  املمثلة  الوحدات نســـبة  كانت  أيا

 .االجتماع

 مالكي الوحدات:   اجتماعات في  التصويت وحقوق   الوحدات مالكي  تصويت طريقة (ج

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في االجتماع. ▪

 .االجتماع وقت يملكها وحدة  كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز  ▪

  التقنية وســـــائل  بواســـــطة قراراتها على  والتصـــــويت مداوالتها  في  واالشـــــتراك الوحدات مالكي  اجتماعات  عقد يجوز  ▪
ً
  الحديثة وفقا

 الهيئة. تضعها التي للضوابط

 

 الوحدات: حقوق مالكي   .14

 . مقابل وبدون  العربية باللغة الرئيسية املعلومات وملخص املعلومات ومذكرة  الصندوق  واحكام شروط من محدثة نسخ على الحصول - 

  من  املنفذة   الصفقات   بجميع  وسجل  قيمتها،  وصافي  يمتلكها  التي  الوحدات  وعدد  الوحدات  قيمة  صافي على  يشتمل   تقرير  على  الحصول  -

 ( 15) عشر  خمسة خالل بالصندوق  الوحدات مالك
ً
 . صفقة كل من يوما

 . مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول  -

   سريانه  قبل  التغيير   بهذا  ملخص  وارسال  املعلومات  ومذكرة   الصندوق   واحكام  شروط   في  تغيير   باي  االشعار -
ً
 واملدة   التغيير   لنوع  وفقا

 . االستثمار صناديق الئحة في املحددة 

 . الصندوق  إدارة  مجلس في تغيير  باي االشعار -

   املعلومات  ومذكرة   الصندوق   واحكام  شروط   من  محدثة  نسخة  على  الحصول  -
ً
  أداء   ومعلومات  الفعلية  واالتعاب   الرسوم  تبين  سنويا

 . طلبها عند الصندوق 

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال بمدة  االنهاء قبل االستثمار صندوق   ب نهاء الصندوق  مدير برغبة االشعار -
ً
 .يوما

 .لذلك املحددة  األوقات في االسترداد مبالغ دفع  -

 .الصندوق  مدير من طلبها عند الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول  -

 الوحدات: مسؤولية مالكي   .15

عدا حال ال  جزء  أو  الصندوق   في  الستثماره   الوحدات  مالك   خسارة   فيما     الوحدات  مالك  يكون   منه، 
ً
  والتزامات   ديون   عن  مسؤوال

   .الصندوق 
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 خصائص الوحدات:  .16

 : التالية  الشروط وفق الوحدات من واحدة فئة  من أكثر إصدار الصندوق  ملدير ويجوز  واحدة فئة ذات الصندوق  وحدات

 . باملساوة يعاملوا متساوية بحقوق  الفئة نفس من الوحدات مالكي جميع يتمتع•

 . الصندوق  من األخرى  للفئات االستثمار وأهداف  استراتيجيات عن تختلف استثمار وأهداف استراتيجيات فئة ألي تكون  لن•

 .الوحدات من أخرى  فئة مالكي بحقوق  اإلخالل شأنها من بحقوق  الوحدات من فئة مالكو  يتمتع لن •

 شروط وأحكام الصندوق: التغيرات في   .17

 االستثمار:االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق  -أ

تنقســــم االحكام املنظمة لتغيير شــــروك واحكام الصــــندوق الى ثالثة اقســــام و ذلك بناًء على نوعية املعلومات املراد تغييرها  

 لالئحة صناديق االستثمار )املواد  
ً
 ( حيث تنقسم االحكام املنظمة للتغيرات في الشروط واالحكام كاالتي:58، 57، 56وفقا

i.  الوحدات على التغييرات األساسية:موافقة الهيئة ومالكي 

 للفقرة الســابقة   -
ً
يجب على مدير الصــندوق الحصــول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشــرعية وفقا

 من هذه املادة، الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساسىي املقترح للصندوق.

 من الحاالت -
ً
 التالية: يقصد بمصطل  "التغيير األساسىي" أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق. .2

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق. .3

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

ــــــندوق   - ــــــوم  يحق ملالكي وحدات الصــ ــــــىي دون فرض أي رســ ــاســ ــــ ــــــريان أي تغيير أســ ــــــترداد وحداتهم قبل ســ اســ

 استرداد.

 

ii. :اشعار الهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات مهمة 

 بأي تغيرات مهمة   -
ً
ــــندوق املعحي كتابيا ـــ ــــعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصــ ـــ ــــندوق إشــ ـــ يجب على مدير الصــ

( قبل اليوم املحدد  21ل فترة اإلشــعار عن )مقترحة ألي صــندوق عام يديره مدير الصــندوق. ويجب أال تق

 من قبل مدير الصندوق لسريان هذه التغيير.

 ألحكـام املـادة ) -
ً
 وفقـا

ً
ـــــيـا ـــ ـــ ــــــاســ ـــ ـــ  أســ

ً
ـــــطل  "التغيير املهم" أي تغيير ال يعـد تغييرا ـــ ـــ ــــــد بمصــ ـــ ـــ ( من الئحـة 56يقصــ

 صناديق االستثمار، أو أي تغيير من شأنه أن:  

 الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي  .1

يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصــول الصــندوق إلى مدير الصــندوق أو أي عضــو من أعضــاء   .2

 مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منها.

 من املدفوعات تســــدد من أصــــول الصــــندوق أو يزيد بشــــكل جوهري أنواع  .3
ً
 جديدا

ً
يقدم نوعا

 دد من أصول الصندوق.املدفوعات األخرى التي تس

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

ــــندوق   - ــــيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصــ ــــاح عن تفاصــ ــــندوق باإلفصــ ــــيقوم مدير الصــ ســ

 ن التغيير.( أيام من سريا10واملوقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل )

 يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد. -

 

iii. :اشعار الهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات واجبة االشعار 
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ـــــعـــار في  - ـــ ـــ  بــأي تغييرات واجبـــة اإلشــ
ً
ـــــعـــار الهيئـــة ومــالكي الوحــدات كتـــابيـــا ـــ ـــ ـــــنـــدوق إشــ ـــ ـــ يجـــب على مــدير الصــ

 ( أيام من سريان التغيير.8)الذي يديره قبل الصندوق العام 

ــــ"التغيير واجب اإلشــعار" أي تغيير ال يقع ضــمن أحكام املادتين   - ـــ ـــ ـــ ( من الئحة صــناديق  57( و)56)يقصــد بـــ

 االستثمار.

 اإلجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط واحكام الصندوق:

ــيل ا - ــ  عن تفاصـ ــندوق مالكي الوحدات ويفتـ ــية في موقعه اإللكتروني  يشـــعر مدير الصـ ــاسـ لتغييرات األسـ

 ( أيام من سريان التغيير.10واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

 ألحكام املادة  -
ً
ـــــندوق وفقا ـــــندوق التي يعدها مدير الصــ ـــــية في تقارير الصــ ـــــاســ ـــــيل التغييرات األســ بيان تفاصــ

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71)

همة في املوقع االلكتروني ملدير الصـــــندوق واملوقع االلكتروني للســـــوق  اإلفصـــــاح عن تفاصـــــيل التغييرات امل -

 ( أيام من سريان التغيير.10املالية السعودية )تداول( او بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل عشرة )

 ألحكام املادة ) -
ً
ـــــندوق وفقا ـــــندوق التي يعدها مدير الصــ ـــــيل التغييرات املهمة في تقارير الصــ (  71بيان تفاصــ

 من الئحة صناديق االستثمار.

اإلفصـــاح عن تفاصـــيل التغييرات واجبة االشـــعار في املوقع االلكتروني ملدير الصـــندوق واملوقع االلكتروني   -

( أيام من سـريان 21للسـوق املالية السـعودية )تداول( او بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل عشـرة )

 التغيير.

ـــــيل التغييرات املهم -  ألحكام املادة )بيان تفاصــ
ً
ـــــندوق وفقا ـــــندوق التي يعدها مدير الصــ (  71ة في تقارير الصــ

 من الئحة صناديق االستثمار.

 إنهاء الصندوق:  .18

 كاالتي:  هي  االستثمار صناديق الئحة احكام بموجب باإلنهاء  الخاصة واإلجراءات الصندوق  انهاء فيها يستوجب التي  الحاالت

  الوحدات ومالكي الهيئة  إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق  مدير رغب إذا -
ً
 ال مدة قبل ذلك  في برغبته كتابيا

 ( 21) عن تقل
ً
 . الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  فيه، الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

  وأحكام بشروط اإلخالل دون  وذلك انتهائه، فور  العام الصندوق  تصفيه إجراءات في البدء الصندوق  مدير على يجب -

 . بالصندوق   الخاصة املعلومات ومذكرة الصندوق 

 تصفيته. ومدة الصندوق  مدة انتهاء عن للسوق   اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في اإلعالن  الصندوق  مدير على يجب -

 : مدير الصندوق  .19

 ومسؤولياته:  وواجباته الصندوق  مدير  مهام (أ

 وأحكام   وشروط   لهم   املرخص  األشخاص   والئحة  االستثمار  صناديق  الئحة  أحكام  بموجب  الوحدات  مالكي  ملصلحة  العمل .1

 .  بالصندوق  الخاصة املعلومات ومذكرة  الصندوق 

 الوحدات، مالكي تجاه  األمانة واجب ذلك في بما لهم  املرخص األشخاص الئحة عليها نصت التي والواجبات املبادئ بجميع االلتزام .2

 . املعقول  الحرص وبذل مصالحهم يحقق بما العمل يتضمن  والذي

  الصندوق  مدير يكون  .3
ً
 :اآلتي عن مسؤوال

 . الصندوق  إدارة  •

 . للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات •

 . الصندوق  وحدات طرح •

 .مضللة وغير  وصحيحة وواضحة كاملة وأنها واكتمالها املعلومات ومذكرة   الصندوق  وأحكام  شروط دقة من التأكد •

  بتكليف   قام  أو  مباشر  بشكل  وواجباته  مسؤولياته  أدى  سواءً   االستثمار  صناديق  الئحة  بأحكام  االلتزام  عن  مسؤول  الصندوق   مدير .4

 .لهم املرخص األشخاص والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة
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 . الصندوق   مدير  من  متعمد  تقصير   أو  تصرف  سوء  أو   إهمال  أو  احتيال  عن  الناتجة  الصندوق   خسائر  عن  مسؤول  الصندوق   مدير .5

 تقويم  على  والعمل.  معها  التعامل  سرعة  وضمان  الصندوق   استثمارات   في  تؤثر  التي  املخاطر  لرصد   واإلجراءات   السياسات   وضع .6

 . األقل على سنوي  بشكل املخاطر

 . طلبها عند التطبيق بنتائج الهيئة وتزويد وااللتزام  املطابقة مراقبة برنامج  تطبيق .7

 

 الباطن:  من صندوق  مدير  تعيين في  الصندوق  مدير  حق (ب

 للصندوق من  بالعمل  تابعيه  من  أي  أو  أكثر   أو  ثالث  طرف  ملدير الصندوق تكليف  يجوز  .1
ً
مدير الصندوق    يدفع  أن  على  الباطن  مديرا

 . الخاصة موارده   مدير للصندوق من أي ومصاريف أتعاب

  املكلف  الباطن مدير الصندوق من  يكون  أن يجب .2
ً
  شخصا

ً
ف اإلدارة وأن نشاط بممارسة له مرخصا

ّ
 مكتوب. عقد بموجب  ُيكل

 

 استبداله:  أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام (ج

 لتعيين مدير صندوق بديل او  -
ً
، وذلك في  للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

ً
اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 حال وقوع أي من الحاالت التالية: 

  .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة  نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف .1

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة  نشاط ممارسة  في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء .2

 اإلدارة. نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

  الهيئة تراه  بشكل ) أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا .4
ً
 التنفيذية. ولوائحه النظام بالتزام( جوهريا

  لدى  مسجل  آخر  شخص  وجود  عدم  مع  استقالته  أو  عجزه   أو  الصندوق   أصول   يدير  الذي  االستثمارية  املحفظة  مدير  وفاة  .5

  .املحفظة مدير يديرها  التي الصناديق أصول  أو االستثمار صندوق  أصول  إدارة  على قادر  الصندوق  مدير

 جوهرية أهمية ذات أنها( معقولة أسس على بناءً ) الهيئة ترى  أخرى  حالة أي .6

   صالحياتها  من  أيا  الهيئة  مارست   إذا-
ً
 أجل  من  كامل  بشكل التعاون   الصندوق   مدير على  فيتعين  املادة،  هذه  من  أعاله   للفقرة   وفقا

 (  60)  خالل  وذلك  البديل  الصندوق   مدير  إلى  املسؤوليات  نقل  تسهيل
ً
 مدير  على  ويجب  البديل.  الصندوق   مدير  تعيين  من  يوما

   ذلك  كان  حيثما-  ينقل  أن  املعزول  الصندوق 
ً
   ضروريا

ً
   ومناسبا

ً
  ذي   االستثمار  بصندوق   املرتبطة  العقود  جميع  -الهيئة  لتقدير  ووفقا

 البديل.  الصندوق  مدير إلى العالقة

 : أمين الحفظ  .20

 ومسؤولياته: أمين الحفظ وواجباته مهام (أ

 

   الحفظ   أمين   يعد ▪
ً
   التزاماته  عن  مسؤوال

ً
  بها   كلف  أم  مباشر   بشكل   مسؤولياته  أدى   سواءً   االستثمار،  صناديق  الئحة  ألحكام  وفقا

 
ً
  طرفا

ً
 . لهم املرخص األشخاص الئحة أو االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

   الحفظ  أمين  يعد ▪
ً
  سوء   أو  إهمال  أو  احتيال  بسبب  الناجمة  الصندوق   خسائر  عن  الوحدات  ومالكي  الصندوق   مدير  تجاه   مسؤوال

 .الحفظ  أمين من متعمد تقصير  أو تصرف

   الحفظ  أمين   يعد ▪
ً
 جميع  اتخاذ   عن   كذلك  مسؤول  وهو   الوحدات  مالكي  لصال   وحمايتها  الصندوق   أصول   حفظ   عن  مسؤوال

 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات

 

 الباطن:  أمين حفظ من  تعيين  أمين الحفظ في حق (ب

   بالعمل  تابعيه  من   أي  أو  أكثر   أو  ثالث   طرف   تكليف   الحفظ   ألمين   يجوز  .1
ً
 أتعاب   الحفظ  أمين   وسيدفع  الباطن  من   للحفظ  أمينا

 . الخاصة موارده  من الباطن من  حفظ أمين أي ومصاريف

   املكلف الباطن من الحفظ أمين يكون  أن يجب .2
ً
  شخصا

ً
ف وأن الحفظ نشاط بممارسة له مرخصا

ّ
 . مكتوب عقد بموجب ُيكل

 

 استبداله:  أو   أمين الحفظ لعزل  املنظمة األحكام (ج

1.  
ُ
 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتيةِقبل ن من عيّ للهيئة عزل أمين الحفظ امل

ً
 :مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 .توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم ▪

 .ةإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئ ▪
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 ظ.الحفو  ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة  الحفظ إللغاءتقديم طلب إلى الهيئة من أمين  ▪

(  إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخّل  ▪
ً
 .النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام)بشكل تراه الهيئة جوهريا

 .أي حالة أخرى ترى الهيئة )بناًء على أسس معقولة( أنها ذات أهمية جوهرية ▪

   الهيئة  ارســــــــتم إذا
ً
  صــــــــالحياتها من أيا

ً
 حفظ  أمين  تعيين  الصــــــــندوق  مدير على  فيجب املادة، هذه   من  أعاله  األولى  للفقرة  وفقا

   بديل
ً
 تســــــــــــهيل أجل من  كامل  بشــــــــــــكل  التعاون   املعزول الحفظ  وأمين  الصــــــــــــندوق   مدير على  يتعين كما  الهيئة،  لتعليمات وفقا

 (  60)  خالل  وذلك البديل الحفظ  أمين إلى للمســـــــــؤوليات الســـــــــلس  النقل
ً
 أمين على  البديل. ويجب الحفظ  أمين  تعيين من يوما

   ذلك كان حيثما-  ينقل أن  املعزول الحفظ
ً
  ضـروريا

ً
   ومناسـبا

ً
 االسـتثمار بصـندوق   املرتبطة  العقود جميع  -  الهيئة  لتقدير  ووفقا

 .البديل الحفظ أمين الى العالقة ذي

 يجوز ملدير الصـــــــندوق عزل أمين   .2
ُ
بله بموجب إشـــــــعار كتابي إذا رأى بشـــــــكل معقول أن عزل أمين الحفظ في ن من قِ عيّ الحفظ امل

 وبشــــــكل كتابيالهيئة و مصــــــلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصــــــندوق إشــــــعار 
ً
وتعيين أمين حفظ   مالكي الوحدات بذلك فورا

م أمين الحفظ املعزول لإلشـــــــــــــعـار الكتـابي واإل 30بـديـل خالل )
ّ
 من تســـــــــــــل

ً
فصـــــــــــــاح عن ذلـك على موقعـه اإللكتروني واملوقع  ( يومـا

 .اإللكتروني للسوق املالية

 

 : المحاسب القانوني  .21

 اسم مراجع الحسابات القانوني:  (أ

 الخريجي  هللا عبد أسامة

 عارف محمود شارع- الروضة حي- جدة: العنوان

    21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فاكس  012-6600085: هاتف

 

 ومسؤولياته: مراجع الحسابات القانوني وواجباته مهام (ب

 

 تقديم تقرير إلدارة الصندوق عن الصندوق ُيبّين رأي املحاسب القانوني فيما إذا كانت القوائم املالية ككل: 

 ملعايير املحاسبة  ُتظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املالي للصندوق وبشكل نصف سنوي على األقل  ▪
ً
وفقا

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 فيما إذا كان الصندوق يحتفظ بسجالت محاسبية سليمة.  ▪

 فيما إذا كانت القوائم املالية للصندوق مطابقة للسجالت املحاسبية.  ▪

 ضرورية ألغراض املراجعة.فيما إذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضاحات التي يراها  ▪

 

 الستبدال املحاسب القانوني:   املنظمة األحكام (ج

 

 سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين املحاسب القانوني أو تغييره.  .1

عّين  ملجلس إدارة الصندوق الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير   .2
ُ
املحاسب القانوني امل

 في أي من الحاالت التالية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه. ▪

▪  .
ً
 إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال

كافية لتأدية مهام املراجعة بشكل إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات ال ▪

 ُمرٍض. 

عّين.  ▪
ُ
 لتقديرها املحض، تغيير املحاسب القانوني امل

ً
 إذا طلبت الهيئة، وفقا

 . واملراجعة املحاسبة مهنة ملزاولة القانوني للمحاسب املمنوح الترخيص إلغاء ▪
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 : أصول الصندوق  .22

 للحفظ ليتولى مسؤولية حفظ أصول الصندوق لصال  الصندوق.  الجزيرة كابيتالقام مدير الصندوق بتعيين  (أ
ً
 أمينا

اآلخرين وقد يتطلب ذلك القيام   عمالئه  أصول   أصوله وعن  إّن أمين الحفظ مسؤول مسؤولية تامة عن فصل أصول الصندوق عن (ب

 أ( من هذه الشروط واألحكام. – 20باملهام الالزمة واملوضحة في املادة )

الدوري"  "صندوق   أصول   إّن  (ج للدخل  ملكية  ملالكي  جماعي  بشكل  مملوكة  األّول  ملدير  الوحدات  وليس   مدير   أو  الصندوق   مشاعة. 

  مطالبة   الصندوق أو  أصول   في  مصلحة  أّي   املوزع  أو  املشورة  مقدم  أو  الباطن  من  الحفظ  أمين  أو  أمين الحفظ  أو  الباطن  من  الصندوق 

 مقدم   أو  الباطن  من  الحفظ  أمين  أو  الحفظ  أمين  أو  من الباطن  الصندوق   مدير  أو  الصندوق   مدير  كان  إذا  إال  األصول،  بتلك  يتعلق  فيما

   املوزع  أو  املشورة 
ً
في  مالكا الصندوق، وذلك     كان  أو  ملكيته،  حدود  لوحدات 

ً
 الئحة صناديق   أحكام  بموجب  املطالبات  بهذه  مسموحا

فت  االستثمار
ُ
 . وماتأو مذكرة املعل واألحكام الشروط  هذه  في عنها وأ

 : من مالك الوحدات   إقرار  .23

قد قمت/قمنا باالطالع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات الرئيسية ل

اشتركت/اشتركنا فيها الخاصة بالصندوق، واملوافقة على خصائص الوحدات التي 

 االسم:

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

 هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق: مجلس تاريخ موافقة 

 م 2011/ 25/12املوافق  هـ1433/ 01/ 30

 مذكرة المعلومات 

 الـــدوري  للــدخل األول صنــدوق  

Alawwal Periodical Income Fund 

ً  طرحا  مطروح  مفتوح  محلي أسهم  صندوق)  (عاما

 

 مدير الصندوق  

 شركة األول كابيتال 

 أمين الحفظ 

 الجزيرة كابيتال

 

 

 
 

املعلوماتتاريخ إصدار   ❖  املوافق  هـ09/09/1442  بتاريخ  املذكرة   هذه   تحديت  وتم  م  21/03/2018  املوافق  ه1439/ 04/07:  مذكرة 

 م 21/04/2020

 .االستثمار صناديق لالئحة خاضعة للدخل الدوري األول  بصندوق  الخاصة املعلومات مذكرة  في املذكورة  والبنود املعلومات جميع أن ❖

ر فهم   ❖
ّ
محتويات مذكرة املعلومات، ننت  باألخذ بمشورة مستشار ننت  املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذ

 منهي. 

تغيير مراجع الحسابات القانوني  صندوق األول للدخل الدوري التي تعكس مذكرة معلومات هذه هي النسخة املعدلة من  ❖

 م. 21/04/2021واتعابه حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 إخالء مسؤولية
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قبل شركة األول   ويدار منأسس    مفتوح املدة يستثمر في األسهم السعودية،  أسهمهو صندوق    (،)"الصندوق"  للدخل الدوري  األول   صندوق  •

الصادر عن   والترخيص(  4030170788)شركة مساهمة مقفلة سعودية وبموجب السجل التجاري رقم    وهي  (،كابيتال )"مدير الصندوق"

 التالي: والتي عنوانها  37-14178هيئة السوق املالية رقم 

 ب 204مكتب رقم  –الدور الثاني  – بن حمران التجاري  مركز

( عبد العزيزاألمير محمد بن  شارع
ً
 )التحلية سابقا

 21553 جدة  51536.ب ص

 السعودية  العربية اململكة

  الصندوق   إدارة   مجلس   وأعضاء  الصندوق   مدير  ويتحمل.  عليها  املوافقة  وتمت  دوق الصن  إدارة   مجلس  قبل   من  املعلومات   مذكرة   ُروجعت  •

  الصندوق  إدارة  مجلس أعضاء ويؤكد ُيِقّر  كما. املعلومات مذكرة  في الواردة  املعلومات واكتمال دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين

رون كما املعلومات، مذكرة  في الواردة  املعلومات واكتمال بتحة الصندوق  ومدير
 
  مذكرة في الواردة  والبيانات  املعلومات أّن  على ويؤكدون  ُيق

 . مضللة غير  املعلومات

  وال  املعلومات، مذكرة  محتويات عن مسؤولية أّي  الهيئة تتحمل ال. وحداته  وطرح االستثمار صندوق   تأسيس  على  املالية السوق  هيئة  وافقت •

  املعلومات   مذكرة   في  ورد  عما  تنتج  خسارة   أّي   ومن  كانت،  مهما  مسؤولية  أّي   من  صراحة  نفسها  وتخلي  اكتمالها،  أو  بدقتها  يتعلق  تأكيد  أّي   تعطي

  موافقتها  تعحي  وال  عدمه  من  الصندوق   في  االستثمار  جدوى   بشأن  توصية  أّي   املالية  السوق   هيئة  تعطي  وال.  منها  جزء  أّي   على  االعتماد  عن  أو

 قرار  أن  على  وتؤكد  املعلومات،   ومذكرة   واألحكام  الشروط  في   الواردة   املعلومات  صحة  تأكيد  أو  فيه  باالستثمار  توصيتها  الصندوق   تأسيس  على

 .يمثله من أو للمستثمر يعود الصندوق  في االستثمار

جازة   الشرعية  املعايير   مع  متوافق  استثمار  صندوق   أنه  على(  للدخل الدوري  األول   صندوق )  اعتماد  تم •
ُ
عّينة  الشرعية  الهيئة  من  امل

ُ
  لصندوق   امل

 .االستثمار

  أصول   استثمار  خالل   من  املال  رأس   في  نمو   تحقيق   إلى  باإلضافة   العام  في  مرتين   للمستثمرين  دورية  أرباح  توزيع  تحقيق  الصندوق   يهدف •

 ومنتظمة   جيدة   نقدية  توزيعات   تدفع   والتي  للصندوق   الشرعية  املعايير   مع  واملتوافقة  السعودي  األسهم  سوق   في   املدرجة  الشركات   في  الصندوق 

 . األسهم لحملة

عّدت •
ُ
    الصندوق   مدير  ِقبل  من  املعلومات  مذكرة   أ

ً
  املالية   السوق   هيئة  مجلس  عن  الصادرة   املعدلة  االستثمار  صناديق  الئحة  ألحكامطبقا

 لنظام السوق املالية   االستثمار  صناديق  الئحة)"  م23/05/2016  لـ  املوافق  هـ 16/08/1437  وتاريخ  2016  –  61  –  1  رقم  القرار  بموجب
ً
"( وفقا

 هـ.. 02/06/1426وتاريخ  30الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/

للدخل    األول   بصندوق   الخاصة  األخرى   واملستندات  املعلومات  مذكرة   مع  الصندوق   واحكام  شروط  قراءة   املحتملينعلى املستثمرين    يجب •

فانه يجب    الصندوق،شك في مدى مالئمة هذا    هناك  كان  حال   وفي  بالصندوق،   يتعلق  استثماري   قرار  أي   اتخاذ  قبل  تامة  ودقة  بعنايةالدوري  

 على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. 

في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات تمثل التقدير الخاص ملدير الصندوق )بعد أن بذل كل  إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة  •

االهتمام والعناية املعقولة للتأكد من صحتها( وليس هنالك أي ضمانات بان تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املستثمرين  

كام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو باي مسائل املحتملين اال ينظروا الى محتوى الشروط واالح

 أخرى.

  بينةاملحتملين ان يكونوا على    للمستثمرين   وينبغي  الصندوق،  قبل من  اململوكة   األسهم   أسعار  لتقلبات  عرضة  الصندوق   وحدات قيمة  تكون  •

    مخاطر مرتفعة، بان االستثمار في الصندوق يشتمل على    تامةومعرفة  
ً
إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما

    كما
ً
  الصندوق   في  االستثمار  عن  تنتج   قد  مالية  خسائر  أي  عن  املسؤولية  كامل  املستثمر  ويتحمل  الصندوق   مدير  قبل  منانه ليس مضمونا

  خسارة ال  سبب يكن لم ما
ً
 الصندوق  مدير من إهمال أو تقصير  عن ناجما

   املشترك  عن  نيابة  االشتراكات  مبالغ  يستثمر  سوف  الصندوق   مدير  بان  مشترك  كل  يعتبر   واالحكام  والشروط  املذكرة   على  بالتوقيع •
ً
 لهذه   وطبقا

 . واالحكام الشروط

 

 اشعار هام
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 تعريفات  •

 خصائص الصندوق ملخص  •

 مذكرة املعلومات  •

   االستثمار صندوق  .1

 وممارساته  االستثمار سياسات .2
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 مدير الصندوق  

 كابيتال  األول شركة

 ( 14178-37)ترخيص مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 +(96612) 2840335+(فاكس: 96612) 2842321تليفون: 

 اململكة العربية السعودية  21553جدة   51536ص.ب: 

   www.alawwalcapital.comاملوقع االلكتروني: 

 

 

  

 أمين الحفظ 

 الجزيرة كابيتال 
   فهد امللك  طريق -لرياض ا

  11 966+2256000: هاتف

 السعودية  العربية اململكة,11455 الرياض ,   20438 ب.ص  

 www.aljaziracapital.com.saاملوقع االلكتروني: 

 

  

 القانوني  المحاسب 

 الخريجي  هللا عبد أسامة

 عارف محمود شارع- الروضة حي- جدة: العنوان

    21444 جدة 15046: بريد صندوق 

   01-6609320: فاكس  012-6600085: هاتف                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 العالقة ذوو األطراف

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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مصطلحات مترادفة لإلشارة الى العميل الذي   "الوحدة مالك"و" العميل"و"  املستثمرين"و" املحتمل املستثمر "و"  ملستثمر "او" املشترك"

 يمتلك وحدات في الصندوق. 

 . بها شركة األول كابيتال يقصد "شركة"الو"املدير"  و "مدير الصندوق"  

 لالئحة صناديق صندوق المجلس إدارة يقصد به  "اإلدارة"مجلس  و الصندوق"  إدارة"مجلس 
ً
االستثمار ملراقبة  الذي يتعين أعضائه وفقا

 أعمال مدير صندوق االستثمار. 

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو   "املالية السوق "هيئة و" السوق "هيئة  و " الهيئة"

 موظف ، أو وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام باي وظيفة من وظائف الهيئة.

 يقصد بها السوق املالية السعودية "تداول".  )تداول(" السعودية املالية"السوق و" اليةامل السوق "و" السوق "

 .للدخل الدورييقصد به صندوق األول  "الصندوق"

يقصد به سوق األسهم السعودية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي يتم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد  "الرئيس ي السوق "

 التسجيل واالدراج في السوق الرئيسية. 

موجب قواعد التسجيل يقصد بها سوق األسهم املوازية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي يتم تسجيلها وقبول إدراجها ب "املوازية السوق "

 واالدراج في السوق املوازية.

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. يقصد بها  "الئحة صناديق االستثمار"

تمثل حصة  وحدة على انها   كل وتعامل وحدات  من تتكون املالك في أي صندوق استثمار  حصة بها  يقصد "وحدات الصندوق" "الوحدات"

 . في أصول صندوق االستثمارمشاعة 

مؤشر آيدال ريتنق السعودي  هنا   ويقصد االستثماري،به املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق  يقصداالسترشادي"  شر ؤ "امل

 .اإلسالمي

 معنوية. واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية اويقصد به الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية "تضارب املصالح" 

 مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرارات االستثمارية. يقصد بها  "املخاطر"

 أليام العمل الرسمية "عمل"يوم 
ً
 . يقصد به أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق. "يوم التعامل" 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة.  "التقويم"يوم 

 يقصد بها عموالت الشراء والبيع في األسواق املالية. "التعامل"مصاريف 

 وتشمل نوعين:  "أرباح الصندوق"

 .االستثماروهي األرباح املتحققة من بيع بعض أصول الصندوق خالل مدة  الصندوق،األرباح الرأسمالية ألصول  -

 الصندوق  فيها يستثمر والتي  السعودي األسهم سوق  في املدرجة الشركات توزعها التي األرباح -

  

 تعريفات
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 اسم الصندوق 
  صندوق األول للدخل الدوري

Alawwal Periodical Income Fund 

 شركة األول كابيتال  مدير الصندوق 

 صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية نوع الصندوق 

 الجزيرة كابيتال  أمين الحفظ

 مفتوح رأسمال الصندوق المستهدف 

 ريال  10.000.000 الحد األدنى للتشغيل 

 طويل األجل متوسط إلى استثمار  االستثمار استراتيجية

 مفتوح مدة الصندوق 

 مفتوحة في أي يوم عمل المشاركة في الصندوق 

 موافق للشريعة اإلسالمية التوافق الشرعي 

 ريال سعودي 10 عند الطرح  سعر الوحدة

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة  10.000وحدة أو  1000 شتراك الحد األدنى لال

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة  1.000وحدة أو 100 الحد األدنى لإلضافة 

 م2/2012/ 1م إلى  2012/ 1/1من  األولية  فترة الطرح

 تقديم طلبات االشتراك 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االشتراكآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 تقديم طلبات االسترداد 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االستردادآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 ريال سعودي عملة الصندوق 

 ( عمل يوم يكون  ان على) يومي يم والتق أيام

 يومي )على ان يكون يوم عمل( أيام التعامل

 في نهاية كل نصف سنة  توزيعات األرباح 
ً
 ميالدية يتم توزيع األرباح املحققة مرتين سنويا

 تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام السنة المالية 

 االسترشادي المؤشر 
 مؤشر آيدال ريتنق السعودي اإلسالمي 

 من مبلغ االستثمار االشتراك% تخصم عند  0.5  االشتراكرسوم 

 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع% سنويا 1.5  أتعاب إدارية 

 ريال   37,500وبحد أدنى  الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا وُيدفع% 0.06  الحفظ رسوم أمانة 

 ( من هذه املذكرة7بند رقم )حسب ما هو موض  في  مصاريف أخرى 

 مرتفع  مستوى المخاطر 
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 : صندوق االستثمار  .1

 اسم صندوق االستثمار:  ( أ

 صندوق األول للدخل الدوري

 

 : الصندوق  وأحكام شروط إصدار   تاريخ (ب

 م 2011/ 18/12 بتاريخ الصندوق  وأحكام شروط صدرت

 

افقة  تاريخ (ج  : صندوق  وطرح تأسيس على الهيئة مو

ـــــوق   هيئـة موافقـة تمـت ـــ ـــ ـــــيس على املـاليـة  الســ ـــ ـــ ـــــنـدوق   وطرح تـأســ ـــ ـــ ــــــــ 23/01/1433 للـدخـل الـدوري بتـاريخ األول   صــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  املوافق  هـــ

 م 18/12/2011

 

 صندوق: المدة  (د

  انهـاءه   بحق  الصـــــــــــــنـدوق  مدير  ويحتفظ  محـدد عمر  له  يوجد ال  انه أي املدة، مفتوح  صـــــــــــــنـدوق   للـدخل الدوري األول   صـــــــــــــنـدوق  أن
ً
  وفقا

 .املعلومات مذكرة  من( 4) الفقرة  من( و) الفرعية والفقرة  الصندوق  واحكام شروط من( 18) عشر ثمانية رقم للفقرة 

 

 عملة الصندوق:  (ه

 الصــــندوق  حســــاب  في  أموالهم إيداع  املســــتثمرين على ويجب الســــعودي،  بالريال الصــــندوق   واســــتثمارات  أصــــول  جميع تقوم

  بتحويلها   ســيقوم الصــندوق  مدير ف ن ( الســعودي  الريال)  الصــندوق  عملة  غير بعملة  الدفع  كان   حال وفي الســعودي  بالريال

  الصـــندوق   عملة  إلى
ً
  أو  االشـــتراك طلب  تنفيذ  تأخير عليها يترتب  وقد  االشـــتراك، يوم في  الســـارية العمالت صـــرف ألســـعار وفقا

ـــــافية تكاليف ـــــيتم إضــ ـــــترك إعالم  وســ ـــــتراكه  تفعيل  قبل  بها املشــ ـــــندوق  في  اشــ  في  تقلبات  أي  الوحدات مالك ويتحمل هذا الصــ

 .الصرف أسعار

 املوقع االلكتروني آلمين الحفظ:   عنوان ( و

  www.aljaziracapital.com.sa الحفظ:ألمين    االلكتروني املوقع

 : سياسات االستثمار وممارساته  .2

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:  ( أ

 : الى  الصندوق  يهدف

 أصول   استثمار  خالل من املال رأس في نمو تحقيق  إلى باإلضافة  العام  في  مرتين   للمستثمرين  دورية أرباح  توزيع تحقيق

ـــــندوق  ـــــركات  في  الصــ ـــــوق  في املدرجة  الشــ ـــــهم ســ ـــــعودي  األســ ـــــرعية مع واملتوافقة الســ ـــــندوق   املعايير الشــ   تدفع والتي  للصــ

 .األسهم لحملة ومنتظمة جيدة نقدية توزيعات

 

 : أساس ي   بشكل  فيها  الصندوق  يستثمر  سوف التي  املالية األوراق( أنواع)  نوع (ب

 للصندوق  الشرعية املعايير  مع واملتوافقة السعودي األسهم سوق  في املدرجة الشركات في الصندوق  أصول  استثمار -1

  واملطروحة  الســعودية املالية  الســوق  هيئة من  املرخصــة  النقد  وأســواق املرابحة  صــناديق في النقدية الســيولة فائض  اســتثمار .2

 
ً
   طرحا

ً
 وســـــــــيتم. الســـــــــعودية املالية  الســـــــــوق  هيئة من  املرخصـــــــــة  املالية الشـــــــــركات أو  الصـــــــــندوق  مدير  قبل من تدار والتي عاما

 أهمها بها، األخذ الصـــندوق   مدير على  يجب التي املعايير   من مجموعة على بناءً  النقد  وأســـواق املرابحة  صـــناديق  بين  املفاضـــلة

 .للصندوق  الشرعي التوافق الى باإلضافة وسيولته الصندوق  مخاطر

 . األولي الطرح شركات أسهم في الصندوق  أصول  من جزء استثمار .3

 .السعودي السوق  في املدرجة املتداولة العقارية الصناديق في استثمار .4

 .تابعيه من أي أو الصندوق  مدير أصدرها مالية أوراق في الصندوق  أصول  استثمار الصندوق  ملدير يجوز  .5

 

 المعلومات مذكرة

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 :االستثمار تركيز  سياسة (ج

  لتحقيق أهداف الصــندوق ســوف  
ً
يســرى مدير الصــندوق إلى إتباع اســتراتيجية اســتثمارية نشــطة قابلة للتعديل وفقا

 ملتغيرات السوق واالقتصاد العاملي، وُتركز تلك االستراتيجية على البنود التالية:

أســـــهم  من أصـــــول الصـــــندوق في %  95  نســـــبة اســـــتثمار الصـــــندوق، في الظروف االعتيادية، إلى  مدير يســـــرى  ســـــوف (1

%  5االحتفاظ بنســبة  مع  الشــرعية للصــندوق  عاييراملالشــركات املدرجة في ســوق األســهم الســعودي واملتوافقة مع 

 من الصندوق. في صورة سيولة نقدية ملواجهة عمليات االسترداد املحتملةأصوله  من 

ــــــندوق   ملدير يحق (2 ــــــب  تعديل  الصــ ــــــيولة  نســ ــــــتثمار والســ ــــــندوق  في االســ    الصــ
ً
ــــــ ل تبعا ــــــوق األســ ــــــاع هم  ظروف ســ   واألوضــ

ــادية العاملية      واإلقليمية،االقتصــ
ً
ــندوق  وذلك وفقا ــتثمرين فيه وبما ال يتعارض  فيملا يراه مدير الصــ ــلحة املســ مصــ

 .ومذكرة املعلومات  الصندوق  وأحكام  شروطمع 

ـــــتثمارعلى   التركيز (3 ـــ ـــــهمفي  االســ ـــ ـــــركات التي توزع أرباح نقدية    أســ ـــ ـــــتمرة ومتنامية مع مراعاة مالشــ ـــ ـــــراء  نتظمة ومســ ـــ شــ

 .أسهمها عند أسعار عادلة

واالحتفاظ بها كســـــيولة نقدية حتى يتم النقدية املحصـــــلة من توزيعات األســـــهم اململوكة للصـــــندوق  رباحاأل تجميع  (4

، وذلك في نهاية شهر يونية وشهر ديسمبر من كل عام ميالدي. حملة الوحداتتوزيعها على 
ً
 مرتين سنويا

من خالل بيع بعض األســــهم اململوكة للصــــندوق لجحي األرباح عند تحقيق ارتفاع  أصــــول الصــــندوق  في نمو تحقيق  (5

 .تلك األرباح ضمن استثمارات الصندوق  يتم إعادة تدويرمجزي خالل فترة تشغيل الصندوق. و 

ـــــتثمار   (6 ـــــيولة ااســ ـــــندوق لســ ـــــيولة النقدية للصــ ـــــيرة األجل وعالية الســ ـــــتثمارية قصــ مع  واألمان ومتوافقةفي أوعية اســ

ـــــرعية  ــندوق لاملعايير الشــ ـــ ــة أو  لصــ ـــ ـــــركات املالية املرخصــ ــندوق أو لدى الشــ ـــ ــناديق املرابحة لدى مدير الصــ ـــ مثل صــ

 . صفقات املرابحة لدى البنوك املحلية

تم لتخفيض املخاطر االســــتثمارية، وي طاعات ســــوق األســــهم الســــعوديتنويع اســــتثمارات املحفظة على مختلف ق (7

ـــــنــدوق  تحــديــد أوزان القطــاعــات املختــارة   ـــ ـــ ــــــادي  االالقطــاعي و على نتــائج التحليــل    بنــاءً في محفظــة الصــ ـــ ـــ واملــالي  قتصــ

 .للشركات املدرجة في السوق 

ــهم بعد تقييم دقيق للمركز املالي للشـــركة ومقارنة القيمة  (8 ــهميتم اختيار األسـ والتي  الســـوقية بالقيمة العادلة للسـ

ــــــابها من قبل إدارة البحو  ايتم  ــــــات لدى حتســ ــــــركة  والدراســ ــــــندوق بتقارير  قوم بتزويد  والتي ت  األول،شــ مدير الصــ

 . وسليمبشكل علمي  القرار االستثماري تخاذ ال والقطاعي واملالي والفحي الالزمةقتصادي  التحليل اال

ـــول على  (9 ـــ ـــ ـــندوق الحصــ ـــ ـــ ـــبة اقتراض يحق ملدير الصــ ـــ ـــ ـــالمية على أن ال تتجاوز نســ ـــ ـــ ـــريعة اإلســ ـــ ـــ تمويل متوافق مع الشــ

ـــندوق   ـــ    10الصــ
ً
ـــت ناء االقتراض من مديره أو أيا ـــ ـــوله باســ ـــ ـــافي قيمة أصــ ـــ ـــركات التابعة له لتغطية   % من صــ ـــ من الشــ

 طلبات االسترداد.

  ُتدار التي  ألولّيةا  الطروحات  صناديق  في الصندوق  أصول  باستثمار  الفرصة أتيحت ما  حيث الصندوق  ملدير  يحق (10

  واملطروحة  املالية  السـوق   هيئة من  املرخصـة املالية الشـركات  أو الصـندوق   مدير قبل من
ً
  طرحا

ً
أقصـىى   وبحد  عاما

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 20

  الرئيس،  الســــوق  في  األولي الطرح  شــــركات  أســــهم في الصــــندوق   أصــــول  من جزء  باســــتثمار الصــــندوق   مدير  ســــيقوم (11

ـــات  إجراء  بعــد  وذلــك ـــ ـــ ـــ ـــــتقبليــة  والتقــديرات  الــدقيقــة  والتحليالت  الــدراســ ـــ ـــ ـــــركــات  لهــذه  املســ ـــ ـــ  ملــدير  يمكن  كمــا.   الشــ

 نســبة  تتجاوز  ال  أن   على  واملتوســطة، الصــغيرة الشــركات  يســتهدف  والذي املوازية،  الســوق  في االســتثمار الصــندوق 

 .الصندوق  أصول  صافي من% 25 السوقين  كال في األولي  الطرح  أسهم االستثمار في

ـــــندوق  ملدير يمكن (12 ـــ ـــــتثمار  الصــ ـــ ـــــناديق  في  االســ ـــ ـــــتثمار  صــ ـــ ـــــة  ،"ريتس" املتداولة العقاري  االســ ـــ   هيئة  قبل من  واملرخصــ

 .الصندوق  أصول  صافي من% 49 أقصىى  وبحد املالية، السوق 
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 : الصندوق   فيها  يستثمر  التي  املالية األوراق أسواق  (د

 : التالية األسواق في  الصندوق   يستثمر 

 النقد السعوديةأسواق أدوات  •

 سوق االسهم السعودية الرئيسىي •

 سوق األسهم السعودية املوازية •

 

 : للصندوق  ادارته في استخدامها  الصندوق  ملدير  يمكن  التي   واألدوات واألساليب املعامالت (ه

 على املحفظة  اســــــتثمارات  أوزان تنويع  اســــــتراتيجية  اعتماد الى  ســــــيهدف  الصــــــندوق   مدير ف ن( ج-2) البند  باالعتبار األخذ  مع .1

 املحللين  وتوصـــــــــيات  االقتصـــــــــادية  والدراســـــــــات  والفحي  األســـــــــاســـــــــىي املالي التحليل  على بناءً   املتاحة  االســـــــــتثمارية  املجاالت كافة

 العناية  وتقارير  اإلصــدار  نشــرات  دراســة  خالل من  منفرد  بشــكل الشــركات وتقييم  ككل  واالقتصــاد املالي  الســوق   أداء وتقييم

   املختلفـة  التقييم طرق  خالل من الطرح لســـــــــــــعر العـادل والتقييم املطروحـة للشـــــــــــــرـكات  نونيـةوالقـا  املـاليـة
ً
 مـدير لرؤيـة  ووفقـا

 .الصندوق 

 املتاحة االســــــــــــتثمارية  الفرص  تقييم في  والحرص واملهارة  العناية ممارســــــــــــة على الوحدات مالكي تجاه   الصــــــــــــندوق   مدير يلتزم .2

 .الصندوق  استراتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل  باختيار

 . فقط اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة الشركات أسهم اختيار .3

 في السيولة نسبة رفع إلى الصندوق  مدير يلجأ فقد معين،  وقت في لالستثمار مواتية غير  السوق  ظروف كانت حال في .4

 ومتوافقة واألمان السيولة وعالية األجل قصيرة  استثمارية أوعية في واستثمارها  به، املسموح األقصىى الحد الى الصندوق 

  صفقات أو املرخصة املالية الشركات لدى أو الصندوق  مدير لدى املرابحة صناديق مثل للصندوق  الشرعية املعايير  مع

 .املحلية البنوك لدى املرابحة

 

 : الصندوق   استثمارات ضمن  إدراجها يمكن ال  التي  املالية األوراق  أنواع (و

 .املعلومات  ومذكرة الصندوق  واحكام  شروط في  ذكرها تم التي   غير مالية  أوراق أي في الصندوق  يستثمر لن

 

 : االستثمار قيود (ز

 ( من الئحة صناديق االستثمار41السابقة وقيود االستثمار املذكورة في بند ) البنود في الواردة  االستثمار استراتيجيات على بناءً 

 : على يحرص سوف الصندوق  مدير ف ن

 % من صافي أصول الصندوق. 25أال يتجاوز استثمار الصندوق في وحدات صندوق آخر نسبة  (1

 % من صافي أصول الصندوق املستثمر فيه.20أال تتجاوز استثمار الصندوق في وحدات صندوق آخر نسبة  (2

 افي قيمة أصول الصندوق. % من ص20أال تزيد نسبة االستثمار في جميع األوراق املالية ملصدر واحد  (3

 %.10أال تزيد نسبة االمتالك ألوراق مالية من مصدر واحد  (4

% من صافي قيمة  25أال تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة ما نسبته  (5

 أصول الصندوق. 

 أصول الصندوق. % من صافي قيمة 10أال تتجاوز نسبة االستثمار في أصول غير قابلة للتسييل  (6

لن يستثمر الصندوق في أي ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها، إال إذا أمكن تغطية هذا   (7

 ( أيام.5السداد بالكامل من النقد أو األوراق املالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خالل )

  لن يستثمر الصندوق  (8
ً
 الشرعية. للمعايير  مطابقة غير ال الشركات في أصوله من أيا

 

 أو  املدير  ذلك  يديرها  استتتتتتتثمار   صتتتتتتناديق أو   صتتتتتتندوق  وحدات  في الصتتتتتتندوق   أصتتتتتتول   استتتتتتتثمار  فيه يمكن الذي الحد (ح

 .آخرون  صناديق مديرو 

 آخر. استثمار صندوق  وحدات في الصندوق  أصول  صافي من% 20 على تزيد نسبة باستثمار الصندوق  يقوم لن

 

 : صندوق   أصول  برهن يتعلق  فيما  الصندوق  مدير  وسياسه االقتراض،  صالحيات (ط

 ما حســــــــب املحلية البنوك من أي من أو تابعيه من أي أو  الصــــــــندوق  مدير  من تمويل على  والحصــــــــول  االقتراض  للصــــــــندوق   يحق

  االسترداد طلبات لتغطية أو( الصندوق  استثمارات لدعم) الصندوق  مدير  يراه 
ً
 : التالية للضوابط وفقا

 

 .اإلسالمية الشريعة مع متوافق التمويل أو القرض يكون  أن  .أ
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  أو مديره  من  االقتراض  باســــــت ناء أصــــــوله قيمة  صــــــافي من%  10  الصــــــندوق   اقتراض نســــــبة تتجاوز  أال  يجب  .ب
ً
 الشــــــركات من أيا

 .االسترداد طلبات لتغطية له التابعة

 .القرض على الحصول  تاريخ من أشهر 6 القرض مدة  تتجاوز  أال يجب .ت

 

 : نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد عن  اإلفصاح (ي

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 25 نظير واحد طرف مع تعامالته  تتجاوز  ان   للصندوق  يجوز  ال

 

 : الصندوق  مخاطر  إلدارة  الصندوق  مدير  سياسة (ك

  يسرى سوف عام وبشكل  االستثمار، مخاطر تخفيض على تساعد استثمارية سياسة اتباع الى الصندوق  مدير يسرى سوف

 حيثما مستهدف كل قطاع شركات في الصندوق  استثمارات تنويع الى باإلضافة الستثماراته القطاعي التنويع الى الصندوق 

   الحصر: ال املثال سبيل على منها نذكر والتي االستثمارية واملحددات  الضوابط من العديد  الى باإلضافة هذا الفرصة، أتيحت

 .  الصندوق  سيولة إدارة  بمعايير  االلتزام .1

  أذونات  أو والسندات كالصكوك أخرى  مالية أوراق أية أو الشرعية، للمعايير  مطابقة الغير  الشركات في تجنب االستثمار .2

 . محدودة  غير  مسئولية على تنطوي  أو للتسييل قابلة غير  أصول  تملك أو العمالت أو الدين أدوات  من نوع أي أو  الخزانة

 .  الصندوق  أصول  صافي من% 10 نسبة شركة أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .3

 . املرابحة صناديق من أي في% 25 الـ نسبة الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .4

 . الصندوق  أصول  صافي من% 25 نسبة مرابحة صفقة أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .5

 . الصندوق  أصول  صافي من% 25 نسبة أولية طروحات صندوق  أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .6

 . الصندوق  أصول  صافي  من% 25 نسبة صندوق  أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .7

 .الصندوق  أهداف لتحقيق ضرورية غير  استثمارية مخاطر تحمل عدم .8

 

 : االسترشادي املؤشر  (ل

   .آيدال ريتنق هي  للمؤشر املزودة  الجهة. مؤشر آيدال ريتنق السعودي اإلسالمي

 : التالية املعادلة طريق عن املؤشر قيمة احتساب ويتم

ــابق لليوم  الحرة  لألســــهم الســــوقية  القيم مجموع/  لليوم الحرة  لألســــهم الســــوقية القيم  مجموع= )  املؤشــــر  املؤشــــر قيمة( ×  الســ

 .السابق لليوم

 

 : املالية  املشتقات أسواق في التعامل (م

 املالية. األوراق مشتقات أسواق أو فئات من أي في أصوله الصندوق  يستثمر لن

 

افق إعفاءات أي (ن  : االستثمار على حدود أو  قيود أي  بشأن املالية السوق  هيئة من عليه مو

 "يوجد ال"

 

 : الصندوق المخاطر الرئيسة لالستثمار في   .3

، وعلى املستتتتتتتثمرين واملستتتتتتتثمرين   مرتفعة مخاطر  على للدخل الدوري  األّول   صتتتتتتندوق  في  ينطوي االستتتتتتتثمار  ( أ
ا
عموما

املحتملين اخذ ذلك بعين االعتبار وان يكونوا على معرفة تامة بجميع الشروط واالحكام الخاصة بالصندوق عند  

 القيام باي قرار استثماري يتعلق بالصندوق.

 على أداء الصندوق في املستقبل.  (ب
ا
 أن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر اإلسترشادي ال يعد مؤشرا

ال يوجد ضتتتمان ملالكي الوحدات ان األداء املطلق للصتتتندوق أو أداءه مقارنة باملؤشتتتر اإلستتتترشتتتادي ستتتوف يتكرر في  (ج

 املستقبل أو يماثل األداء السابق. 

   ندوق الص  في  االستثمار  (د
ا
  محلي  بنك أي لدى ال يعد باي حال من األحوال بمثابة إيداعا

الصتتتتتتندوق اال إذا كانت   في  االستتتتتتتثمار  على  تترتب قد مالية خستتتتتتارة أي  عن ويتحمل املستتتتتتؤولية الوحدات مالك يقر  (ه

 .الصندوق  تقصير من مدير  أو   إلهمال نتيجة

 : التالية النقاط في( الحصر ال   املثال سبيل على)  الصندوق  تواجه قد  التي  الرئيسية املخاطر  تلخيص  ويمكن هذا ( و
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 مخاطر األسهم املتداولة ومخاطر السوق:  -

، ببعض املخاطر، حيث يهدف الصـندوق الى تحقيق للدخل الدوريمثل أي اسـتثمار، تتأثر املشـاركة في صـندوق األول 

ـــــعودي، ومن املعلوم أن تحقيق عوائــد عــاليــة من   ـــ ـــ ـــــهم الســ ـــ ـــ ـــــوق األســ ـــ ـــ ـــــتثمــار في ســ ـــ ـــ عوائــد طويلــة األجــل من خالل االســ

اســـــتثمارات األســـــهم في األجل الطويل، غالبا ما يرتبط بتقلبات ســـــوقية عالية، وبالتالي ف ن االســـــتثمار في األســـــهم يعتبر  

ة من أدوات االســـــتثمار األخرى، إال أن توقيت الدخول في الســـــوق، وســـــياســـــة التنويع باإلضـــــافة الى االختيار  أكثر خطور 

 الدقيق للشركات، سوف تعمل على تقليل هامش املخاطرة. 

 

 مخاطر نقص رأس املال:  -

أصـول الصـندوق  إذا انخفض السـوق بشـكل حاد ولم يسـتعد قواه بشـكل مناسـب، فمن املحتمل أن تهبط صـافي قيمة  

 نتيجة النخفاض أسعار أسهم الشركات املستثمر فيها الصندوق.

 

 مخاطر السيولة:  -

الســـــيولة العالية هي ســـــرعة بيع األصـــــل وتحويله إلى نقد، دون أن يؤدي ذلك إلى خســـــارة في قيمته.  وبالرغم من اعتبار  

صـندوق من تلبية طلبات اإلسـترداد إذا لم يتمكن  األسـهم من األوراق املالية ذات السـيولة العالية قد ال يتمكن مدير ال

 من تسييل بعض إستثماراته نتيجة ضعف التداول في السوق 

 

 مخاطر االستثمار في قطاع معين:  -

ـــــندوق  ـــ ـــــول الصــ ـــ ـــــتثماراته في قطاع أو قطاعات معينة، مما يجعل قيمة أصــ ـــ ـــــندوق في فترة ما إلى تركيز اســ ـــ قد يلجأ الصــ

 قيمة أسهم شركات ذلك القطاع. عرضة للتغير بناء على التغير في

 

 :املخاطر املرتبطة بالضوابط الشرعية -

تتمثل هذه املخاطر في حال أصــبحت أحد الشــركات التي يســتثمر فيها الصــندوق غير متوافقة مع الضــوابط الشــرعية  

لى بيع تلك التي أقرتها الهيئة الشــرعية للصــندوق، لذا ف ن الصــندوق قد يتعرض لبعض الخســائر في حالة االضــطرار إ

 األسهم بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك األسهم.

 

 :في الشركات الصغيرة  االستثمار مخاطر  -

توفر الشــركات الصــغيرة فرصــا كبيرة لنمو رأس املال، إال أنها تتعرض ملخاطر جوهرية، حيث أن أســعار أســهمها ترتفع  

ــــركات ــــهم الشــ ــــكل أكثر حدة مقارنة بأســ ــــة للمخاطر  وتنخفض بشــ ــــرايها وبيعها يكون أكثر عرضــ الكبيرة، وبالتالي ف ن شــ

 من غيرها.  

 

 :مخاطر اقتصادية  -

رغم القوة الحالية التي يمتلكها االقتصاد السعودي، إال انه يعتبر اقتصاد ناشىئ ويرتبط ب يرادات النفط وعوامل 

معدالت التضخم وأسعار الفائدة بشكل  أخرى مثل التضخم والفائدة البنكية ، ويؤثر تذبذب أسعار النفط و 

مباشر على هذا االقتصاد، وهذا ينعكس على املشاريع التنموية وبالتالي معدالت العرض والطلب مما يؤدي إلى 

انخفاض أسعار أسهم الشركات املكونة لذلك االقتصاد ، إال أن توجه الدولة إلى تقليل االعتماد على النفط ودعمها  

اتها ، وتأسيس البنية التحتية الالزمة ، ومعدالت النمو السكاني املرتفعة ، باإلضافة الى  الواسع لتنويع صناع

 االحتياطي النقدي الضخم ، كلها مؤشرات تدل على استمرارية النمو في اقتصاد اململكة العربية السعودية. 

 

 املخاطر السياسية:   -

متوقعة داخل النطاق املحلي أو اإلقليمي، والتي قد يكون لها  مخاطر اآلثار السلبية الناجمة عن أحدا  سياسية غير  

 آثار سلبية مباشرة و/ أو غير مباشرة على استثمارات وعوائد الصندوق.
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 مخاطر تغير الرسوم أو املصاريف:  -

ــندوق، أو قد ترتفع   ــاريف ورســــوم لم تكن موجودة عند تأســــيس الصــ ــتقبل ملصــ ــندوق في املســ تكاليف قد يتعرض الصــ

الرسوم والخدمات املقدمة من األطراف الخارجية مثل تكاليف الهيئة الشرعية أو مراجع الحسابات أو أمين الحفظ، 

وذلك   –بعد الحصــــول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة    –األمر الذي ســــوف يؤدي إلى زيادة مصــــاريف الصــــندوق  

 على سعر وحدة الصندوق و 
ً
 العائد على االستثمار املتوقع.قد يؤدي إلى التأثير سلبا

 

 مخاطر االعتماد على موظفي الصندوق:   -

ـــــنــدوق، املخــاطر املتعلقــة بــالظروف الطــارئــة التي قــد تحــد  للموظفين  ـــ ـــ من املخــاطر الــذي يمكن أن يتعرض لهــا الصــ

ـــــركــة األّول كــابيتــال مــدير  ـــ ـــ عيّن شــ
ُ
ـــــمح هللا، حيــث ت ـــ ـــ ـــــتقــالــة أو املرض ال ســ ـــ ـــ ـــــنــدوق مثــل االســ ـــ ـــ  ملحفظــة القــائمين على الصــ

ً
ا

الصندوق يكون املسؤول املباشر عن إدارة استثمارات الصندوق، وفي حالة تغّيب مدير املحفظة ألي سبب كان، ف ن  

ــندوق، حيث يختلف أداء    على أداء الصـ
ً
ــلبا ــيلجأ الى إحالل البديل املناســـب، األمر الذي قد يؤثر سـ ــندوق سـ مدير الصـ

 تج عن ذلك تحقيق نتائج سلبية غير متوقعة للصندوق.مدير محفظة الصندوق البديل عن سابقه وقد ين

 

 مخاطر تضارب املصالح:   -

 لتداخل وتشــّعب مهام و أعمال مدير الصــندوق و أعضــاء مجلس إدارته و التابعين لهم، باإلضــافة الى قيام مدير 
ً
نظرا

ة،  ف ن ذلك قد يؤدي إلى الصــندوق ب دارة العديد من الصــناديق التي تعمل في مختلف األســواق الســعودية و االقليمي

ــــاء   ــــال  أحد أعضــ ــــندوق و مصــ ــــال  الصــ ــــناديق األخرى أو بين مصــ ــــندوق مع بعض الصــ ــــال  الصــ ــــارب و تعارض مصــ تضــ

مجلس إدارة الصــندوق أو مجلس إدارة مدير الصــندوق، أو بين مصــال  الصــندوق ومصــال  الشــركات التابعة ألي من 

، فعلى سبيل املثال ف ن أّي طرف من هذه األطراف قد يشارك  مدير الصندوق أو أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

بأي شــكل من األشــكال في خطط اســتثمار  جماعية، وقد يحصــل تضــارب املصــال  عند تقديم أي من األطراف األخرى 

مصــالحة الخاصــة على مصــال  الصــندوق األمر الذي يؤدي الى  تفويت أرباح كان يمكن تحقيقها للصــندوق  أو تحقيق 

 ئر للصندوق كان يمكن تجنبها.خسا

 

 املخاطر املرتبطة بفرض الضرائب:  -

ــافـة والتي تم تطبيقهـا ابتـداء من عـام   ـــ ـــ ـــ ـــــريبـة القيمـة املضــ ـــ ـــ  بتطبيق ضــ
ً
ـــــوم   2018قـامـت اململكـة مؤخرا ـــ ـــ على جميع الرســ

ــــاريف بمقدار  ـــ ـــ ــــناديق 5واألتعاب والعموالت واملصــ ـــ ـــ ــــتحقة على الصــ ـــ ـــ ــــتؤثر بدورها على مال والتي  العامة%، واملســ ـــ ـــ كي ســ

 الوحدات

 

 : معلومات عامة  .4

 : الصندوق  في  لالستثمار  مالءمة  األكثر   املستثمرين ( أ

 عن   بمعرفة  امللمين  األجانب أو  املحليين   املســتثمرين  من  الخاص  أو  الحكومي القطاع من  مؤســســىي   أو فرد مســتثمر  كل

 .الصندوق  مخاطر

 

 سياسة توزيع األرباح:  (ب

 و  يونية  شــــهر  نهاية في  الوحدات حملة على  ســــنوية نصــــف  نقدية أرباح  توزيع الصــــندوق  مدير  يتوقع:   توزيعها و األرباح

  تجاوزت حال وفي ، الشـــهرين هذين في  تقويم يوم آخر حســـب  وذلك ،  ميالدي عام كل من(  12، 6)  ديســـمبر  شـــهر  نهاية

 %  5 والبالغ  للصـندوق  املسـتهدف األرباح  توزيع  عائد  الصـندوق   يملكها التي  الشـركات  أسـهم من املحصـلة األرباح
ً
  سـنويا

ـــــافي من ـــ ـــــول   قيمة صــ ـــ ـــــندوق   أصــ ـــ ـــــيقوم  ، الصــ ـــ ـــــندوق   مدير ســ ـــ ـــــندوق   الالحقة التوزيعات  إلى  بترحيلها الصــ ـــ ـــــمان للصــ ـــ  لضــ

ــــــتمرارية ــــــب  وانتظام  اســ ــــــندوق  الدورية التوزيعات  نســ  واتخاذ  فترة  كل  املرحلة  التوزيعات تلك تقييم يتم  أن  على ،. للصــ

 .حيالها  املناسب القرار
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 األداء السابق لصندوق االستثمار:  (ج

 

 العائد الكلي:  (1

 منذ التأسيس  سنوات  5 سنوات  3 سنة  املدة

 %40.99 %12.05 %15.36 % 4.82 الصندوق 

 %16.15 %25.38 %20.25 % 3.58 املؤشر 

 

 السنوية: العائدات إجمالي (2

 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 املدة

% 12.58 % 1.32- % 4.15- % 2.04 % 12.98- 15.19% 23.49% الصندوق   % 824.  

 

 االسترشادي باملؤشر  مقارنة الصندوق  أداء (3

 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 املدة

 % 4.82 % 12.58 % 1.32- % 4.15- % 2.04 % 12.98- 15.19% 23.49% الصندوق 

 % 3.58 % 7.19 % 8.31 % 0.43- % 4.48 % 18.15- % 0.57- 25.08% املؤشر 

 

 تاريخ توزيع األرباح في الثالث سنوات األخيرة:  (4

 م 2020 م 2019 م 2018

30 /6/2018 30 /6/2019 30 /6/2020 

31 /12 /2018 31 /12 /2019 31 /12 /2020 

 

 .الصندوق  ملدير  االلكتروني املوقع خالل من الجميع لالطالع متاحة الصندوق  تقارير  جميع ان (5

 الوحدات مالك حقوق  (د

  وبدون   العربية  باللغة  الرئيسية  املعلومات  وملخص  املعلومات  ومذكرة   الصندوق   واحكام  شروط  من  محدثة  نسخ  على  الحصول  -

 . مقابل

  الصفقات  بجميع  وسجل  قيمتها،  وصافي  يمتلكها  التي  الوحدات  وعدد  الوحدات  قيمة  صافي  على  يشتمل  تقرير  على  الحصول  -

 ( 15) عشر خمسة خالل بالصندوق  الوحدات مالك من املنفذة 
ً
 .صفقة كل من يوما

 . مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول  -

   سريانه  قبل  التغيير  بهذا  ملخص  وارسال  املعلومات  ومذكرة   الصندوق   واحكام  شروط  في  تغيير   باي  االشعار -
ً
 التغيير  لنوع  وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة في املحددة  واملدة 

 . الصندوق  إدارة  مجلس في تغيير  باي االشعار -

   املعلومات   ومذكرة   الصندوق   واحكام  شروط   من   محدثة  نسخة  على  الحصول  -
ً
 ومعلومات  الفعلية  واالتعاب   الرسوم   تبين  سنويا

 .طلبها عند الصندوق  أداء

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال بمدة  االنهاء قبل االستثمار صندوق   ب نهاء الصندوق  مدير برغبة االشعار -
ً
 .يوما

 .لذلك املحددة  األوقات في االسترداد مبالغ دفع  -
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 .الصندوق  مدير من طلبها عند الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول  -

 : الوحدات مالك  مسؤوليات (ه

  الوحدات مالك يكون  ال منها، جزء أو الصندوق  في الستثماراته الوحدات مالك خسارة  عدا فيما
ً
 والتزامات  ديون  أي عن مسؤوال

 . الصندوق  على أخرى 

 :باإلنهاء  الخاصة واإلجراءات الصندوق  إنهاء تستوجب التي  الحاالت  ( و

 : هي االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب باإلنهاء الخاصة واإلجراءات الصندوق  إنهاء فيها يستوجب التي الحاالت

  الوحدات ومالك الهيئة إشعار عليه فيجب  الصندوق  ب نهاء الصندوق  مدير رغب اذا -1
ً
  تقل ال مدة  قبل ذلك في برغبته كتابيا

 ( 21) وعشرين واحد عن
ً
  املعلومات ومذكرة  واالحكام بالشروط االخالل دون  الصندوق  إلنهاء املستهدف التاريخ من يوما

 .بالصندوق  الخاصة

  ومذكرة  واالحكام  بالشروط  لاالخال دون   وذلك انتهائه فور   الصندوق  تصفية إجراءات في البدء  الصندوق  مدير على يجب -2

 . بالصندوق  الخاصة املعلومات

 مدة  انتهاء  عن( تداول ) السعودية املالية للسوق   االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في اإلعالن الصندوق  مدير على يجب -3

 . وتصفيته الصندوق 

 : الصندوق  في املخاطر  لتقويم آلية  بوجود إقرار  (ز

 أي بأن تأكيد أي تقديم  يمكن وال. الصــــــــــندوق  في باالســــــــــتثمار  املتعلقة  املخاطر  لتقويم داخلية  آلية بوجود  الصــــــــــندوق  مدير  يقر

 .هدفه سيحقق الصندوق  مدير يستخدمه للمخاطر مراقبة  إطار

 : مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .5

  يومي أساس  على الصندوق  يتحملها التي الرسوم وتحتسب أدناه، املذكورة واملصاريف الرسوم الصندوق  يتحمل (أ

 : كاآلتي وهي آخر  الى رسم من يختلف أساس على وتدفع

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 أتعاب اإلدارة 
1.5 % 

ً
  أساس على تقويم يوم كل تحتسب  الصندوق، أصول  صافي قيمة من سنويا

 . ميالدي شهر كل نهاية في الصندوق  ملدير وتدفع وتستقطع سنوي 

 أتعاب أمين الحفظ 

 0.06% 
ً
  ،  ريال 37,500وبحد أدنى  الصندوق  أصول  صافيقيمة  من سنويا

  نهاية في الحفظ ألمين  وتدفع وتستقطع سنوي   أساس على تقويم يوم كل تحتسب

 . ميالدي شهر كل

  مقطوع مبلغ ريال 22,000 أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  مبلغ ريال 12,000

ً
   سنويا

 على أساس سنوي   ريال 7,500 رسوم رقابية لهيئة السوق املالية 
ً
 يتم احتسابها يوميا

   سعوديريال  9,375مبلغ  املؤشر االسترشادي 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  على الصندوق  معلومات نشر رسوم

   تداول  موقع
   سعودي ريال 5,000 مبلغ

ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

 التعامل  ورسوم مصاريف
  املالية، األوراق وشراء ببيع املتعلقة( الوساطة رسوم) التعامل ورسوم مصاريف

 الصندوق   في عملية كل قيمة من %0.12 تتجاوز  لن
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 مصاريف أخرى 

  لضريبة التنفيذية الالئحة حسب تطبيقها سيتم:  املضافة القيمة ضريبة رسوم -

  املضافة القيمة
ً
 .م2018 يناير 1 من اعتبارا

 تطهير  رسوم -

  للصناديق املالية القوائم إلعداد خارجي مستشار تكاليف ريال8,500 -

 واحدة   مرة  تدفع م2018 العام من ابتداء IFRS  الدولية للمعايير  وفقا االستثمارية

 فقط 

 

 مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعاله قبل إضافة ضريبة القيمة املضافة إليها  •

 م: 2020تحملها الصندوق خالل عام الرسوم واملصاريف الفعلية التي  •

 املصروف 
بالريال   2020املصروفات لعام 

 السعودي

النسبة من متوسط صافي قيمة  

 م 2020أصول الصندوق في 

 %0.11 10,028 اتعاب المراجعة الشرعية 

 %0.22 20,000 اتعاب المراجع الحسابات 

 %0.13 12,000 مكافآت اعضاء مجلس االدارة 

 %0.08 7,500 المراجعة واالفصاح اتعاب 

 %1.50 137,918 اتعاب االدارة 

 %0.41 37,603 رسوم الحفظ 

رسوم اإلعالن في موقع تداول بيانات  
 الصندوق 

5,250 0.06% 

 %0.01 1,080 عموالت بنكية 

 %0.22 20,241 مصاريف اخرى 

 %2.74 251,620 المجموع 

 

 امللكية:رسوم االشتراك واالسترداد ونقل  (ب

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 رسوم االشتراك
وتدفع مرة واحدة  االشتراك ملبلغ  إضافتها يتم الصندوق  في  اشتراك كل قيمةبحد أقصىى من  % 0.5

 ملدير الصندوق 

 االسترداد رسوم 

 . بالصندوق  االشتراك من األولى السنة خالل  املستردة  الوحدات قيمة صافي من% 1.0-

 . بالصندوق  االشتراك من الثانية السنة خالل  املستردة  الوحدات قيمة صافي من% 0.5-

 . بالصندوق  االشتراك من الثانية السنة بعد املستردة  للوحدات استرداد رسوم أي احتساب يتم ال-

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 

 العموالت الخاصة:  (ج

  ال توجد عموالت خاصة.

 واملصاريف الرسوم جميع  يوضح  افتراض ي   د(    مثال

وبافتراض   السنة،لم تتغير طوال  ألف 100الجدول التالي يوض  مثال افتراضىي وتوضيحي الستثمار عميل في الصندوق بمبلغ 

% عائد 10 ق الصندوق مليون ريال ولم يتغير طوال السنة، وعلى افتراض أن يحق  10أن حجم الصندوق في تلك الفترة هو 

الجدول التالي يوض  حصة مالك الوحدات من املصاريف بالريال السعودي وأساس حساب الرسوم   االستثمار.سنوي على 

 فتراضىي التالي وطريقة تحصيلها ووقت دفعها حسب املثال اال 
ً
(:)سنويا  
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 رسوم اشتراك
 شركة  الصندوق  ملدير تدفع ريال  500 تعادل االشتراك مبلغ من% 0.5 نسبة

 للصندوق  الوحدة سعر احتساب في إدراجها يتم وال األول 

 رسوم إدارة الصندوق 
 على يومي  ريال 411 بواقع سنويا ريال  150,000 تعادل% 1.5 بنسبة إدارة رسوم

 يوم 365 مدى

 أتعاب أمين الحفظ
 على يومي ريال 16 بواقع سنويا ريال 6,000 تعادل% 0.06 بنسبة حفظ رسوم

 يوم 365 مدى

 يوم 365  مدى على يومي ريال 60.3 بواقع أي سنويا ريال  22,000 مبلغ اتعاب مراجع الحسابات 

 مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 يومي ريال 33 بواقع أي فقط املستقلين  األعضاء  عن سنويا ريال  12,000 مبلغ

 يوم  365 مدى على

 يوم  365 مدى على يومي ريال 27.4 بواقع أي سنويا ريال 10,000 اتعاب الهيئة الشرعية 

 يوم 365 مدى على يومي ريال  25.7  بواقع أي سنويا ريال 9,375 رسوم املؤشر 

رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع 

 تداول 
 يوم  365 مدى على يومي  ريال 13.7 بواقع أي سنويا ريال 5000

 يوم  365 مدى على يومي ريال 20.5 بواقع أي سنويا ريال 7,500 مبلغ رسوم رقابية 

 والتشغيليةمالي املصاريف اإلدارية جإ
 ريال607.6=+20.525.7+13.7+27.4+33+ 60.3+16+411=  اليومية املصروفات

  ريال 221,774 يعادل بما يومي

 ريال  110,000=  ريال 100,000+   ريال 10,000 يعادل السنوي  العائد % + راس املال10العائد االفتراضىي بنسبة 

 صافي االستثمار االفتراضىي
 نسبة املصاريف السنوية( –+ الربح السنوي  املال رأس)

 ريال  107,782( = 2218 –  10,000+  100,000)

 : التقويم والتسعير  .6

 كيفية تقويم أصول الصندوق:  (أ

  االستثمار  لصندوق   األصول   قيمة  إجمالي  أساس  على  وحدة  ألي  النقدية  القيمةيقصد بصافي قيمة أصول الصندوق،  

 
ً
 ويتم االحتساب وفقا للخطوات التالية: . القائمة الوحدات عدد على  ومقسومة الخصوم منها مخصوما

 

 
ا
حسب سعر اإلغالق لألسعار في محفظة الصندوق   تقويمها: في حالة كانت األوراق املالية مدرجة في السوق املالي، فيتم  أوال

   ذلك اليوم
ً
   املستحقة  األرباح  كل  اليه   مضافا

ً
. وفي حال كان سوق األسهم  املستحقة  والرسوم  املصاريف  كل  منه  ومخصوما

 غير عامل في ذلك اليوم وفي هذه الحالة يكون التقويم حسب آخر إغالق لألسعار املتوفرة في محفظة الصندوق.  

عملية   بعد  الشراء  تكلفة  سعر  أساس  على  األسهم  سوق  في  اإلدراج  قبل  لألسهم  األولية  الطروحات  قيمة  تحدد  كما 

 األوامر.التخصيص وبناء سجل 

كما يتم تقويم باقي أصول الصندوق املستثمرة في استثمارات قصيرة األجل حسب آخر تقويم متاح إضافة إلى األصول 

 النقدية في محفظة الصندوق أو أي مبالغ إضافية تحت التحصيل.  

 
ا
يم، والتي تشمل الرسوم  : لحساب صافي قيمة األصول يتم طرح االلتزامات املستحقة حتى يوم العمل املعحي بالتقو ثانيا

 واملصاريف املحددة في هذه الشروط واألحكام. 

 
ا
صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق  ة: يتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمثالثا

 القائمة في يوم التعامل املعحي.

 



 

39 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها: (ب

 .  اليوم نفس إلغالق ووفقا عمل، يوم كل نهاية في يوميا الصندوق  أصول  تقويم يتم

  التالية: الحاالت في التالي العمل يوم الى الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير  يمكنو 

  الحالة هذه   في الصندوق  تقويم ف ن  تعامل، يوم أي في للعمل مفتوحة السعودية العربية باململكة البنوك تكن لم وإذا  -

 .للعمل مفتوحة السعودية البنوك فيه  تكون  الذي التالي التعامل يوم هو  يكون  سوف

  التعليمات   لتقديم  النهائي  املوعد  من  عمل  يومين  تتجاوز   ال  ملدة   الصندوق   أصول   تقويم  تأخير   الصندوق   ملدير  يحق  كما -

 أصول   من  كبير  جزء  تقويم  إمكانية  عدم  معقول   بشكل  الصندوق   مدير  قرر   إذا  واالسترداد،  الشراء  بعمليات  الخاصة

 .عليه التعويل يمكن  بشكل الصندوق 

 

تخذ في حالة التقويم او التسعير الخاطئ: 
ُ
 ج(     اإلجراءات التي ست

 التالية:  اإلجراءات باتخاذ الصندوق  مدير  سيقوم التسعير  في الخطأ أو التقويم في الخطأ حالة في

 . الصندوق  أصول  تسعير  أو تقويم في خطاء أي حدو  توثيق  -1

 .الصندوق  مدير من خطاء سببها  كان خسائر أي عن املتضررين الوحدات مالكي تعويض  -2

 وحدة الصندوق،  سعر من% 0.50 نسبته  ما على يؤثر بما والتسعير  التقويم في خطاء أي وقوع فور  املالية السوق  هيئة ابالغ  -3

 وفي( تداول ) السعودية املالية للسوق  االلكتروني املوقع وفي الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع  في ذلك  عن اإلفصاح سيتم كما

  الصندوق  مدير يعدها التي الصندوق  تقارير
ً
 .االستثمار صناديق الئحة من( 71) للمادة  وفقا

  وذلك املالية السوق  لهيئة الصندوق  تقارير تقديم -4
ً
 على  التقارير هذه  وتشتمل االستثمار صناديق الئحة من( 72) للمادة  وفقا

 . والتسعير  التقويم أخطاء بجميع ملخص

 

 د(     طريقه احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: 

  التعامل  يوم  في  الصندوق   لوحدات  الصندوق   أصول   صافي  قيمة  بحساب   واالسترداد   االشتراك  ألغراض  الوحدة   سعر  احتساب  يتم

   العالقة  ذي
ً
   مستحقة  أرباح  أي  اليه  مضافا

ً
 على  اإلجمالي  الناتج  قسمة  ثم  من   و  مستحقة  رسوم  و  مصاريف  أي  منه  ومخصوما

 على   است نائية  ظروف  أي  وجود  حال  في  التقويم  عملية  تأخير   الصندوق   ملدير  ويجوز   ،  العالقة  ذي  التعامل  يوم  في  الوحدات  عدد

 أو  التقويم  عملية  على  تؤثر   قد (  الصندوق   مدير  إرادة   عن   خارجة  فنية  أعطال  أو  الطبيعية  الكوار )  الحصر   وليس  املثال   سبيل 

 .موافقته على  للحصول  الصندوق  إدارة  مجلس الى الرجوع سيتم و الصندوق  أصول  قيمة تحديد

 ه(     مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: 

 ليوم التالي اليوم من مسـاءً  5:00 السـاعة قبل الوحدة  سـعر واعالن الصـندوق  أصـول  قيمة صـافي بتحديث  الصـندوق   مدير يقوم

 ملدير  اإللكتروني  املوقع وعلى   www.tadawul.com.sa".  تداول "  الســــعودية املالية  الســــوق  اإللكتروني  املوقع عبر  وذلك  التعامل،

  www.alawwalcapital.com الصندوق 

   : التعامل  .7

 الطرح األولي:  ( أ

 تاريخ البدء واملدة: -

ـــــندوق  مدير  يحدده الحق  تاريخ أي  أو  م،01/02/2012 وحتى   م01/01/2012من:   اعتبارا األولي الطرح تاريخ ـــ  بعد الصــ

 .الصندوق  وتشغيل  طرح على املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول 

 سعر االولي للوحدة: -

 الصندوق  في لالشتراك األدنى الحدوسيكون  للوحدة  ريال 10 هو للدخل الدوري األول  لصندوق  األولي الطرح سعر

 (. سعودي ريال فأال  عشرة) سعودي ريال ألف 10 هو

 وتابعيه في وحدات الصندوق: استثمار مدير الصندوق  (ب

الصندوق وتابعيه االشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام  يجوز ملدير  أ(

 باملتطلبات اآلتية:

أال تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق املتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق املتصلة   (1

 اآلخرين من ذات الفئة.بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alawwalcapital.com/
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 أال يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت املرتبطة بالوحدات التي يملكونها. (2

االفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق   (3

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71ق وفق املادة )وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندو 

 

 : التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد (ج

 الســــعودية،  العربية  اململكة في  الرســــمية العمل أيام من  عمل  يوم  أي في  الصــــندوق  في  االشــــتراك واالســــترداد طلبات  اســــتقبال يتم

  الطلبات تنفيذ ويتم
ً
 :يلي ملا وفقا

  12 الساعة قبل املستلمة الطلبات-
ً
 .اليوم نفس تقويم سعر حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

  12 الساعة بعد املستلمة الطلبات-
ً
 .اليوم لذلك التالي العمل يوم تقويم سعر حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

 إجراءات االشتراك واالسترداد:  ( د

  :إجراءات االشتراك

ــد ـــــتراك  طلـــب  عنـ ـــ ـــ ــة  العميـــل  يقوم  االشــ ـــــتراك  نموذج  بتعبئـ ـــ ـــ ــام  وتوقيع  االشــ ـــــروط واألحكـ ـــ ـــ ــات  الشــ  ومـــذكرة املعلومـ

ـــندوق  مدير  الى وتقديمها ـــتراك ويمكن  .الصــ ـــندوق  في االشــ ـــىي  املقر  بزيارة الصــ ـــندوق  ملدر الرئيســ  طريق عن أو الصــ

 .توفرها حال في  االلكتروني الصندوق  مدير موقع

  االشتراك:  رفض

  أو   الهيئة ولوائح  ألنظمة املشـترك  تطبيق عدم  حال في  الصـندوق  في اشـتراك طلب  أي  رفض  الصـندوق   ملدير يحق

ــتراك  قيمة إرجاع عالقة، ويتم  ذي آخر نظام أي بموجب ـــ ـــ ــاب الى االشــ ـــ ـــ ــة  خالل العميل  حســ ـــ ـــ  من عمل  أيام  خمســ

 االشتراك قيمة تقديم تاريخ

 :  االسترداد إجراءات

 وتقديمه  االسترداد نموذج  بتعبئة  وذلك عمل،  يوم أي  في  الوحدات  قيمة  السترداد  طلبا املستثمر  يقدم  أن  يمكن

 الصندوق. مدير مقر من عليه الحصول  يمكن والذي الصندوق، ملدير

ـــوف ـــترداد  طلبات معالجة تتم  وســ ـــتالم  ليوم  التالي التقويم يوم في  االســ ـــترداد،  طلبات  اســ ـــاركين  ويجوز   االســ   للمشــ

ـــــترداد ـــــتثمار  وحدات من جزء  أو  كل  اســ ـــــريطة يملكونها، التي  االســ ـــــترداد أال  شــ   1.000 أو وحدة  100 عن  يقل االســ

ـــان   الى  تؤدي  وأال  القيمــة،  في  أعلى  أيهمــا  ريــال ـــ ـــ ـــ ـــاركتــه  نقصــ ـــ ـــ ـــ ـــــنــدوق   في  مشــ ـــ ـــ  والبــالغ  املطلوب  األدنى  الحــد  عن  الصــ

ـــــعودي،  10,000وحدة يعادل (  1,000) ـــــوف ريال ســ ـــــاها مدة في  الوحدات  قيمة دفع يتم  وســ  عمل أيام ثالثة أقصــ

 .للوحدات التقويم التالي  يوم من

ــــــندوق  ملدير ويجوز  ــــــترداد طلب تنفيذ أي تأجيل الصــ ــــــندوق  من  اســ  من  أي  وذلك في التالي، التعامل يوم حتى  الصــ

 :اآلتيتين   الحالتين 

O أصول  قيمة صافي من  أكثر  أو%(  10)  تعامل يوم  أي في  الوحدات  ملالكي  االسترداد طلبات  إجمالي جميع  بلغ إذا 

 الصندوق.

O الصـندوق  مدير ويرى  جزئي، أو  عام  بشـكل و  كان, سـبب ألي السـعودي  األسـهم سـوق  في التعامل تعليق  تم  إذا  

 الصندوق. وحدات تقييم على أثر السوق  تعليق  أن 

 :املستردة الوحدات قيمة لدفع الالزمة الزمنية الفترة

ـــــترداد طلبات قبول  يتم ـــ ـــ ـــــندوق  في  الوحدات حملة من  االســ ـــ ـــ ـــــمية  العمل  أيام من عمل يوم أي  خالل الصــ ـــ ـــ  في  الرســ

ـــــعودية، العربية  اململكة ـــ ـــ ـــــوف  الســ ـــ ـــ ـــــتردة  الوحدات  قيمة  دفع  يتم  وســ ـــ ـــ   اليوم  في  العمل اغالق قبل العميل  الى  املســ

 .ليوم التقويم التالي الرابع
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 : الصندوق  من االسترداد أو  لالشتراك الالزمة  الوحدات من األدنى الحد قيمة

 :الصندوق  في االضافي واالشتراك لالشتراك األدنى الحد

 (.سعودي ريال فأال  عشرة) سعودي ريال ألف 10 هو  الصندوق  في لالشتراك األدنى الحد -

 (. سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  في اإلضافي لالشتراك األدنى الحد -

 :الصندوق  من لالسترداد الالزمة الوحدات من األدنى الحد

 (سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  من  لالسترداد األدنى الحد يبلغ -

ـــــأن  من  كان   إذا - ـــ ـــــترداد  أي شــ ـــ ـــــتثمار  يخفض  أن   اســ ـــ ـــــتراك ملبلغ األدنى الحد من  أقل إلى  الوحدات مالك اســ ـــ  االشــ

  وسـوف . الوحدات مالك  إلى  الرجوع  دون  املسـتثمر املبلغ كامل  اسـترداد  يتم  فسـوف  للصـندوق،  املحدد املبدئي

 الجاري   الحساب  في  القيد  خالل من  الجاري   الحساب في  املحددة  بالعملة  االسترداد طلبات  كافة  عائدات  تدفع

 .الوحدات مالك  لبنك

 

 مكان تقديم الطلبات: 

 التالي:يتم تقديم الطلبات عن طريق زيارة مدير الصندوق في العنوان 

 الثاني الطابق – التجاري  حمران بن مركز

  التحلية) العزيز عبد بن محمد األمير  شارع
ً
 (سابقا

 012  2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة  51536: ب.ص

 

 : الوحدات  مالكي سجل (د

 .اململكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل إعداد الصندوق  مدير يقوم -1

  الوحدات مالكي سجل يعد -2
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 :أدنى كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم -3

 .وعنوانه الوحدات مالك اسم -

  أو   الحال، بحســـب التجاري  ســـجله رقم أو ســـفره جواز  رقم أو  إقامته  رقم أو  الوحدات  ملالك  الوطنية  الهوية  رقم -

 .الهيئة تحددها أخرى  تعريف  وسيلة أي

 الوحدات. مالك جنسية -

 .السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ -

 وحدات. مالك كل أجراها التي  بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات -

 .وحدات مالك لكل اململوكة( الوحدات أجزاء ذلك في بما) الوحدات لعدد الحالي الرصيد -

 .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي -

ــــجل يكون  -4 ـــ ـــ ــــندوق   مدير يقدم كما  طلبها، عند الهيئة ملعاينة جاهز الوحدات مالكي  ســ ـــ ـــ    الصــ
ً
ــــا ـــ ـــ ــــجل  ملخصــ ـــ ـــ  مالك لســ

   وحــدات  مــالــك  أي  إلى  الوحــدات
ً
  بمــالــك   املرتبطــة  املعلومــات  جميع  امللخص  ذلــك  يظهر  أن   )على  الطلــب  عنــد  مجــانــا

 (.فقط املعحي  الوحدات

ـــــنـدوق   مـدير  يقوم -5 ـــ ـــ ـــــجـل بتحـديـث  الصــ ـــ ـــ    الوحـدات  مـالكي ســ
ً
ــار  املعلومـات  في التغيرات يعكس بحـث  فورا ـــ ـــ ـــ  في إليهـا  املشــ

 الفقرة. هذه من( 3) الفقرة

 : األولي الطرح  فترة خالل املتسلمة االشتراك مبالغ  استثمار  (ه

ــتراك أموال ــتثمر  ســـوف االشـ ــع  طرف  مع  واملبرمة النقد ســـوق  وصـــفقات  البنكية الودائع في تسـ ــة   لتنظيم خاضـ  مؤســـسـ

ـــــة  مماثلة رقابية  لهيئة  أو  النقد ـــ ـــــســ ـــ ـــــول  حين   إلى  اململكة،  خارج  للمؤســ ـــ  ويجوز . املطلوب املبلغ من األدنى الحد  إلى الوصــ

   ذلك  كان  إذا  تابعيه أو  الصــــندوق   مدير لدى  الوحدات  مالكي من املتســــلمة املســــتثمرة  غير االشــــتراك مبالغ إيداع
ً
  وفقا

 .تامة باستقاللية يتعاملون  أشخاص يبرمها التي  للشروط األقل على مماثلة وأحكام  لشروط
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 في  األدنى  الحتتتد  ذلتتتك  إلى  الوصتتتتتتتتتتتتول   عتتتدم  تتتتأثير   ومتتتدى  جمعتتته،  الصتتتتتتتتتتتتنتتتدوق   متتتدير   ينوي   التتتذي  للمبلغ  األدنى  الحتتتد (و

 : الصندوق 

 لرأســــــــــــمال  أعلى حد يوجد ال بينما  ســــــــــــعودي، ريال  ماليين 10  هو  الصــــــــــــندوق   تشــــــــــــغيل لبدء  املطلوب  املال لرأس  األدنى  الحد  ان

 اضــافية، أشــهر 6 الطرح فترة  تمديد  بعد  الصــندوق   لتشــغيل الالزم  املال  رأس من  األدنى  الحد  تجميع  تعذر  حالة وفي  الصــندوق،

 الى( وجدت إن)  محققة  اســــتثمارية  عوائد  وأي االشــــتراك ورســــوم االشــــتراكات مبالغ وإعادة  بذلك املالية  الســــوق  هيئة إشــــعار يتم

   وإشعاره   مستثمر  لكل  البنكي الحساب
ً
 (.وجدت  إن)  محققة  استثمارية عوائد  وأي  االشتراك  ورسوم  مبلغ  حسم  دون  بذلك  خطيا

  لصتتتتافي  أدنى  كحد  يعادلها ما او   ستتتتعودي  ريال  ماليين  10  متطلب استتتتتيفاء  ضتتتتمان  الالزمة التصتتتتحيحية اإلجراءات (ح

 :   الصندوق   أصول  قيمة

ــافي أصـــــول الصـــــندوق البالغ  ــتثمار فيما يتعلق بالحد األدنى من صـــ ــناديق االســـ  10ســـــيســـــرى مدير الصـــــندوق بااللتزام بالئحة صـــ

 ماليين ريال.

 ماليين ريال سـيقوم مدير الصـندوق ب شـعار هيئة السـوق املالية التخاذ 10وفي حال انخفض صـافي أصـول الصـندوق إلى ما دون  

 اإلجراءات التي تتناسب مع مصال  حملة الوحدات واللوائح املنظمة لذلك.

ل  التي  الحاالت (ط ق، أو   الوحدات في التعامل معها  يؤجَّ
َّ
 : الحاالت  تلك في املتبعة واإلجراءات يعل

 يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك.   - 

 ال يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال في الحاالت اآلتية: -ج

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصال  مالكي وحدات الصندوق.  -1

التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول االخرى التي يملكها إذا علق  -2

الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة الى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية 

 لصافي قيمة الصندوق. 

ة في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقا للفقرة )ب( من يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالي -ج

 هذه املادة: 

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصال  مالكي الوحدات. -1

 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.  -2

ر الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات إشعا -3

فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني  

 ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق.

ل  التي   االسترداد  طلبات  اختيار   بمقتضاها يجري   التي  اإلجراءات (ي  ستؤجَّ

 االسـتثمار صـناديق  الئحة من(  61)  املادة  الى  تخضـع التي  االسـترداد عمليات لتأجيل املنظمة االحكام  الصـندوق  مدير  يتبع  سـوف

 :يلي كما وهي املالية، السوق  هيئة من الصادرة 

 أكثر  أو%  10 تعامل يوم أي في تلبيتها  املطلوب الوحدات  ملالكي  االســــــــــترداد طلبات كافة قيمة  إجمالي نســــــــــبة  إجمالي  بلغ إذا (1

 . الصندوق  أصول  قيمة صافي من

 يملكها التي األخرى   األصـــــــــــــول  أو  املالية  األوراق مع التعامل  فيها يتم التي  الرئيســـــــــــــية األســـــــــــــواق أحد في التعامل  تعليق تم إذا (2

 صــــافي إلى نســــبة مهمة أنها معقول   بشــــكل الصــــندوق   مدير يرى  التي  الصــــندوق   أصــــول   إلى بالنســــبة أو عام  بشــــكل  إما  الصــــندوق،

 . الصندوق  أصول  قيمة

 .تأجيلها املطلوب االسترداد طلبات اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات باتباع الصندوق  مدير سيقوم •

 

 : خصائص الوحدات  .8

 : التالية  الشروط وفق الوحدات من واحدة فئة  من أكثر إصدار الصندوق  ملدير ويجوز  واحدة فئة ذات الصندوق  وحدات

 . باملساوة يعاملوا متساوية بحقوق  الفئة نفس  من الوحدات مالكي جميع يتمتع •

 من األخرى  للفئات االستثمار وأهداف  استراتيجيات عن تختلف استثمار وأهداف استراتيجيات فئة ألي تكون  لن •

 . الصندوق 
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 .الوحدات من أخرى  فئة مالكي بحقوق  اإلخالل شأنها من بحقوق  الوحدات  من فئة مالكو يتمتع لن •

 

 : المحاسبة وتقديم التقارير  .9

 .والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في  بماة املالي بالتقارير  الصلة  ذات املعلومات (أ

ـــيقوم - ـــ ـــ ـــندوق   مدير  ســ ـــ ـــ ـــنوية  التقارير ب عداد  الصــ ـــ ـــ ـــنوية  )  الســ ـــ ـــ ـــنوية املراجعة( والتقارير الســ ـــ ـــ بما في ذلك القوائم املالية الســ

ـــــتثمــار5املوجزة والتقــارير األوليــة وفقــا ملتطلبــات امللحق رقم ) ـــ ـــ ـــــنــاديق االســ ـــ ـــ   عنــد   بهــا الوحــدات  مــالكي  وتزويــد  ( من الئحــة صــ

 .مقابل  دون  الطلب

  صناديق الئحة من( 71) املادة حسب للدخل الدوري األول  بصندوق  الخاصة التقارير ب تاحة الصندوق  مدير سيقوم -

 :أتي كل وهي االستثمار

 .التقرير فترة نهاية  من يوما( 70) تتجاوز  ال مدة خالل السنوية التقارير اتاحة •

 .التقرير فترة نهاية من يوما( 35) تتجاوز  ال مدة خالل األولية التقارير اتاحة •

 مقابل، دون  الوحدات مالكي جانب من للفحص للدخل الدوري األول  لصندوق  الحالية األصول  قيمة صافي اتاحة •

 . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب في السابقة األصول  قيمة صافي أرقام جميع واتاحة

 الصندوق  بيانات وحدات في صفقاته وسجل يمتلكها التي  الوحدات أصول  قيمة  صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد •

 .الوحدات  مالك  بها يقوم الصندوق  وحدات في صفقة كل من يوما( 15) خالل

(  البيان  شأنها في املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات مالك إلى سنوي  بيان  ارسال •

 هذا ويحتوي  املالية، السنة نهاية من يوما( 30) خالل املالية السنة مدار على  الصندوق  وحدات في صفقاته يلخص

 في والواردة الوحدات مالك من املخصومة واألتعاب واملصاريف الخدمات مقابل وإجمالي املوزعة األرباح على البيان 

 الئحة في عليها املنصوص االستثمار قيود مخالفات جميع الى باإلضافة املعلومات، ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط 

 . املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط في أو االستثمار صناديق

  الهيئة  تحددها التي  بالطريقة أو للسوق  االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في باإلفصاح الصندوق  مدير يقوم سوف •

 :األتية  املعلومات تتضمن والتي  سنوي،  ربع كل بنهاية الصندوق  معلومات عن

  يوم أول  في هي كما الصندوق  محفظة في استثمارات  عشرة أكبر أسهمهم تشكل  الذين املصدرين ونسب  ألسماء قائمة - 1

 . املعحي  الربع من

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي  متوسط إلى املعحي  الربع في اإلجمالية األتعاب نسبة - 2

 (.وجدت إن ) للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها املعحي  الربع في املوزعة األرباح مبالغ - 3

 .املعحي  الربع نهاية في الصندوق  أصول  قيمة صافي من  الصندوق  مدير استثمار ونسبة  قيمة - 4

 . الصندوق  أصول  صافي  قيمة متوسط إلى املعحي  للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ - 5

 . املخاطر قياس ومؤشرات معايير - 6

 . الصندوق  أداء ومؤشرات معايير - 7

 .املعحي  الربع  نهاية في الصندوق  أصول   صافي قيمة من  االقتراض نسبة -8

 

 : الصندوق  مدير   يعّدها  التي   الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل أماكن  ب( 

 االســـــتثماري  الحســـــاب فتح نموذج في  مبين  هو كما الفاكس  او  الهاتف  او  االلكتروني البريد  او  البريدي العنوان على  التقارير ارســـــال يتم

 ( 60) خالل أخطاء  باي  الصندوق  مدير إخطار  يجب و  العنوان، في تغيير   باي  الصندوق  مدير  اشعار تم اذا اال
ً
  يوما

ً
 اصدار من تقويميا

  الصـــــندوق  ملدير  االلكتروني  املوقع على  التقارير هذه  توفير   ســـــيتم  كما  ، حاســـــمة و  نهائية  التقارير تلك  تصـــــبح  ذلك بعد و  التقارير تلك

 .للسوق  االلكتروني واملوقع

 

 : للصندوق  مراجعة مالية  قائمة أول    (ج

 . م31/12/2012 في للصندوق  األولى  املالية السنة  نهاية في مراجعة  مالية قائمة أول  توفرب الصندوق  مدير يقر

 : للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم تقديم (د

  املراجعة السنوية املالية القوائم بتقديم الصندوق  مدير يقر
ً
 .طلبها عند مجانا
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 مجلس إدارة الصندوق )المجلس(:  .10

  أعضاء عضوية وتبدأ  مستقالن، وعضوان  املجلس رئيس بينهم من أعضاء خمسة من( املجلس) الصندوق  إدارة مجلس يتألف

 بعد األعضاء تغيير  في الحق الصندوق  ملدير وسيكون  الصندوق، طرح على املالية السوق  هيئة مجلس موافقة تاريخ من املجلس

 . املجلس أعضاء في تغيير باي الوحدات مالكي اشعار وسيتم ذلك على املالية السوق  هيئة موافقة أخذ

 :الصندوق، مع بيان نوع العضويةأعضاء مجلس إدارة أسماء أ( 

 " وعضو الرئيس"   تلمساني محمد عدنان. أ

 مدير الصندوق(  )العضو المنتدب لشركة األول كابيتال 

االستثماري   والتخطيطاملصرفي    والتسويق( سنة في إدارة املحافظ االستثمارية  28لدى األستاذ / عدنان خبره مصرفية تزيد عن ) •

  .وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

حصل على عدد من البرامج التأهيلية في مجال املحاسبة املالية ، التحليل االئتماني للشركات ، إدارة املصارف اإلسالمية ، إدارة  •

 األردن ( .  –ماليزيا  – بلجيكا –ريطانيا فرق العمل و التخصيص ، من هيئات عاملية ) ب

 من املناصب القيادية في مؤسسات خليجية و سعودية ، كما قدم و شارك في تنظيم عدد من  •
ً
عمل األستاذ / عدنان في عددا

  . املؤتمرات الخليجية و ورش العمل املتخصصة في االقتصاد اإلسالمي و االستشارات االستثمارية و تمويل الشركات

كومرز بنك ، مؤشر    –العديد من الطروحات الناجحة لصناديق استثمارية في منطقة الخليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك    قاد •

 . داو جونز اإلسالمي

 

 

 "  عضو"            مالئكة صالح فيصل. أ

 الرئيس التنفيذي لشركة األول كابيتال

ناصب القيادية في القطاع البنكي والخدمات املالية والتمويل سنوات من العمل في امل  7لديه خبرة تمتد إلى أكثر من   •

 وتطوير وتسويق املنتجات االستثمارية 

 حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من الجامعة األمريكية في بيروت.   •

 املالية ملختلف الشركات. والعقارية وإيجاد الحلول ساهم في تأسيس العديد من الصناديق االستثمارية  •

 

 " مستقل عضو"                   شمس إبراهيم جمال. أ

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة البرمجيات ونظم الحاسبات. 

 . زعبد العزيحاصل على بكالوريوس الهندسة امليكانيكية من جامعة امللك  •

 سنة في شركة أرامكو تقلد من خاللها عدة مناصب من أهمها :  22شمس خبرة أكثر من  إبراهيملدى املهندس / جمال  •

 التكنولوجيا   إدارة مدير  -

 املحاسبة واملالية  إدارة مدير  -

 املشتريات   إدارة مدير  -

 الصيانة  إدارة مدير  -

 نظم إدارة الجودة وتكنولوجيا املعلومات  إدارة مدير  -

 مدير املشروعات الخاصة -

 

 " مستقل عضو"                 سمباوة  محمد أحمد. أ

 مدير مكتب أحمد محمد سمباوة لالستشارات المالية في جدة بالسعودية .

   1976حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية في  •

 سنة من خالل العمل في بنك الرياض و البنك السعودي املتحد .   19لديه خبرة بنكية تتجاوز  •

كتب الرئيسىي للبنك في اململكة إلى  و تنقل خاللها من امل  2003و حتى    1984عام بداية ً من عام    18عمل لدى بنك الرياض ملدة   •

 فرع بنك الرياض في لندن ثم إلى املركز اإلقليمي لبنك الرياض في املنطقة الغربية باململكة .  

عمل في مختلف قطاعات البنوك مثل التسويق و خدمات العمالء و قطاع الخدمات املصرفية لألفراد و قطاع خدمات االستثمار  •

 و أسواق املال .  

   1990و حتى  1987ب مدير فرع بنك الرياض في لندن في عام شغل منص •
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   . 2003وحتى    1998لألفراد في بنك الرياض في املنطقة الغربية باململكة منذ    واالستثمارية عمل كمدير لقطاع الخدمات املصرفية   •

 

 : اإلدارة مجلس أعضاء  ومسؤوليات  أدوار ج( 

 :اآلتي الحصر،تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. على سبيل املثال ال  

 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. .1

 لالئحة  .2
ً
ـــندوق وفقا ـــ ـــ  عنه مدير الصــ ـــ ـــال  يفتــ ـــ ـــارب مصــ ـــ ـــادقة على أي تضــ ـــ ، املصــ

ً
ـــبا ـــ ـــراف، ومتى كان ذلك مناســ ـــ اإلشــ

 االستثمار.  صناديق

ـــــنـدوق  .3 ـــ ـــ ـــــئول املطـابقـة وااللتزام )لجنـة املطـابقـة وااللتزام( لـدى مـدير الصــ ـــ ـــ  على األقـل مع مســ
ً
ـــــنويـا ـــ ـــ االجتمـاع مرتين ســ

ـــــل األموال وتمويــــل اإلرهــــاب   ـــ ـــ ـــ ـــــئول التبليغ عن غســ ـــ ـــ ـــــنــــدوق بجميع اللوائح  لــــديــــه،ومســ ـــ ـــ             للتــــأكــــد من التزام مــــدير الصــ

 واألنظمة املتبعة.

 عها املصفي في حال تعيينه.إقرار أي توصية يرف .4

 والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. التأكد من اكتمال .5

ــلحة مالكي الوحدات وفقا لشــــروط وأحكام  .6 ــندوق بمســــؤولياته بما يحقق مصــ ــندوق،التأكد من قيام مدير الصــ  الصــ

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 ار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثم .7

 

 : الصندوق مكافئات أعضاء مجلس إدارة د( 

ريال    3000بمبلغ تكون املكافئات واألتعاب املالية املدفوعة لألعضـــــاء املســـــتقلين فقط من أعضـــــاء مجلس إدارة الصـــــندوق 

ــــو عن كل اجتماع   ــــره،لكل عضــ ــــندوق مرتين في العام بحد أدنى، يحضــ وجد أي توال   ويتم عقد اجتماعات مجلس إدارة الصــ

 الصندوق.مزايا أو رواتب أو مكافئات أخرى، وتحمل هذه املصاريف على 

 

 الصندوق: ومصالح الصندوق  إدارة مجلس عضو  مصالح بين محتمل او  متحقق تعارض باي بيانه( 

 تضارب   أي  حدو   حال  وفي  للمصال ،  تعارض  على  ينطوي   عمل  ألي  تابعيه  من  أي  ممارسة  عدم  على  الصندوق   مدير  يحرص

  باإلفصاح  الصندوق   مدير  فسيقوم  الصندوق   ومصال    الباطن  من   الصندوق   مدير  او  الصندوق   مدير  بين   للمصال   جوهري 

  أي   عن  باإلفصاح  الصندوق   أعضاء  على  يجب  كما   ممكنة،  في أقرب فرصة   الصندوق   إدارة  ملجلس  كامل  بشكل  ذلك  عن

 الصندوق.  إدارة الصندوق ملجلس ومصال  الصندوق  إدارة مجلس عضو مصال   بين  محتمل او متحقق تعارض

 :الصناديق  إدارة مجالس في الصندوق  إدارة  مجلس أعضاء و( عضويات               

:بالصناديق املوضحة بالجدول التاليمنصب أعضاء مجلس إدارة أدناه املذكورين  يشغل األعضاء  

 كابيتال صناديق شركة األول 
عدنان محمد 

 تلمساني 

  

فيصل صالح  

 مالئكة

خالد سالم  

 باجنيد 

جمال إبراهيم  

 شمس 

أحمد محمد 

 سمباوة 

 × - × × × صندوق األول لألسهم السعودية 

 - - × × × صندوق األول للمرابحات )بالريال( 

 × - - × × العقاري صندوق فلل الروضة 

 - × × × × صندوق فرص األول العقاري 

 × × × × × 1-صندوق األول للدخل العقاري 

 - × × × × 1-صندوق األول للملكية الخاصة

 - × × × × صندوق فلل الراكة العقاري 
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 : لجنة الرقابة الشرعية  .11

 في دار املراجعة الشتترعية ذ.ذ.م.  مراقبة شــركةتخضــع جميع عمليات واســتثمارات الصــندوق إلى  
ً
، وقد أعتمد الصــندوق شــرعيا

 .هجرية( 1432شوال  20) م18/09/2011تاريخ 

  .للصندوق  شرعي ومراقب كمستشار الشرعية املراجعة دار شركة تعيين تم لقد

 اإلسالمية. املالية واملؤسسات للمصارف العام املجلس في وعضو اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة منظمة في عضو وهي

 خدمات لتقديم املركزي   البحرين  مصـــــــرف  قبل من  مرخصـــــــة، الشـــــــرعية واملراجعة  التدقيقخدمات  تقديم في  متخصـــــــصـــــــة شـــــــركة  أنها كما

 .الشرعية االستشارات

 :الشرعي املستشار عنوان

 الشرعية املراجعة دار

 املنامة 21051ص.ب. 

 البحرين مملكة

 

 :أ( أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

   الشلهوب:الدكتور / صالح بن فهد   . أ 

  واملعادن.في معهد البحو  جامعة امللك فهد للبترول  والتمويل اإلسالميمدير مركز التميز للدراسات املصرفية  -

 امللك فهد للبترول واملعادن. والتطبيقية بجامعةالدراسات املساندة  والعربية بكليةأستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية  -

 جامعة إدنبرة باململكة املتحدة.حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل اإلسالمي ب -

 ي.العالم اإلسالملرابطة  واالستثمار التابعةعضو في لجنة التمويل  -

 بحر:الدكتور / أسامة بن محمد  . ب

 بة الشرعية ملصرف الطاقة األول.رئيس الرقا -

 بة الشرعية في املستثمر الوطحي.عضو هيئة الرقا -

 الشرعية لبنك االستثمار الدولي.عضو هيئة الرقابة  -

  السالم،ة الداخلية مصرف رئيس الرقابة الشرعي -
ً
 .سابقا

 كابي نوفا.لرقابة الشرعية لبنك رئيس ا -

 ي لشركة سكنا للحلول اإلسكانية.املستشار الشرع -

 لرقابة الشرعية للمصرف العاملي.عضو هيئة ا -

 مية من جامعة أوريا اإلسالمية.حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويالت اإلسال  -

 عة اإلمام األوزاعي.شهادة املاجستير في الدراسات اإلسالمية من جام -

 

 : أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية (ب

  واستثماراته   الصندوق   اإلدارة بأن عمليات  ليؤكد ملجلس  للصندوق   سنوية  مراجعات  وإجراء  الشرعية  بالرقابة  الشرعي  املستشار  سيقوم

 .الصندوق  أصول  من خدماته عن املستشار الشرعي مكافأة  دفع سيتم بأنه علًما، اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة

 : منه دفع الذي واملصدر  االستشارات ج( مقابل

 الشرعية   املراجعة  خدمات  نظير  سعودي  ريال  10,000  مقدارها  سنوية  أتعاب  على  الشرعية  املراجعة  دار  شركة  ستحصل

 .سنوي  بشكل الصندوق  عل األتعاب تلك تحميل وسيتم للصندوق  املقدمة

 :للصندوق  الشرعية املعايير  (د

 ونحوه.أال تنص الشركة في نظامها األساسىي أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل باملحرمات كالخنزير  (1
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ــير   (2 ــ  قصــ
ً
ــا ــ  طويل األجل أم قرضــ

ً
ــا ــ ــــواء كان قرضــ ــــوقية  30)األجل،  أال يبلغ إجمالي املبلغ املقترض بالربا ســ %( من القيمة الســ

 بأن االقتراض بالربا حر   الشركة،ملجموع أسهم  
ً
 مبلغه.ام مهما كان  علما

ــــــطة أو طويلة   بالربا،أال يبلغ إجمالي املبلغ املودع   (3 ـــ ــــــيرة أو متوســ ـــ ــــــواء كانت مدة اإليداع قصــ ـــ ــــــوقية 30ســ ـــ % من القيمة الســ

 بأن اإليداع بالربا حرام مهما كان    الشركة،ملجموع أسهم  
ً
 مبلغه.علما

 عن   الشــركة، ســواءإيراد    %( من إجمالي5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج عن عنصــر محرم نســبة ) (4
ً
أكان هذا اإليراد ناتجا

ـــــاط محرم أم عن تملك  ـــ ـــــة نشــ ـــ ـــــاح عن بعض اإليرادات فُيجتهد في معرفتها ويراعى جانب   ملحرم،ممارســ ـــ وإذا لم يتم اإلفصــ

 االحتياط.

أية    في حالة اكتشــاف أن أي شــركة من الشــركات التي يســتثمر فيها الصــندوق قد حققت الصــندوق.ســياســة تطهير أموال  (5

ـــندوق   ـــ ـــتثمار الصــ ـــ ـــدر محرم خالل فترة اســ ـــ ـــبة اإليرادات   فيها،إيرادات من مصــ ـــ ـــاب نســ ـــ ـــندوق باحتســ ـــ ـــيقوم مدير الصــ ـــ ســ

املســـتثمرين في الصـــندوق بهذه النســـبة في التقارير املرســـلة إليهم من  وســـيقوم ب خباراملحرمة من إجمالي أرباح الصـــندوق 

ـــــبة ـــــم تلك النســ ـــــندوق بخصــ ـــــتثمرين في الصــ ـــــندوق حتى يقوم املســ ـــــرعية  من أرباحهم و  الصــ منحها للجمعيات الخيرية الشــ

 املعتمدة.  

 مدقق.يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي  (6

 

 الصندوق:هت(  سياسة تطهير أموال 

في حالة اكتشـــاف أن أي شـــركة من الشـــركات التي يســـتثمر فيها الصـــندوق قد حققت أية إيرادات من مصـــدر محرم خالل فترة اســـتثمار الصـــندوق  

ي ففيها، ســيقوم املدقق الشــرعي باحتســاب مبالغ التطهير من إجمالي أرباح الصــندوق وســيقوم مدير الصــندوق ب شــعار حملة الوحدات بهذه املبالغ 

رض  التقارير املرســلة إليهم من الصــندوق، كما ســيقوم مدير الصــندوق بخصــم تلك املبالغ من أرباحهم وايداعها في حســاب بنكي يتم فتحه لهذا الغ

 .مدقق لصرفه في وجوه الخير بعد موافقة املستشار الشرعي، ويرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي

 مدير الصندوق:  .12

 : الصندوق  مدير  اسم ( أ

 كابيتال األّول  شركة

 

 : املالية  السوق  هيئة عن  الصادر  الترخيص رقم (ب

 (14178-37) هو السعودية املالية السوق  هيئة  عن الصادر الترخيص رقم

 : الصندوق  ملدير   العمل وعنوان املسجل  العنوان (ج

 الثاني الطابق – التجاري  حمران بن مركز

  التحلية) العزيز عبد بن محمد األمير  شارع
ً
 (سابقا

 012  2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة  51536: ب.ص

 : املالية  السوق  هيئة عن  الصادر  الترخيص  تاريخ (د

 م21/4/2014

 

 : الصندوق  ملدير  املدفوع  املال رأس  بيان (ه

 سعودي. ريال  50,000,000

 

 :السابقة املالية للسنة واالرباح اإليرادات توضيح مع الصندوق  ملدير  املالية املعلومات ملخص (و

 10,718,502 االيرادات  

 ( 10,635,196) املصاريف 

 ( 940,918) الزكاة 

 1,685,285 صافي الدخل 
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 الصندوق:  مدير  إدارة مجلس  أسماء أعضاء  (ز

 

 اإلدارة )عضو غير مستقل( : مجلس رئيس - مالئكة جميل صالح /الدكتور  -

  املصاريف  و واالسـتثمار املالية و االكاديمية املجاالت في املختلفة التنفيذية املواقع في  العملية الخبرة  من سنة 23 من أكثر  لديه •

 . التعاوني التامين و االسالمية

   صال /    الدكتور   يرأس  كما •
ً
 شركة  –  لالستثمار  رصد  بنك  –القابضة  العاملية  رصد  مجموعة)  منها  شركات  عدة   مجالس   حاليا

  التامين   بيت   شركة  –  الجزائر  للتأجير   االسالمية  الشركة  –  بتونس  التامين  العادة   االسالمية  الشركة  –   العالم  انحاء  رصد

 .  بالسعودية املعدات و االالت تاجير  شركة  – السعودي املصري 

 بجدة  التجارية  بالغرفة الدولي االستثمار لجنة)  الدولية و االقليمية و املحلية الهيئات و اللجان من  العديد عضوية يشغل كما •

 في  الحسابات  و  للمراجعة  االستشارية  الهيئة  -  املوهوبين  لرعاية  رجاله  و  العزيز  عبد  امللك  بمؤسسة  االستثمار  لجنة  عضو  –

 من(    تمويل   –   إستثمار)    تخصص   األعمال  إدارة   في   دكتوراه   صال /    الدكتور   ويحمل(.    االسالمية  املالية  املؤسسات   منظمة

 الهندسة   في  بكالوريوس  إلى  باإلضافة  ،  م1984  عام  في  فهد  امللك  جامعة  األعمال  إدارة   في  وماجستير   ،  م1990  عام  متشغن  جامعة

 م 1981 عام املعادن  و البترول جامعة من املدنية

 

 (:رئيس مجلس اإلدارة )عضو مستقل نائب – السويكت عبدهللا راشدالدكتور/  -

 الخليجي   التعاون   ومجلس  الشرقية  املنطقة  وصناعة  تجارة   غرفة  في  مجلس  عضو  منصب   السويكت  راشد  السيد  يشغل •

   ويخدم  البترول  لهندسة  األمريكية  والجامعة  الخليجي  التعاون   ملجلس  االقتصادي  واإلتحاد  الرأسمالية  للمشاريع
ً
 عدة  في  أيضا

 .ودولية محلية خيرية منظمات

 املقاوالت  وشركات  التجارية  الشركات   ذلك  في   بما  صناعات  عدة   في   الشركات  إدارة   في   كبيرة   خبرة   السويكت  السيد  يمتلك •

 .السعودية العربية باململكة عاملية شركات  مع مشتركة مشاريع أسس وقد. والكهرباء والبترول والغاز البحرية والخدمات

 إدارة   في  البكالوريوس  ودرجة  واملعادن  للبترول  فهد  امللك  جامعة  من  األعمال  إدارة   في  املاجستير   درجة  السويكت  السيد  يحمل •

 دراسية   دورات  عدة   حضر  فقد  ذلك  إلى  إضافة .  األمريكية  املتحدة   الواليات  في  بورتالند  بوالية  باسيفيك  وارنر  جامعة  من  األعمال

 .األعمال إدارة  في وندوات

 

 : (املنتدبمستقل و يشغل وظيفة العضو  غير  عضو اإلدارة )  عضو مجلس –/ عدنان محمد تلمساني  األستاذ -

( سنة في إدارة املحافظ االستثمارية والتسويق املصرفي والتخطيط االستثماري 35لدى األستاذ / عدنان خبرة مصرفية تزيد عن ) •

  .وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

البرامج التأهيلية في مجال املحاسبة املالية، التحليل االئتماني للشركات، إدارة املصارف اإلسالمية، إدارة حصل على عدد من   •

 األردن(.  – ماليزيا  – بلجيكا –فرق العمل والتخصيص، من هيئات عاملية )بريطانيا 

في مؤسسات خليجية وسعودية، كما • القيادية   من املناصب 
ً
في عددا تنظيم عدد من   عمل األستاذ / عدنان  في  قدم وشارك 

 املؤتمرات الخليجية وورش العمل املتخصصة في االقتصاد اإلسالمي واالستشارات االستثمارية وتمويل الشركات.  

كومرز بنك، مؤشر   –قاد العديد من الطروحات الناجحة لصناديق استثمارية في منطقة الخليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك   •

 .ميداو جونز اإلسال 

 

 عضو مجلس اإلدارة )عضو مستقل( : –/ فاروق احمد غالم  األستاذ -

 قانوينا  مستشارا العملية حياته بدأ. واملصرفي القانوي  املجال في عاما، عشر  سبعة عن تزيد خبرة  غالم فاروق /  االستاذ يمتلك •

 مديرا  ذلك   بعد  عمل . Gibson,dunn&Crutucerاالمريكية  التجارة   وزارة   في  متدربا  للعمل   انتقل  ثم  السعودية،  الخطوط  في

 .االستثمارية للصناديق التوفيق شركة في املخصصة الصناديق إلدارة  عاما مديرا ثم املخصصة الصناديق إلدارة 

  انتقل   ثم  السعودية.  العربية  باململكة  التجاري   االهلي  البنك  في  العمليات  ومخاطر  املنتجات  وهيكلة  تطوير  إلدارة   رئيسا  عمل •

 .املالية الخبير  شركة  في تنفيذي كشريك للعمل بعدها

 . العقارية واالستثمارات العقارية للمشاريع  البتيل  شركة في التنفيذ للرئيس نائبا حاليا، غالم فاروق/  االستاذ يعمل •

 االمركية  املتحدة   الواليات   –   واشنطن   جامعة  من  العاملية   القانونية  الدراسات   في  املاجستير   شهادة   غالم،  فاروق/    االستاذ   يحمل •

 .1999 العام في زعبد العزي املللك جامعة من القانون  في البكالوريس على قبلها حصل قد وكان. 1999
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 ومسؤولياته:  وواجباته الصندوق  مدير  مهام (ح

ملصلحة .1  وأحكام   وشروط  لهم  املرخص  األشخاص  والئحة  االستثمار  الئحة صناديق  أحكام  بموجب   الوحدات  مالكي  العمل 

 بالصندوق.   الخاصة املعلومات الصندوق ومذكرة 

الئحة  نصت   التي  والواجبات  املبادئ   بجميع  االلتزام .2   مالكي   تجاه   األمانة  واجب  ذلك  في  بما  لهم  املرخص   األشخاص  عليها 

 .املعقول  الحرص وبذل مصالحهم يحقق بما العمل والذي يتضمن الوحدات،

 عن اآلتي: الصندوق  مدير يكون  .3
ً
 مسؤوال

 .الصندوق  إدارة  •

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات •

 .الصندوق  وحدات طرح •

 مضللة. وغير  وصحيحة كاملة وواضحة وأنها واكتمالها املعلومات ومذكرة   الصندوق  وأحكام  شروط دقة من التأكد •

 قام   أو  مباشر  بشكل  وواجباته  مسؤولياته  أدى   سواءً   االستثمار  صناديق  الئحة  بأحكام  االلتزام  عن  مسؤول  الصندوق   مدير .4

 .لهم املرخص األشخاص والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بتكليف

 مدير   من  متعمد  تقصير   أو  تصرف  سوء  أو  إهمال  أو  احتيال  عن  الناتجة  الصندوق   خسائر  عن  مسؤول  الصندوق   مدير .5

 . الصندوق 

وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها. والعمل على تقويم  .6

 املخاطر بشكل سنوي على األقل. 

 تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.  .7

 

  التي املهام (ط
ُ
 الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  مدير  جانب من ثالث طرف  بها لفك

 التالية:  باملهام وذلك للقيام  ثالث  طرف مع االستثمار صندوق  يتعامل

  الصندوق   مدير  قيام  من  والتأكد  الصندوق   إدارة  في  الصندوق   مدير  أداء  ومراقبة  بمتابعة  للقيام  :الصندوق   إدارة  مجلس

   الوحدات  مالكي  مصلحة  يحقق  بما  بمسؤولياته
ً
  العالقة  ذات  واملستندات  املعلومات  ومذكرة   الصندوق   واحكام  لشروك  وفقا

 .االستثمار صناديق  الئحة وأحكام

 ومراجعة  الصندوق   ملستندات  الشرعي  االعتماد  شهادة   وإصدار  واالتفاقيات  املستندات  بمراجعة  للقيام  الشرعية:  الهيئة

 . الصندوق  وانشطة عمليات على الشرعي والتدقيق والرقابة  واالشراف الصندوق  بأعمال املتعلقة والوثائق  االتفاقيات مسودات

 .الحفظ بمهام للقيام وذلك :الحفظ امين

 واملراجعة.  التدقيق بمهام للقيام وذلك القانوني: املحاسب

 

 استبداله:  أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام (ي

، وذلك في 
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل او اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

ً
للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 حال وقوع أي من الحاالت التالية: 

  .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة  نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف .1

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة  نشاط ممارسة  في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء .2

 اإلدارة. نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

  الهيئة تراه  بشكل ) أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا .4
ً
 التنفيذية. ولوائحه النظام بالتزام( جوهريا

  لدى  مسجل آخر شخص  وجود عدم مع  استقالته أو عجزه  أو الصندوق  أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة  .5

  .املحفظة مدير يديرها  التي الصناديق أصول  أو االستثمار صندوق  أصول  إدارة  على قادر  الصندوق  مدير

 جوهرية أهمية ذات أنها( معقولة أسس على بناءً ) الهيئة ترى  أخرى  حالة أي .6

 

   صتتتتالحيا ها  من أيا  الهيئة  مارستتتتت إذا
ا
  من كامل  بشتتتتكل التعاون   الصتتتتندوق  مدير   على فيتعين املادة،  هذه  من  أعاله  للفقرة وفقا

 (  60)  خالل وذلك  البديل  الصتندوق  مدير   إلى املستؤوليات نقل  تستهيل  أجل
ا
 على  ويجب  البديل.  الصتندوق  مدير   تعيين  من يوما

   ذلك كان  حيثما- ينقل أن  املعزول  الصتتتتتتتندوق  مدير 
ا
   ضتتتتتتتروريا

ا
  ومناستتتتتتتبا

ا
  بصتتتتتتتندوق  املرتبطة  العقود جميع -الهيئة لتقدير  ووفقا

 البديل. الصندوق  مدير  إلى العالقة ذي االستثمار 
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 : أمين الحفظ  .13

 اسم أمين الحفظ:  (أ

 الجزيرة كابيتال

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: (ب

ص شخص
ّ
 ( 07076-37)  رقم الترخيص بموجب السعودية املالية  السوق  هيئة  قبل من له ُمرخ

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:  (ج

   فهد امللك طريق -الرياض

   11 966+2256000: هاتف

 السعودية العربية اململكة,11455 الرياض,  20438 ب.ص 

 www.aljaziracapital.com.sa :  االلكتروني املوقع

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: (د

 م 22/7/2007

 

 الحفظ: أمين ومسؤوليات األساسية األدوار  (ه

   الحفظ  أمين  يعد .1
ً
   التزاماته  عن  مسؤوال

ً
   بها  كلف  أم  مباشر  بشكل  مسؤولياته  أدى  سواءً   االستثمار،  صناديق  الئحة  ألحكام  وفقا

ً
 طرفا

 
ً
 .  لهم املرخص األشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

   الحفظ  أمين  يعد .2
ً
  سوء   أو  إهمال  أو   احتيال  بسبب  الناجمة  الصندوق   خسائر  عن  الوحدات  ومالكي  الصندوق   مدير  تجاه   مسؤوال

 .الحفظ  أمين من متعمد تقصير  أو تصرف

   الحفظ  أمين  يعد .3
ً
  جميع   اتخاذ  عن  كذلك  مسؤول  وهو  الوحدات  مالكي  لصال   وحمايتها  الصندوق   أصول   حفظ  عن  مسؤوال

 الصندوق.  أصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات

   للعمل   تابعيه  من   أي  او  أكثر   او   ثالث  طرف  تكليف   الحفظ  ألمين   يجوز  .4
ً
  اتعاب  أي  الحفظ  امين  سيدفع  و  الباطن،  من   للحفظ  امينا

 . لذلك تابعة ومصاريف

  الحفظ أمين بها كلف التي املهام   (و
ا
  طرفا

ا
   ثالثا

 ال يوجد 

 استبداله:  أو   أمين الحفظ لعزل  املنظمة األحكام (ز

3.  
ُ
 في حال وقوع أي ِقبل ن من عيّ للهيئة عزل أمين الحفظ امل

ً
 :من الحاالت اآلتيةمدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 . توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم ▪

 .إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة ▪

 ظ.الحفو  رة ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدا الحفظ إللغاءتقديم طلب إلى الهيئة من أمين  ▪

(  إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخّل  ▪
ً
 .النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام)بشكل تراه الهيئة جوهريا

 .أي حالة أخرى ترى الهيئة )بناًء على أسس معقولة( أنها ذات أهمية جوهرية ▪

  الهيئة مارست إذا
ً
  صالحياتها من أيا

ً
  بديل حفظ  أمين  تعيين الصندوق  مدير على  يجبف  املادة، هذه  من أعاله  األولى للفقرة  وفقا

ً
  وفقا

 السلس  النقل   تسهيل  أجل  من  كامل  بشكل  التعاون   املعزول  الحفظ  وأمين  الصندوق   مدير  على  يتعين  كما   الهيئة،  لتعليمات

 (  60)  خالل  وذلك  البديل  الحفظ  أمين  إلى  للمسؤوليات
ً
  ينقل   أن  املعزول  الحفظ  أمين  على  البديل. ويجب  الحفظ  أمين  تعيين  من  يوما

   ذلك  كان  حيثما-
ً
   ضروريا

ً
   ومناسبا

ً
 الحفظ  أمين  الى  العالقة  ذي  االستثمار  بصندوق   املرتبطة  العقود  جميع  -  الهيئة  لتقدير  ووفقا

 .البديل

4.  
ُ
بله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة ن من قِ عيّ يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ امل

 وبشكل كتابيالهيئة و مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار 
ً
( 30وتعيين أمين حفظ بديل خالل ) مالكي الوحدات بذلك فورا

م أمين الحفظ املعزول لإلشعار الكتابي واإلفصاح عن ذلك على موق
ّ
 من تسل

ً
 . عه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املاليةيوما

 : مستشار االستثمار  .14

 ال يوجد 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 : الموّزع  .15

 وجد ي ال

 : القانوني   المحاسب  .16

 أ( اسم املحاسب القانوني: 

 الخريجي هللا عبد أسامة                  

 

 ب( العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: 

 عارف  محمودشارع -  الروضةحي - جدة: العنوان                       

   21444 جدة 15046: بريد صندوق                         

 012-6609320فاكس:   012-6600085: هاتف            

 

 ومسؤولياته:  مراجع الحسابات القانوني وواجباته ج( مهام

 الصندوق ُيبّين رأي املحاسب القانوني فيما إذا كانت القوائم املالية ككل: تقديم تقرير إلدارة الصندوق عن 

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن  ▪
ً
ظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املالي للصندوق وبشكل نصف سنوي على األقل وفقا

ُ
ت

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 سجالت محاسبية سليمة. فيما إذا كان الصندوق يحتفظ ب  ▪

 فيما إذا كانت القوائم املالية للصندوق مطابقة للسجالت املحاسبية.  ▪

 فيما إذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضاحات التي يراها ضرورية ألغراض املراجعة. ▪

 

 . بذلك الوحدات مالكي إشعار ويتم املالية، السوق  هيئة موافقة أخذ بعد القانوني املحاسب تغيير  في الحق الصندوق  إدارة  وملجلس

 أخرى: معلومات   .17

 سياسة تعارض املصالح:  ( أ

  تقديمها  سـيتم  فعلي أو/و محتمل  مصـال   تعارض وأي  املصـال  تعارض ملعالجة  سـتتبع التي   واإلجراءات  السـياسـات  أن 

 .مقابل  دون   رسمية  جهة أي أو  الجمهور  من طلبها عند

 

 الخاصة:   والعموالت  بالتخفيضات املتعلقة املعلومات (ب

  يحصــــــــل  بحيث  الخاصــــــــة،  العمولة  ترتيبات في الدخول   الصــــــــندوق  ملدير  يجوز   انه  على ويوافق املحتمل  واملشــــــــترك  املشــــــــترك  يقر

  الصـــــــــــفقات على املدفوعة العمولة  مقابل  الصـــــــــــفقات  تنفيذ  خدمات الى إضـــــــــــافة  وخدمات  ســـــــــــلع على بموجبه  الصـــــــــــندوق  مدير

 يلي: ما الحالة هذه  في الصندوق  مدير على ويتعين الوسيط، ذلك خالل من املوجهة

 .الشروط بأفضل التنفيذ خدمة املعحي الوسيط يقدم أن -

 .الوحدات مالكي ملصلحة معقولة بدرجة الصندوق  مدير عليها يحصل التي والخدمات السلع  اعتبار يمكن أنه -

 .معقول  مبلغ هو والخدمات السلع مقدم الى دفعه يتم مبلغ أي ان الصندوق  مدير سيتأكد  -

 

 وجدت:  إن  الضريبة أو  بالزكاة املتعلقة املعلومات (ج

 الضريبة:   -1

ــها  متنوعة  ضـــريبية مخاطر على  الصـــندوق  في  االســـتثمار  ينطوي   اآلخر والبعض  نفســـه الصـــندوق  في االســـتثمار على ينطبق  بعضـ

 بالضـــرورة  الوحدات مالكي  يتكبدها التي  الضـــرائب  تؤدي  وســـوف  معين،  بمســـتثمر  صـــلة  ذات  تكون   قد معينة ظروف  على ينطبق

 مع  التشـاور  املحتملين  املسـتثمرين على  ويجب.  الوحدة   سـعر في  وانخفاض  الصـندوق  في  باالسـتثمار املرتبطة العوائد  تخفيض الى

 الرســـــــوم  وجميع اإلدارة   رســـــــوم  إن وبيعا. وتملكها  الوحدات في  االســـــــتثمار على املترتبة  الضـــــــرائب  بشـــــــأن  الضـــــــريبين  مســـــــتشـــــــاريهم

   منفصـــــل  بشـــــكل تحميلها يتم التي  املضـــــافة القيمة  ضـــــريبة  تشـــــمل ال كابيتال  األول   شـــــركة  الى  املســـــتحقة
ً
  املنصـــــوص للمواد  وفقا

 .املضافة القيمة ضريبة والئحة نظام في عليها
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 وســــيتم  املضــــافة القيمة  ضــــريبة  تشــــمل ال  املعلومات ومذكرة  واالحكام  الشــــروط في املذكورة   واملصــــروفات  والعموالت الرســــوم  إن

   منفصـــل  بشـــكل  الضـــريبة  تحميل
ً
 مالحظة مع التنفيذية والئحته  املضـــافة القيمة  ضـــريبة نظام في  عليها  املنصـــوص  لألســـعار  وفقا

 م.1/1/2018 من إبتداء املضافة القيمة لضريبة ستخضع واملصاريف والعموالت الرسوم جميع أن

 

 الزكاة -2

 وحدات في  تصــرفهم  أو حيازتهم أو امتالكهم على الزكاة  آثار بخصــوص مهنية مشــورة  على يحصــلوا أن املحتملين  املســتثمرين على

   ذلك وكان األمر  لزم إذا  الصـــندوق   ملدير يجوز  أنه  املســـتثمرون  يعلم أن  يجب  كما  الصـــندوق،
ً
 يدفع  أن  القانون  بموجب  مفروضـــا

 املترتبة الزكاة  دفع عن مسـؤوال  مسـتثمر كل  وسـيكون   الصـندوق، أموال من  األصـول /  األصـل او  الصـندوق  على  تفرض التي  الزكاة 

 .عليه

 

 وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:   معلومات  (د

 الوحدات:  ملالكي اجتماع  عقد إلى فيها التي ُيدعى الظروف (أ

 منه. بمبادرة  الوحدات مالكي اجتماع لعقد الدعوة  الصندوق  ملدير يجوز  ▪

بالدعوة  ▪ الصندوق  مدير  اجتماع  سيقوم  م  من  أيام(  10)  خالل  الوحدات  مالكي  لعقد 
ّ
  أمين  من   كتابي  طلب  تسل

 الحفظ.

م  من  أيام(  10)  خالل   الوحدات  مالكي  لعقد اجتماع  بالدعوة   الصندوق   سيقوم مدير  ▪
ّ
 أو  مالك   من  كتابي   طلب  تسل

 الصندوق.  وحدات قيمة  من األقل على% 25 منفردين أو مجتمعين  يملكون  الذين الوحدات مالكي من أكثر 

 

 الوحدات:   ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات (ب

  االلكتروني   واملوقع  الصندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع  في  خالل )اإلعالن  من  الوحدات  مالكي  الجتماع  الدعوة   تكون  ▪

 أيام   عشرة   قبل  الحفظ  وأمين  الوحدات  مالكي  جميع  إلى  كتابي(  وب رسال اشعار  (تداول )  السعودية  املالية  للسوق 

  21 عن ال تزيد وبمدة  االجتماع تاريخ من األقل على
ً
 .االجتماع تاريخ من األقل على يوما

   الوحدات  مالكي  اجتماع  ال يكون  ▪
 
%  25  منفردين  مجتمعين أو  يملكون   الوحدات  مالكي  من  عدد  حضره   إذا  إال  صحيحا

 . الصندوق  وحدات  قيمة من األقل على

 عن   باإلعالن  ثاني  اجتماع  الى  بالدعوة   الصندوق   مدير  سيقوم  السابقة،  الفقرة   في  املذكور   النصاب  يستوف  لم  إذا ▪

 كتابي   اشعار  وب رسال(  تداول )  السعودية  املالية  للسوق   االلكتروني  واملوقع  الصندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع  في  ذلك

  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) بخمسة الثاني االجتماع موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع الى
ً
  صحيحا

 
ً
 .االجتماع وقت املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا

 

 مالكي الوحدات: اجتماعات في التصويت  وحقوق  الوحدات مالكي تصويت  طريقة (ج

 لتمثيله في االجتماع. يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل  ▪

 .االجتماع وقت يملكها وحدة  كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد  بصوت اإلدالء وحدات  مالك لكل يجوز  ▪

 التقنية  وسائل   بواسطة  قراراتها  على   والتصويت  مداوالتها  في  واالشتراك  الوحدات  مالكي  اجتماعات  عقد  يجوز  ▪

 
ً
 الهيئة. تضعها التي للضوابط الحديثة وفقا

 

 االستثمار:   صندوق  إلنهاء وتصفية املتبعة اإلجراءات  (ه

   الوحدات ومالك  الهيئة إشــعار عليه فيجب الصــندوق   ب نهاء الصــندوق  مدير  رغب  إذا
ً
  مدة قبل ذلك في  برغبته  كتابيا

 ( 21) وعشـــرين  واحد  عن  تقل ال
ً
 ومذكرة واالحكام بالشـــروط  االخالل  دون  الصـــندوق  إلنهاء املســـتهدف التاريخ من يوما

ـــــة املعلومات ـــــندوق،  الخاصــ ـــــندوق وإبراء ذمة التزاماته   وفي هذه بالصــ ـــــول الصــ ـــــفية أصــ   وتوزيع عائداتهالحالة تتم تصــ

ـــــرفاته في كافة األوقات   ـــــع تصــ ـــــوف تخضــ ـــــندوق الذي ســ ـــــتركين من قبل مدير الصــ ـــــفية على املشــ املتبقية من هذه التصــ

 االختصاص.  وتوجيهات جهة واللوائح التنفيذيةلألنظمة 

 

 إجراءات الشكاوى:  ( و

 الصندوق: ملدير التالي العنوان  على مقابل بدون  طلبهم عند الوحدات ملالكي الشكاوى  معالجة إجراءات  تتاح

 الثاني الطابق – التجاري   حمران  بن  مركز
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  التحلية) العزيز عبد بن محمد  األمير  شارع
ً
 (سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة 51536:  ب.ص

  في املســـــتثمرين  شـــــكاوى  إدارة لدى شـــــكواه إيداع  الوحدات ملالك يحق عمل، أيام( 7)  ســـــبعة  خالل الرد عدم حالة وفي

ــــوق   هيئة  (  90)  خالل الرد  يتم  لم حال وفي  املالية،  الســ
ً
ــكوى  إيداع تاريخ من يوما ــ  الوحدات ملالك يحق  الهيئة لدى  الشــ

 لدى ايداعها بجواز  الشكوى  مقدم  الهيئة اخطرت إذا إال  املالية األوراق منازعات في  الفصل لجنة لدى  الشكوى  إيداع

 .املدة انقضاء قبل اللجنة

 االستثمار:   صناديق في االستثمار  عن أو  من  ناش ئ  نزاع أي في بالنظر  املختصة الجهة (ز

  في الفصـل لجنة هي االسـتثمار  صـناديق في االسـتثمار عن  أو من ناشـىئ   نزاع أي  في  بالنظر املختصـة  القضـائية الجهة  ان 

   .املالية  األوراق منازعات

 الوحدات:  ملالك املتاحة  املستندات قائمة (ح

 شروط وأحكام الصندوق. -1

 ملخص املعلومات الرئيسىي.  -2

 (.اإلدارة  مجلس أعضاء وعقود – الحفظ أمين عقد – القانوني املحاسب عقد) فيها املذكورة  والعقد املعلومات مذكرة  -3

 القوائم املالية. -4

 ملكية أصول الصندوق: ( ط

 مدير  أو  الصندوق   ملدير  وليس(.  مشاعة  ملكيةمجتمعين )  الوحدات  ملالكي  مملوكة"  للدخل الدوري  األّول   صندوق "  أصول   تعد

  أو   الصندوق   أصول   في  مصلحة  أّي   املوزع  أو  املشورة   مقدم  أو  الباطن  من  الحفظ   أمين  أو  الحفظ  أمين   أو  الباطن  من   الصندوق 

  من الحفظ  أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير  أو الصندوق  مدير  كان  إذا  إال األصول، بتلك يتعلق  فيما مطالبة

   املوزع  أو  املشورة   مقدم  أو  الباطن
ً
   كان  أو  ملكيته،  حدود  في  وذلك  الصندوق،  لوحدات  مالكا

ً
 بموجب  املطالبات  بهذه   مسموحا

فت   االستثمار صناديق الئحة أحكام
ُ
 . بالصندوق  الخاصة املعلومات  الصندوق ومذكرة  وأحكام  شروط في عنها  وأ

أي معلومة أخرى معروفة او ينبغي ان يعرفها مدير الصندوق او مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول و قد يطلبها   ( ي

تملون او مستشاروهم املهنيون او من املتوقع ان تتضمنها مذكرة مالكي الوحدات الحاليون او املح  -بشكل معقول -

 املعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار بناءا عليه:

 يوجد  ال

كرت في سياسات   ( ك
ُ
افقت عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذ أي إعفاءات من قود الئحة صناديق االستثمار و

 االستثمار وممارساته:

 يوجد.  ال

 مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت:سياسة  (ل

يفوض مالكي الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات 

ستثمر فيها.
ُ
 العمومية للشركات امل

 : الوحدات   مالك   من   إقرار  .18

املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة قد قمت/قمنا باالطالع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة ل

 بالصندوق، واملوافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها: 

 االسم:

 

 التاريخ :      التوقيع :
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 صنــدوق األول للدخل الدوري
Alawwal Periodical Income Fund   

ً  طرحا مطروح مفتوح محلي أسهم صندوق)  ( عاما
 

 ملخص المعلومات الرئيسة 

 

 

 

املستثمرين    يجب للدخل    األول   بصندوق   الخاصة  األخرى   واملستندات  املعلومات  ومذكرة   الصندوق   واحكام  شروط  قراءة   املحتملينعلى 

فانه يجب    الصندوق،شك في مدى مالئمة هذا    هناك  كان  حال   وفي  بالصندوق،   يتعلق  استثماري   قرار  أي   اتخاذ  قبل  تامة  ودقة  بعناية  الدوري

 على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. 
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 ملخص املعلومات:
 

 املعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار: (أ

 أسم الصندوق ونوعه:  (1

. طرحا مطروح مفتوح محلي أسهم صندوق  Alawwal Periodical Income Fund الدوري للدخل األول  صندوق 
ً
 عاما

 

 موجز أهداف الصندوق االستثمارية: (2

  خالل   من   املال  رأس في  نمو  تحقيق  إلى  باإلضافة  العام  في   مرتين للمستثمرين  دورية أرباح  توزيع  تحقيق   الى  الصندوق   يهدف

  والتي   للصندوق   الشرعية  املعايير   مع  واملتوافقة السعودي  األسهم  سوق   في  املدرجة  الشركات  في  الصندوق   أصول   استثمار

 .األسهم لحملة ومنتظمة جيدة  نقدية توزيعات تدفع
 

 موجز سياسات استثمار الصندوق وممارستها:  (3

 تحقيق  لها  يتوقع  والتي  املميزة   الشركات  من  عدد  في  الصندوق   استثمارات  تركيز   تنويع  إلى  للصندوق   االستثمارية  السياسة  تهدف

 املالي  التحليل  نتائج  على  بناء  املستهدفة  الشركات  اختيار  وسيتم  والطويل،  املتوسط  املدى  على  أرباحها  في  جيدة   نمو  معدالت

 ككل.  واالقتصاد للشركات

 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في الصندوق:  (4

 مخاطر األسهم املتداولة ومخاطر السوق:   -

، ببعض املخاطر، حيث يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد للدخل الدوريمثل أي استثمار، تتأثر املشاركة في صندوق األول  

طويلة األجل من خالل االستثمار في سوق األسهم السعودي، ومن املعلوم أن تحقيق عوائد عالية من استثمارات األسهم في 

ة من أدوات االستثمار األجل الطويل، غالبا ما يرتبط بتقلبات سوقية عالية، وبالتالي ف ن االستثمار في األسهم يعتبر أكثر خطور 

األخرى، إال أن توقيت الدخول في السوق، وسياسة التنويع باإلضافة الى االختيار الدقيق للشركات، سوف تعمل على تقليل  

 هامش املخاطرة. 

 مخاطر نقص رأس املال: -

الصندوق نتيجة إذا انخفض السوق بشكل حاد ولم يستعد قواه بشكل مناسب، فمن املحتمل أن تهبط صافي قيمة أصول  

 النخفاض أسعار أسهم الشركات املستثمر فيها الصندوق. 

 مخاطر السيولة:  -

السيولة العالية هي سرعة بيع األصل وتحويله إلى نقد، دون أن يؤدي ذلك إلى خسارة في قيمته.  وبالرغم من اعتبار األسهم من 

إذا لم يتمكن من تسييل بعض   االسترداد من تلبية طلبات  األوراق املالية ذات السيولة العالية قد ال يتمكن مدير الصندوق  

 . نتيجة ضعف التداول في السوق  استثماراته

 مخاطر االستثمار في قطاع معين: -

قد يلجأ الصندوق في فترة ما إلى تركيز استثماراته في قطاع أو قطاعات معينة، مما يجعل قيمة أصول الصندوق عرضة للتغير 

 أسهم شركات ذلك القطاع. بناء على التغير في قيمة 

 املخاطر املرتبطة بالضوابط الشرعية:  -

تتمثل هذه املخاطر في حال أصبحت أحد الشركات التي يستثمر فيها الصندوق غير متوافقة مع الضوابط الشرعية التي أقرتها 

بيع   إلى  االضطرار  حالة  في  الخسائر  لبعض  يتعرض  قد  الصندوق  ف ن  لذا  للصندوق،  الشرعية  بسعر  الهيئة  األسهم  تلك 

 منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك األسهم.

 في الشركات الصغيرة: االستثمار مخاطر  -

توفر الشركات الصغيرة فرصا كبيرة لنمو رأس املال، إال أنها تتعرض ملخاطر جوهرية، حيث أن أسعار أسهمها ترتفع وتنخفض 

 بشكل أكثر حدة مقارنة بأسهم الشركات الكبيرة، وبالتالي ف ن شرايها وبيعها يكون أكثر عرضة للمخاطر من غيرها.  
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 مخاطر اقتصادية:  -

ي يمتلكها االقتصاد السعودي، إال انه يعتبر اقتصاد ناشىئ ويرتبط ب يرادات النفط وعوامل أخرى مثل  رغم القوة الحالية الت

التضخم والفائدة البنكية ، ويؤثر تذبذب أسعار النفط و معدالت التضخم وأسعار الفائدة بشكل مباشر على هذا االقتصاد،  

والطلب مما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات املكونة   وهذا ينعكس على املشاريع التنموية وبالتالي معدالت العرض

لذلك االقتصاد ، إال أن توجه الدولة إلى تقليل االعتماد على النفط ودعمها الواسع لتنويع صناعاتها ، وتأسيس البنية التحتية 

ها مؤشرات تدل على استمرارية النمو  الالزمة ، ومعدالت النمو السكاني املرتفعة ، باإلضافة الى االحتياطي النقدي الضخم ، كل

 في اقتصاد اململكة العربية السعودية. 

 املخاطر السياسية:   -

مخاطر اآلثار السلبية الناجمة عن أحدا  سياسية غير متوقعة داخل النطاق املحلي أو اإلقليمي، والتي قد يكون لها آثار سلبية 

 دوق.مباشرة و/ أو غير مباشرة على استثمارات وعوائد الصن

 مخاطر تغير الرسوم أو املصاريف:   -

تكاليف الرسوم  ترتفع  أو قد  تأسيس الصندوق،  لم تكن موجودة عند  في املستقبل ملصاريف ورسوم  يتعرض الصندوق  قد 

والخدمات املقدمة من األطراف الخارجية مثل تكاليف الهيئة الشرعية أو مراجع الحسابات أو أمين الحفظ، األمر الذي سوف  

 على   –بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة    –لى زيادة مصاريف الصندوق  يؤدي إ
ً
وذلك قد يؤدي إلى التأثير سلبا

 سعر وحدة الصندوق والعائد على االستثمار املتوقع. 

 مخاطر االعتماد على موظفي الصندوق:  -

املتعلقة بالظروف الطارئة التي قد تحد  للموظفين القائمين على من املخاطر الذي يمكن أن يتعرض لها الصندوق، املخاطر  

 ملحفظة الصندوق يكون املسؤول املباشر  
ً
عيّن شركة األّول كابيتال مديرا

ُ
الصندوق مثل االستقالة أو املرض ال سمح هللا، حيث ت

الصندوق سيلجأ الى إحالل البديل  عن إدارة استثمارات الصندوق، وفي حالة تغّيب مدير املحفظة ألي سبب كان، ف ن مدير  

 على أداء الصندوق، حيث يختلف أداء مدير محفظة الصندوق البديل عن سابقه وقد ينتج  
ً
املناسب، األمر الذي قد يؤثر سلبا

 عن ذلك تحقيق نتائج سلبية غير متوقعة للصندوق. 

 مخاطر تضارب املصالح:   -

 لتداخل وتشّعب مهام و أعمال مدير الصندوق و
ً
أعضاء مجلس إدارته و التابعين لهم، باإلضافة الى قيام مدير الصندوق    نظرا

ب دارة العديد من الصناديق التي تعمل في مختلف األسواق السعودية و االقليمية،  ف ن ذلك قد يؤدي إلى تضارب و تعارض  

إدارة الصندوق أو مجلس   مصال  الصندوق مع بعض الصناديق األخرى أو بين مصال  الصندوق و مصال  أحد أعضاء مجلس

إدارة مدير الصندوق، أو بين مصال  الصندوق ومصال  الشركات التابعة ألي من مدير الصندوق أو أحد أعضاء مجلس إدارة 

الصندوق ، فعلى سبيل املثال ف ن أّي طرف من هذه األطراف قد يشارك بأي شكل من األشكال في خطط استثمار  جماعية، 

ال  عند تقديم أي من األطراف األخرى مصالحة الخاصة على مصال  الصندوق األمر الذي يؤدي الى  وقد يحصل تضارب املص

 تفويت أرباح كان يمكن تحقيقها للصندوق  أو تحقيق خسائر للصندوق كان يمكن تجنبها. 

 املخاطر املرتبطة بفرض الضرائب: -

تط تم  والتي  املضافة  القيمة  بتطبيق ضريبة   
ً
مؤخرا اململكة  عام  قامت  من  ابتداء  واألتعاب   2018بيقها  الرسوم  على جميع 

 والتي ستؤثر بدورها على مالكي الوحدات  العامة%، واملستحقة على الصناديق 5والعموالت واملصاريف بمقدار 

 البيانات السابقة املتعلقة بأداء الصندوق:  (5

 العائد الكلي:  ( أ

 منذ التأسيس  سنوات  5 سنوات  3 سنة  املدة

 %40.99 %12.05 %15.36 % 4.82 الصندوق 

 %16.15 %25.38 %20.25 % 3.58 املؤشر 

 

 : السنوية العائدات  إجمالي (ب

 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 املدة

% 12.58 % 1.32- % 4.15- % 2.04 % 12.98- 15.19% 23.49% الصندوق   %4.82 
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 أداء الصندوق مقارنة باملؤشر االسترشادي:  (ج

 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 املدة

 % 4.82 % 12.58 % 1.32- % 4.15- % 2.04 % 12.98- 15.19% 23.49% الصندوق 

 % 3.58 % 7.19 % 8.31 % 0.43- % 4.48 % 18.15- % 0.57- 25.08% املؤشر 

 

 

 واالتعاب: مقابل الخدمات والعموالت  (6

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 أتعاب اإلدارة 
1.5 % 

ً
  أساس على تقويم يوم كل تحتسب  الصندوق، أصول  صافي من قيمة سنويا

 . ميالدي شهر كل نهاية في الصندوق  ملدير وتدفع وتستقطع سنوي 

 أتعاب أمين الحفظ 

 0.06% 
ً
  ريال، 37,500وبحد أدنى  الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا

  نهاية في الحفظ ألمين  وتدفع وتستقطع سنوي   أساس على تقويم يوم كل تحتسب

 . ميالدي شهر كل

  مقطوع مبلغ ريال 22,000 أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  مبلغ ريال 12,000

ً
   سنويا

 على أساس سنوي   ريال 7,500 رسوم رقابية لهيئة السوق املالية 
ً
 يتم احتسابها يوميا

   سعوديريال  9,375مبلغ  املؤشر االسترشادي 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  على الصندوق  معلومات نشر رسوم

   تداول  موقع
   سعودي ريال 5,000 مبلغ

ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

 التعامل  ورسوم مصاريف
  املالية، األوراق وشراء ببيع املتعلقة( الوساطة رسوم) التعامل ورسوم مصاريف

 الصندوق   في عملية كل قيمة من %0.12 تتجاوز  لن

 مصاريف أخرى 

  لضريبة التنفيذية الالئحة حسب تطبيقها سيتم:  املضافة القيمة ضريبة رسوم -

  املضافة القيمة
ً
 .م2018 يناير 1 من اعتبارا

 تطهير  رسوم -

  للصناديق املالية القوائم إلعداد خارجي مستشار تكاليف ريال8,500 -

 واحدة   مرة  تدفع م2018 العام من ابتداء IFRS  الدولية للمعايير  وفقا االستثمارية

 فقط 

 

 مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعاله قبل إضافة ضريبة القيمة املضافة إليها  •

 م: 2020الرسوم واملصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل عام  •

 املصروف 
بالريال   2020املصروفات لعام 

 السعودي

النسبة من متوسط صافي قيمة  

 م 2020الصندوق في أصول 

 %0.11 10,028 اتعاب المراجعة الشرعية 

 %0.22 20,000 اتعاب المراجع الحسابات 
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 %0.13 12,000 مكافآت اعضاء مجلس االدارة 

 %0.08 7,500 اتعاب المراجعة واالفصاح 

 %1.50 137,918 اتعاب االدارة 

 %0.41 37,603 رسوم الحفظ 

بيانات  رسوم اإلعالن في موقع تداول 
 الصندوق 

5,250 0.06% 

 %0.01 1,080 عموالت بنكية 

 %0.22 20,241 مصاريف اخرى 

 %2.74 251,620 المجموع 

 

 

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 رسوم االشتراك
االشتراك وتدفع مرة واحدة  ملبلغ  إضافتها يتم الصندوق  في  اشتراك كل بحد أقصىى من قيمة% 0.5

 ملدير الصندوق 

 االسترداد رسوم 

 . بالصندوق  االشتراك من األولى السنة خالل  املستردة  الوحدات قيمة صافي من% 1.0-

 . بالصندوق  االشتراك من الثانية السنة خالل  املستردة  الوحدات قيمة صافي من% 0.5-

 . بالصندوق  االشتراك من الثانية السنة بعد املستردة  للوحدات استرداد رسوم أي احتساب يتم ال-

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته: (ب

 يمكن لعمالء الصندوق من الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق من خالل الطرق التالية:

     +(96612) 2842321هاتف:االتصال بمدير الصندوق  .1

 Customer.Service@alawwalcapital.comارسال بريد الكتروني ملدير الصندوق:  .2

( شارع- جدة  :زيارة مقر مدير الصندوق  .3
ً
 الثاني  الدور  ــ التجاري  حمران بن مبحى ــ األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 

 مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:اسم وعنوان  (ج

 ( 14178-37( ترخيص هيئة السوق املالية رقم )4030170788شركة األول كابيتال، سجل تجاري رقم )

( شارع- جدة 
ً
 الثاني الدور  ــ التجاري  حمران بن مبحى ــ األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 www.alawwalcapital.com  املوقع االلكتروني: ،+(96612) 2840335فاكس +(، 96612) 2842321هاتف:

 

 اسم وعنوان أمين وبيانات االتصال الخاصة به: (د

   فهد امللك طريق - الجزيرة كابيتال الرياض

   11 966+2256000: هاتف

 السعودية العربية اململكة,11455 الرياض,  20438 ب.ص 

 www.aljaziracapital.com.sa :  االلكتروني املوقع

  

mailto:kholud@alawwalcapital.com
http://www.alawwalcapital.com/
http://www.aljaziracapital.com.sa/


 

59 

 

 


