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

 :الصندوق  إنشاء على املالية السوق  هيئة مجلس موافقة تاريخ

 م21/06/2009 املوافق  هـ28/6/1430

 

 صنــدوق األول أحكاموشروط 

 لألسهم السعودية

 )طرح عام(
 بله فيجدوق يجب على املستثمر قراءة نشرة املعلومات بعناية ودقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، وإذا كان لديه أي شك في مالئمة الصن

 املستثمر في الصندوق على مسئوليته الشخصية. ويعتبر اشتراك مستقل،عليه استشارة خبير مالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (م11/07/2017)تم تحديث هذه النشرة بتاريخ 
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 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

" وهو صندوق استثماري ملتزم بالئحة صناديق االستثمار  األول لألسهم السعودية" صندوق هذه النشرة خاصة بشروط وأحكام 

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية، ويجب على املشترك في الصندوق قراءة نشرة الشروط مجلس الصادرة من 

 الصندوق. واألحكام الخاصة بالصندوق قراءة تامة حيث أنها تحتوي على معلومات تفصيلية عن

 

 

 

  

 مقدمــــة

 إشعار هام
 

 ماري اســــتث قرار  أي اتخاذ قبل الطرح ونشــــرة واألحكام الشــــروط نشــــرة قراءة املحتملين املســــتثمرين على يجب 

 .الصندوق  بشأن

 وأحكام شــــــــروط من( 10) الفقرة على بعناية اإلطالع ويرجى, مخاطر على ينطوي  الصــــــــندوق  في االســــــــتثمار  إن 

 .الصندوق  في لالستثمار  املحتملة املخاطر  على للتعرف"  االستثمار  مخاطر "  الصندوق 

  الســـــــعودي األســـــــ م ســـــــوق  في املدرجة الشـــــــركات أســـــــ م من  متنوعة محفظة في أصـــــــوله الصـــــــندوق  يســـــــتثمر 

 من سـتفادةاال  للمسـتثمرين  تسـم  ، األجل طويلة اسـتثمار  إسـتراتيجية وفق ، الشـرعية املعايير  مع واملتوافقة

 .السعودي االقتصاد يوفرها التي النمو  فرص

  تثمار االســــــــ صــــــــناديق بالئحة تلتزم النشــــــــرة هذه في املذكورة والبنود املعلومات جميع بأن الصــــــــندوق  مدير  يقر  

 .السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة مجلس من الصادرة

 تمي لم أنه كم, إعدادها تاريخ في ودقيقة صــــحيحة أنها نعتقد مصــــادر  من النشــــرة هذه بيانات تجميع تم لقد 

 تضــــــــــــمن ال  النشــــــــــــرة أن كما. املســــــــــــتثمر تضــــــــــــليل بهدف لدينا معروفة معلومات أية تضــــــــــــمين عدم أو  إخفاء

 .اإلعداد تاريخ عقب الواردة والتوقعات املعلومات وكمال صحة استمرارية

 ـــــــــــــــــــــــ28/6/1430 بتــــاريخ الصــــــــــــنــــدوق  هــــذا وحــــدات طرح على املــــاليــــة الســــــــــــوق  هيئــــة مجلس وافق  املوافق  هـ

 م21/06/2009

 تخاذا على املستثمرين تساعد التي املعلومات جميع تقديم بهدف هذه واألحكام الشروط نشرة إعداد تم لقد 

 مدير  آراء أو  النشـــــــرة هذه في معلومات أي اعتبار  يجب ال  ذلك ومع ، الصـــــــندوق  في االشـــــــتراك بشـــــــأن قراراتهم

 .الصندوق  وحدات لشراء كتوصية الصندوق 

  الصــــــندوق  في للمشــــــاركة الصــــــندوق  مدير  من توصــــــية بمثابة هذه واألحكام الشــــــروط نشــــــرة اعتبار  يجوز  ال ، 

 وصبخصـــ مســـتقلة م نية اســـتشـــارة على الحصـــول  مســـيولية االســـتثمار  قرار  اتخاذ قبل مســـتثمر  كل ويتحمل

 املالية واالحتياجات واألوضــــــــــــاع األهداف مع النشــــــــــــرة في املدرجة املعلومات مالئمة مدى لتقييم ، االشــــــــــــتراك

 .به الخاصة
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 وأمين الحفظمدير 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: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 فرنسي تداول 

 العروبة تقاطع شارع العليا العام مع طريق-حي العليا

  اململكة العربية السعودية 11431الرياض  1290ص.ب 

  012152352الفاكس ) 6115تحويلة )- 012151111 ال اتف

www.fransitadawul.com 

 

 فالكم للخدمات المالية

 ارسيد سنتر  اململكة العربية السعودية، طريق امللك ف د، 11421الرياض  884ص.ب. 

                                   0096612011280فاكس   ، 8004298888هاتف مجاني

www.falcom.com.sa 

 

  

 القانوني المحاسب

 (Oak Officeالخريجي ) عبد اهللأسامة 
 شارع محمود عارف -الروضة  حي-العنوان: جدة 

   21444جدة  15046صندوق بريد: 

 012-6600085هاتف: 

 012-6609320فاكس: 

www.ey.com 

 

 المستشار الشرعي

 شركة دار المراجعة الشرعية ذ.ذ.م.

  +(السعودية، جدة 973) 1721 5898( هاتف 21051البحرين، ص .ب ) 

 +(966) 1 2 2 482 0451هاتف 21382رمز بريدي  132685ص.ب 

  www.shariyah.com :اإللكتروني املوقع

 

 المنظمةالجهة 

 هيئة السوق المالية

 طريق امللك ف د  –مقر هيئة السوق املالية 

 السعودية العربية اململكة  11311 الرياض  220022 ب.ص

 +(966) 11 2797770: فاكس 

 www.cma.org.saاإللكتروني:  املوقع

 

 

 الصندوق دليل

http://www.fransitadawul.com/
http://www.falcom.com.sa/
http://www.ey.com/
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 ريال 400.000.000

 ريال 10.000.000

 استثمار طويل األجل

 مفتوح

 مفتوحة في أي يوم عمل

 موافق للشريعة اإلسالمية

 ريال سعودي 10

 سعودي أيهما أعلى في القيمةريال  50.000وحدة أو  5000

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 10.000وحدة أو 1000

 م31/08/2009م إلى 15/06/2009من 

 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1آخر موعد لقبول طلبات اإلشتراك الساعة 
ً
 ظ را

 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1آخر موعد لقبول طلبات اإلسترداد الساعة 
ً
 ظ را

 ريال سعودي

 يومي )كل يوم عمل(

 ال يوجد توزيع لألرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة

 وحتى نهاية ديسمبر من كل عامتبدأ من يناير 

 امليشر العام لسوق األس م السعودي " تداول "

 تخصم عند اإلشتراك من مبلغ االستثمار % 1 

 سنويا وتخصم من متوسط رأسمال الصندوق  1.75% 

 سنويا  وتخصم من متوسط رأسمال الصندوق  0.25% 

 حسب ما هو موضح في ملخص اإلفصاح املالي

 مرتفع
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  ب                     

 المحتويات قائمة

 قائمة املصطلحات   

  نبذة عن الصندوق 

  شروط وأحكام الصندوق 

 اسم الصندوق  .1

 عنوان مدير الصندوق  .2

 تاريخ بدء الصندوق  .3

 ال يئة املنظمة .4

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق  .5

 االشتراك في الصندوق  .6

 عملة الصندوق  .7

 أهداف الصندوق  .8

 إستراتيجية االستثمار .9

 مخاطر اإلستثمار  .10

 الرسوم واملصاريف  .11

 مجلس إدارة الصندوق )املجلس(  .12

 مدير الصندوق   .13

 أمين الحفظ  .14

 املحاسب القانوني   .15

 القوائم املالية   .16

 خصائص الوحدات و أرباح ا  .17

 التوافق الشرعي للصندوق   .18

 فترة الطرح  .19

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .20

 للصندوق  واالسترداد االشتراك إجراءات .21

 املبكر االسترداد رسوم .22

 الصندوق  أصول  تقييم .23

 الصندوق  إنهاء .24

 مصف تعيين و  التصفية .25

 الوحدات ملالكي التقارير  رفع .26

 املصالح تضارب .27

 التصويت حقوق  سياسات .28

 الصندوق  وأحكام شروط تعديل .29

 الشكاوى  إجراءات .30

 املطبق النظام .31

  إقرار  .32

 املالي اإلفصاح ملخص( 1) ملحق

 اإلدارة مجلس ألعضاء الذاتية السير ( 2) ملحق

 .الشرعية ال يئة ألعضاء الذاتية السير ( 3) ملحق
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 صندوق األول لألس م السعودية 

 "شركة األول كابيتال"  

 مجلس إدارة صندوق األول لألس م السعودية. 

 
حساب/حسابات يتم فتحه/فتح ا لدى بنك/بنوك محلية باسم الصندوق ألغراض تأسيس 

 وتشغيل الصندوق.وطرح وإدارة 

 وهي ج ة مالية مرخصة تقوم بتس يل استالم إشتراكات العمالء بالصندوق.  

 .وديةم السعهي دعوة موج ة للمستثمرين املحتملين للمشاركة في وحدات صندوق األول لألس  

 
 اإلقفال وأي تمديد له، وهي املدة التي الفترة بين فت  باب الطرح األولي في الصندوق وتاريخ

 سيسم  فيها للمستثمرين باإلشتراك في وحدات الصندوق بالقيمة االسمية للوحدة.

 
هو تاريخ إقفال فترة الطرح األولي و هو آخر تاريخ الستالم اإلشتراكات في الصندوق بالقيمة 

 اإلسمية. 

 القيمة التي تدفع للوحدة الواحدة خالل فترة الطرح األولي للصندوق.هي  

 هو سعر البيع املطلوب دفعه عند شراء الوحدات من مدير الصندوق. 

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. 

 طرح صندوق األول لألس م السعودية .هي نشرة  

 تعني شروط وأحكام الصندوق . 

 .تب عليها حقوق والتزامات متساويةحقوق ملكية محددة ومتساوية القيمة في أصول مشاعة يتر  

 أمين الحفظ.يقصد بها مالكي الوحدات في الصندوق واملسجلين في سجالت  

 تعني يوم العمل الذي تفت  فيه البنوك التجارية أبوابها للعمل املعتاد في مدينة الرياض. 

 
مجموعة من امليثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرارات 

 االستثمارية.

 املالية املترتبة على تأسيس وطرح وتشغيل الصندوق.جميع املصاريف و األعباء  

 

 وتشمل نوعين :

األرباح الرأسمالية ألصول الصندوق ، وهي األرباح املتحققة من بيع بعض أصول  -

 الصندوق خالل مدة اإلستثمار.

األرباح التي توزع ا الشركات املدرجة في سوق األس م السعودي والتي يستثمر فيها  -

 الصندوق .

 حكومة اململكة العربية السعودية . 

 ريال سعودي. 

 

  

 المصطلحات قائمة
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أسست شركة األول كابيتال " صندوق األول لألس م السعودية " وهو صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، 

 بالئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية .بإشراف ال يئة الشرعية للصندوق ، مع اإللتزام 

 

صندوق األول لألس م السعودية  هو صندوق استثماري مفتوح ، طويل األجل ، مقوم بالريال السعودي ،يهدف الى تحقيق نمو في 

 م شركات السعودية املدرجة في سوق األسرأس املال املستثمر على املدى املتوسط و الطويل األجل ، من خالل االستثمار في أس م ال

ة األول رة األصول في شركالسعودي واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وذلك وفق إستراتيجية استثمار نشطة ، والتي تنتهج ا إدا

 .كابيتال

 

العام ، ..  لشديد في امليشر ويتميز الصندوق عن غيره من صناديق اإلستثمار، في الفترة الزمنية الخاصة بطرحه ، نظرا لالنخفاض ا

 وهو ما يعطي احتماالت كبيرة لتحقيق عوائد جيدة للمساهمين في الصندوق على املدى املتوسط والطويل.

 

 وتقوم بإدارة الصندوق شركة األول كابيتال ، من خالل مجموعة من املصرفيين أصحاب الخبرة املتخصصة بالسوق املالي .    

 

 

 

 

 

  

 الصندوق عن نبذة
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1 

 السعودية لألس م األول  صندوق 

2 

 (14178-37(  ترخيص رقم )4030170788شركة األول كابيتال ، سجل تجاري رقم )

 جدة ــ  شارع التحلية ــ  مبنى بن حمران التجاري ــ  الدور الثاني, 

  21553جدة  51536ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية, 

 +(, 9662) 2842321هاتف:  

 +( 9662) 2840335فاكس 

  www.alawwalcapital.comاملوقع االلكتروني:  

3 

 فترة الطرح األولي.م أو أي تاريخ الحق يحدده مدير الصندوق في حال تمديد 01/09/2009سيكون تاريخ بدء العمل في الصندوق يوم  

4 

تتبع الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية ، وهي الج ة 

 املنظمة لعمل السوق املالية في اململكة العربية السعودية. 

ورة والترتيب من قبل مجلس هيئة السوق املالية برقم وقد حصل مدير الصندوق على ترخيص اإلدارة والحفظ وتقديم املش

 ي الشركة  باإلشراف على الصندوق.م( وقد كلف مدير الصندوق قسم إدارة األصول ف21/1/2008( بتاريخ )14178ـــ37)

5 

 م.14/01/2009 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

 املوافقهـ 17/10/1438بتاريخ ))وقد تم آخر تحديث لنشرة الشروط واألحكام لصندوق األول لألسهم السعودية 

 ((.م11/07/2017

6 

ريال )فقط خمسون ألف ريال ( أيهما أعلى في القيمة،  50.000وحدة أو  5,000إن الحد األدنى لإلشتراك في الصندوق هو 

ريال )فقط عشرة آالف ريال ( أيهما أعلى في القيمة ، ولكن ليس من الضروري  10.000وحدة أو  1,000لإلضافة  والحد األدنى 

 ريال. 10.000أن يكون مبلغ اإلشتراكات الالحقة من مضاعفات الـ 

ال سعودي ، ري 50.000وحدة أو  5,000ويتعين على كل مستثمر الحفاظ على الحد األدنى من الرصيد في الصندوق والبالغ 

 عن انخفاض قيمة األس م في سوق األس م السعودي .
ً
 باستثناء إذا كان االنخفاض ناتجا

7 

 . تقوم جميع أصول واستثمارات الصندوق بالريال السعودي 

8  

 الطويل املدى على املال رأس تنمية. 

  اإلسالمية الشريعة معايير  وفق السعودي األس م سوق  في املدرجة السعودية الشركات أس م في اإلستثمار. 

 األحكام و الشروط

http://www.alawwalcapital.com/
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 والطويل املتوسط املدى على السعودي األس م لسوق  العام امليشر  أداء على يتفوق  أداء تحقيق. 

 السعودي اإلقتصاد نمو  فرص من  لإلستفادة املستثمرين من واسعة لشريحة الفرصة إتاحة . 

9  

 أس م حفظةم في  والطويل املتوسط املدى على االستثمار  عبر  املال رأس تنمية على للصندوق  االستثمارية السياسة ترتكز 

 وذلك"  TASI"  تداول  ميشر  أداء من أفضل أداء وتحقيق السعودية، العربية باململكة األس م سوق  في ومتداولة متنوعة

 : التالية اإلستراتيجيات خالل من

 . السعودي األس م سوق  قطاعات مختلف على املحفظة استثمارات تنويع (1

 .فقط اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة الشركات أس م إختيار  (2

 .السائد االقتصادي الوضع مع يتالءم بما قطاع كل في معينة ألس م الدقيق االختيار  (3

 نم املتوقعة التخارجات ملواج ة املتوفرة السيولة معدالت مراقبة مع ، نشطة استثمارية إستراتيجية إتباع (4

 . الصندوق 

 أس م يف(  املالية السوق  هيئة مجلس ولوائ  ألنظمة وفقا)  لالستثمار  املخصصة النسب الصندوق  يستثمر  سوف (5

 ، عادلةال قيمتها من أقل إلى أس م ا أسعار  انخفضت والتي مرتفعة، نمو  معدالت تحقيق ل ا يتوقع التي الشركات

  أو  السابقة أسعارها إلى العودة وتستهدف
 
 .منها قريبا

 والتي ، س ملل العادلة بالقيمة السوقية القيمة ومقارنة ، للشركة املالي للمركز  دقيق تقييم بعد األس م اختيار  يتم (6

 وإنتاجية الشركة موجودات قاعدة تحليل مثل ، عدمه من اإلستثمار  جدوى  ضوئها على يتحدد معايير  عدة تشمل

 اإلشراف ولىتت التي اإلدارة وكفاءة  املستقبلية النمو  وآفاق وربحيتها  السوق  في التنافس ي ووضع ا املوجودات هذه

 :مثل,  املتعددة املالي التحليل ميشرات استخدام إلى باإلضافة عليها،

  تحليلS.W.O.T. :- 

 الشركات.، التي تواجه التهديدات  ، و الفرص،  و  الضعف، و عناصر  القوة أي تحليل عناصر 

 : تحليل الشركات االستثمارية 

 كل الشركات التي  سوف يقوم الصندوق بشراء أس م ا. ملزايا وعيوب وتقييم يتم عمل تحليل شامل  

 :  مقارنة الشركات االستثمارية املختارة 

 .اعالقطدراسة الشركات اإلستثمارية املختارة ومقارنتها بشركات  إستثمارية أخرى في نفس الفئة ونفس  

 : دراسة مقارنة تنافسية للسوق 

 السوق الذي سيستثمر فيه الصندوق وتحديد مزايا وعيوب الصناديق املنافسة  وأدائها.دراسة  

 : تحليل القطاع االقتصادي والعوامل امليثرة فيه 

، وذلك  ق تحليل العوامل امليثرة على القطاعات االقتصادية التي تشمل الشركات التي يستثمر فيها الصندو  

 من حيث اآلفاق املستقبلية للقطاع ،  وتحليل األداء و تقييم املخاطر املترتبة على كل قطاع .

 نسبة رفع إلى الصندوق  مدير  يلجأ فقد ، معين وقت في لالستثمار  مواتية غير  السوق  ظروف كانت حال في (7

 ةوعالي األجل قصيرة استثمارية أوعية في واستثمارها ، به املسموح األقص ى الحد الى الصندوق  في السيولة

 لدى أو  الصندوق  مدير  لدى املرابحة صناديق مثل للصندوق  الشرعية املعايير  مع ومتوافقة األمان و  السيولة

 . املحلية البنوك لدى املرابحة صفقات أو  املرخصة املالية الشركات

 إجراء بعد وذلك ، األولي الطرح شركات أس م في الصندوق  أصول  من جزء باستثمار  الصندوق  مدير  سيقوم (8

 .. الشركات ل ذه املستقبلية والتقديرات الدقيقة والتحليالت الدراسات

دار من قبل  (9
ُ
يحق ملدير الصندوق حيث ما اتيحت الفرصة باستثمار أصول الصندوق في صناديق الطروحات األولّية التي ت

 وبحد مدير الصندوق أو الشركات املالية املرخصة من هيئة 
ً
 عاما

ً
من صافي  %20 أقص ىالسوق املالية واملطروحة طرحا

 .قيمة أصول الصندوق 
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 ملالية،ااملتداولة "ريتس"، واملرخصة من قبل هيئة السوق  ةالصندوق االستثمار في صناديق االستثمار العقاري دير يجوز مل (10

 الصندوق.من صافي أصول  %25وبحد أقص ى 

 استثمار  ةمحفظ تخلو  أال  املخطط من حيث ممكن، حد أدنى الى االستثمارية املخاطر  وتقليل التنويع سياسة تطبيق (11

 : من الصندوق 

: وهي أس م يقوم الصندوق بشرائها عند االكتتابات األولية بسعر اإلكتتاب وإبقائها على  أسهم االكتتاب األولي

 املدى املتوسط والبعيد.

: وهذه األس م تقوم عادة على الصناعات األساسية مثل الغذاء والدواء. و تبرز عند بداية  األسهم الدفاعية

 الدورات االقتصادية التي تتسم بالركود ، فتتجه السيولة اليها.

  األسهم ذات العوائد
ً
:  ويتم اإلحتفاظ بهذه األس م في محفظة الصندوق ، لالستفادة من العوائد املوزعة ، خاصة

 كات التي تتسم منذ سنوات بالتوزيعات السخية.تلك الشر 

بالتالي و  الصندوق،ال يوجد توزيع أرباح في الصندوق، حيث ستنعكس أرباح الصندوق على تقييم سعر الوحدة في   (12

 فإن أي أرباح سيعاد استثمارها في الصندوق.

10  

 : مخاطر تشغيلية 

األول لألس م السعودية ، ببعض املخاطر ، حيث يهدف الصندوق الى  صندوق استثمار ، تتأثر املشاركة في  مثل أي

تحقيق عوائد عالية  أن، ومن املعلوم  تحقيق عوائد طويلة األجل من خالل اإلستثمار في سوق األس م السعودي

ر في األس م ستثمايرتبط بتقلبات سوقية عالية ، وبالتالي فإن اإل  األس م في األجل الطويل ، غالبا ما استثماراتمن 

 الى باإلضافةيعتبر أكثر خطورة من أدوات اإلستثمار األخرى ، إال أن توقيت الدخول في السوق ، وسياسة التنويع 

  عمل على تقليل هامش املخاطرة .الدقيق للشركات ، سوف ت االختيار 

 :الى السعودي ويمكن تقسيم عناصر املخاطرة في اإلستثمار في سوق األس م 

o  السوق وتشمل مخاطر : 

 مخاطر نقص رأس املال : -

إذا انخفض السوق بشكل حاد ولم يستعد قواه بشكل مناسب ، فمن املحتمل أن تهبط صافي قيمة أصول  

 الصندوق نتيجة النخفاض أسعار أس م الشركات املستثمر فيها الصندوق.

 مخاطر السيولة : -

، دون أن ييدي ذلك إلى خسارة في قيمته.  وبالرغم  السيولة العالية  هي سرعة بيع األصل وتحويله إلى نقد

من اعتبار األس م من األوراق املالية ذات السيولة العالية ، إال أن بعض األس م  وفي فترات معينة تصب  

 أقل سيولة لعدم وجود مشتريين.

 مخاطر اإلستثمار في قطاع معين : -

ي قطاع أو قطاعات معينة ، مما يجعل قيمة أصول قد يلجأ الصندوق في فترة ما إلى تركيز استثماراته ف 

 الصندوق عرضة للتغير بناء على التغير في قيمة أس م شركات ذلك القطاع.

 

o مخاطر الشركات التي يستثمر فيها الصندوق وتشمل : 

 : مخاطر كبار املستثمرين -

ناديق ر ومحافظ وصيمكن شراء وبيع أس م الشركات التي يستثمر فيها الصندوق  بواسطة مستثمرين كبا

أخرى ، وفي حالة أن أحدا من كبار حاملي األس م يرغب بتسييل جزء كبير من محفظته ،فإن هذا قد 

 ييدي إلى انخفاض في قيمة األس م، وبالتالي انخفاض في قيمة أصول الصندوق .
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 : مخاطر الحياد عن الشرعية -

يستثمر فيها الصندوق غير متوافقة مع الضوابط تتمثل هذه املخاطر في حال أصبحت أحد الشركات التي 

الشرعية التي أقرتها ال يئة الشرعية للصندوق ،لذا فإن الصندوق قد يتعرض لبعض الخسائر في حالة 

 االضطرار إلى بيع تلك األس م بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك األس م .

 

 : مخاطر الشركات الصغيرة -

توفر الشركات الصغيرة فرصا كبيرة لنمو رأس املال ، إال أنها تتعرض ملخاطر جوهرية، حيث أن أسعار 

أس م ا ترتفع وتنخفض بشكل أكثر حدة مقارنة بأس م الشركات الكبيرة ، وبالتالي فإن شرائها وبيع ا يكون 

 أكثر عرضة للمخاطر من غيرها . 

 

 مخاطر اقتصادية : 

لتي يمتلك ا اإلقتصاد السعودي ، إال انه يعتبر اقتصاد ناش ئ ، ويعتمد بشكل كبير على النفط، وييثر رغم القوة الحالية ا

تذبذب أسعار النفط بشكل مباشر على هذا اإلقتصاد ، وهذا ينعكس على املشاريع التنموية وبالتالي معدالت العرض والطلب 

إلقتصاد ، إال أن توجه الدولة إلى تقليل االعتماد على النفط مما ييدي إلى انخفاض أسعار أس م الشركات املكونة لذلك ا

ودعم ا الواسع لتنويع صناعاتها ، وتأسيس البنية التحتية الالزمة ، ومعدالت النمو السكاني املرتفعة ، باإلضافة الى االحتياطي 

 لسعودية . النقدي الضخم ، كل ا ميشرات تدل على استمرارية النمو في اقتصاد اململكة العربية ا
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 : )رسوم اإلشتراك )ملرة واحدة 

 مقدمة وثابتة من قيمة اإلستثمار بما يعادل )
ً
( من قيمة كل مشاركة. يضيف ا %1يستحق مدير الصندوق رسوما

افي صاملشترك على قيمة مشاركته ويتم اقتطاع ا من قبل املدير عند استالم األموال من املشترك ، ويتم إستثمار 

 مبلغ املشاركة في الصندوق بعد خصم رسوم اإلشتراك.

يتحمل الصندوق جميع الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه ، ويتحمل ا تبعا لذلك املشتركون )مالكو الوحدات( وهي 

 كالتالي :

 : ) مصاريف إدارية )سنوية 

الصندوق ، تحتسب كل يوم تقييم ( من صافي أصول %1,75يتقاض ى مدير  الصندوق أتعاب إدارية بما يعادل )

 على أساس سنوي وتخصم يوميا .

  مصاريف أخرى: 

يتحمل الصندوق جميع املصروفات التي يتم إنفاق ا نيابة عن الصندوق على الصندوق واملترتبة على طرح وإدارة 

 الصندوق مثل )على سبيل املثال ال الحصر( : ــ

o  ( سعودي ريال 30,000 مبلغ) الصندوق.مكافأة مجلس إدارة
ً
 .سنويا

o .( سعودي ريال 17,000 مبلغ) أتعاب املحاسب القانوني
ً
 .سنويا

o .(الصندوق  أصول  صافي من %0.25) أتعاب أمين الحفظ. 

o  سعودي ريال 10,000مبلغ)شرعي الأتعاب املستشار  
ً
 (.سنويا

o .مصاريف وساطة البيع والشراء والتعامل في األوراق املالية 

o  التعامل مع عمليات الصندوق مثل الرسوم ذات الصلة بصناديق اإلستثمار املستثمر أي مصروفات يتطلبها

 فيها فائض السيولة في الصندوق ، وأي أتعاب أخرى يتحمل ا املصفي نيابة عن الصندوق.

 بة  سباستثناء رسوم اإلدارة و رسوم أمين الحفظ  و رسوم وساطة البيع والشراء ,  لن تتجاوز جميع املصاريف األخرى ن

من %0.03من متوسط حجم الصندوق خالل السنة. أما بخصوص رسوم وساطة البيع والشراء فلن تتجاوز  0.7%

 قيمة كل عملية في الصندوق.

 .سيتم احتساب تلك املصاريف والرسوم واقتطاع ا يوميا بناء على صافي قيمة أصول الصندوق 
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  كذلك فانه من املخطط له بأن ال يتعرض الصـــــــــندوق إلى أية ضـــــــــرائب أو ما شـــــــــابه ا من رســـــــــوم أو مصـــــــــاريف أخرى غير تلك

املذكورة أعاله ، ولكن لو حدث في املســـتقبل ما يلزم بموجب قانون نافذ قيام الصـــندوق بدفع مصـــاريف اضـــافية أخرى فإن 

 حددة أعاله ولن تعتبر جزء منها بل ستضاف عليها.  هذه املصاريف سوف تضاف على املصاريف املذكورة وامل

 ( املرفق مع هذه الشروط واألحكام.1تم تفصيل هذه املصاريف في امللحق )اإلفصاح املالي( ) 
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ن ، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة )املجلس(، ميلف من خمسة أعضاء من بينهم رئيس املجلس وعضوان مستقال 

 باإلضافة الى لجنة املطابقة وااللتزام ) بصفتها مراقب وليس عضو ( .

وتبدأ مدة عضوية املجلس من تاريخ موافقة مجلس هيئة السوق املالية على الصندوق وتمتد ملدة ثالث سنوات. وسيكون 

تم س هيئة السوق املالية. وسيملدير الصندوق الحق في تجديد فترة العضوية أو تغيير األعضاء بعد أخذ املوافقة من مجل

 إشعار مالكي الوحدات بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق .

 : أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 " الرئيس "   أ. عدنان محمد تلمساني (1

 العضو املنتدب لشركة األول كابيتال  " مدير الصندوق " .

 " عضوا " أ . سمير عبد الرحمن البحيص ي (2

 الرئيس إلدارة األصول في شركة األول كابيتال .مساعد نائب 

 " عضو"  خالد محمد سالم باجنيد (3

 مساعد نائب الرئيس الدارة العمليات املالية والحفظ في شركة األول كابيتال

 " عضو مستقل "   أ. عمر محمد هندي (4

 العضو املنتدب لشركة تأجير اآلالت وتجارة العقار والسيارات 

 " عضو مستقل "  أ. أحمد محمد سمباوة (5

 جدة بالسعودية   –إلى اآلن  2003مدير مكتب أحمد محمد سمباوة لالستشارات املالية منذ 

 " مراقب املجلس "   أحمد محمد العطا (6

 رئيس إدارة املطابقة وااللتزام في شركة االول كابيتال  

 :مكافئات وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

ريال لكل عضو  3000لية املدفوعة ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمبلغ  تكون املكافئات واألتعاب املا

ريال في الش ر  في حالة حدوث أكثر من اجتماع في الش ر، وال يوجد أي  5000عن كل اجتماع يحضره ، وبحد أقص ى 

 مزايا أو رواتب أو مكافئات أخرى، وتحمل هذه املصاريف على الصندوق .

 جلس اإلدارة :مسؤوليات أعضاء م 

 تشمل مسيوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. على سبيل املثال ال الحصر, اآلتي :

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

، املصــــــادقة على أي تضــــــارب مصــــــالح يف ــــــح عنه مدير الصــــــندوق  .2
ً
 لالئحة اإلشــــــراف، ومتى كان ذلك مناســــــبا

ً
وفقا

 صناديق االستثمار.

 على األقل مع مســــــــــــئول املطابقة وااللتزام )لجنة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصــــــــــــندوق  .3
ً
االجتماع مرتين ســــــــــــنويا

ومسيول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه, للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائ  واألنظمة 

 املتبعة.

 توصية يرفع ا املصفي في حال تعيينه.إقرار أي  .4
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 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .5

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسيولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق,  .6

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 ق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة وملصلحة صندو  .7

 

 

 :إجراءات التصويت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 على األقل  
ً
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة خطية من رئيسه قبل املوعد املحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما

ن ال تقل اجتماعات املجلس ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع  متى طلب ذلك اثنان من األعضاء , ويجب أ

 وتعقد اجتماعات املجلس في مقر مدير الصندوق أو أي مكان آخر يقرره املجلس. وال يكون اجتماع 
ً
عن اجتماعين سنويا

 إال إذا حضره نصف أعضاء املجلس على األقل بمن فيهم رئيس املجلس أو من ينيبه من األعضاء , وفي 
ً
املجلس صحيحا

 دارة عضوا آخر في حضور اجتماعات املجلس يتعين أن تكون اإلنابة بالضوابط اآلتية:حال أنابة عضو مجلس اإل 

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. .1

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع . .2

وعند تساوي األصوات يرجح الجانب تصدر قرارات املجلس بأغلبية أراء األعضاء الحاضرين باألصالة واإلنابة,  .3

 الذي صوت معه رئيس املجلس .

 

 :التالي بالجدول  املوضحة بالصناديق إدارة مجلس أعضاء منصب أدناه املذكورين األعضاء ويشغل
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  كابيتال األول  شركة

 (14178- 37) رقم املالية السوق  هيئة مجلس ترخيص-( 4030170788) رقم تجاري  سجل

 الثاني الدور , التجاري  حمران بن مركز , التحلية شارع: جدة العنوان 

 السعودية العربية اململكة 21553 جدة 51536: ب.ص 

 +( 9662) 2840335فاكس+( 9662) 2842321: هاتف

 صناديق شركة األول كابيتال
عدنان محمد 

 تلمساني

سمير عبد الرحمن 

 البحيص ي

خالد سالم 

 باجنيد

عمر محمد 

 هندي

أحمد محمد 

 سمباوة

 × - × - × صريةصندوق األول لألسهم امل

 - × × × × صندوق األول للمرابحات )بالريال(

 × - × - × صندوق األول للدخل الدوري

 × - × - × صندوق األول للغذاء والرعاية الصحية 

 - - × - × صندوق األول للطروحات األولية

 × - × × × صندوق فلل الروضة العقاري 

 - - × × × فرص األول العقاري صندوق 

 × - × × × صندوق تحالف الفرص العقارية

 × - × × × 1-صندوق األول للدخل العقاري 

 - - × × × 1-صندوق األول للملكية الخاصة

 - - × × × صندوق فلل الراكة العقاري 
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 .alawwalcapital.comwww:     االلكتروني املوقع

 (. املالي اإلفصاح( 1) امللحق في موضح هو  كما) اإلدارة رسوم على إدارته مقابل ويحصل

 بتــاريخ(  14178-  37)  رقم ترخيص بموجــب املــاليــة الســــــــــــوق  هيئــة قبــل من مرخصـــــــــــــة شــــــــــــركــة هي كــابيتــال األول  وشــــــــــــركــة

 في األصــــــــــــول  إدارة قســــــــــــم الصــــــــــــندوق  مدير  كلف وقد, والحفظ واملشــــــــــــورة الترتيب و  اإلدارة خدمات لتقديم( م21/1/2008)

 .عليه واإلشراف الصندوق  بإدارة الشركة

14  

  كابيتالشركة األول 

 (14178- 37)ترخيص هيئة السوق املالية رقم  - (4030170788سجل تجاري رقم )

 الثانيالعنوان جدة: شارع التحلية, مبنى بن حمران التجاري, الدور 

 اململكة العربية السعودية. 21553جدة  51536ص.ب:  

15  

 (Oak Office) الخريجي عبد هللاأسامة 

 شارع محمود عارف -حي الروضة  -العنوان: جدة 

   21444جدة  15046صندوق بريد: 

 012-6600085هاتف: 

 012-6609320فاكس: 

 ويتم إشعار مالكي الوحدات بذلك. املالية،ملجلس إدارة الصندوق الحق في تغيير املحاسب القانوني بعد إخطار هيئة السوق و 

16  

 مج للصــندوق  املراجعة الســنوية املالية القوائم على املحتملين والعمالء الصــندوق  في الوحدات مالكي إطالع ســيتم
ً
 وذلك انا

 ( 90) تتجـــاوز  ال  مـــدة خالل بنشــــــــــــرهـــا
ً
 الصــــــــــــنـــدوق  بمـــدير  الخـــاص اإلليكتروني املوقع في  مـــاليـــة ســــــــــــنـــة كـــل نهـــايـــة من يومـــا

 www.alawwalcapital.com نم ابتداءً  للصندوق  سنوية مالية قوائم أول  إعداد وسيتم, طلبها حالة في البريد طريق عن أو 

( 45) لخال القانوني املحاســــب قبل من املفحوصــــة ســــنوية الربع التقارير  توفير  ســــيتم ذلك إلى باإلضــــافة م،2009 عام نهاية

 
ً
  املحتملين والعمالء الصندوق  وحدات مالكي إطالع وسيتم, مالية سنة ربع كل نهاية من يوما

ً
 اصالخ املوقع خالل من مجانا

 .طلبها حال في البريد طريق عن أو  الصندوق  بمدير 

17  

 ار إصـــد ، الصـــندوق  ملدير  ويجوز  ، النوع نفس من وجميع ا ذاتها والحقوق  واملميزات القيمة ل ا لوحدات الصـــندوق  ينقســـم

 . األخرى  الوحدات لكل مساوية األساسية اإلستثمارات من نسبة وحدة كل وتمثل ، الوحدات من محدود غير  عدد

ـــــــ الشركات بعض أو  كل وزعت حالة وفي  ــــــــ ـــــــ الصندوق  فيها يستثمر  التي ـ ــــــــ  غيليةتش أرباح تحقيق حال في أو  تشغيلية، أرباحا ـ

 الصـــــــندوق  محفظة في األرباح تلك إســـــــتثمار  بإعادة ســـــــيقوم الصـــــــندوق  مدير  فإن الصـــــــندوق، أصـــــــول  بعض بيع عن ناتجة

 .الصندوق  في الوحدة سعر  تقييم على تنعكس وبالتالي

18  

 دار شركة تعيين تم ، و قدشركة دار املراجعة الشرعية ذ.ذ.م.تخضع جميع عمليات واستثمارات الصندوق إلى مراقبة  

 اإلسالمية املالية للميسسات واملراجعة املحاسبة منظمة في عضو وهي .للصندوق  شرعي ومراقب كمستشار الشرعية املراجعة

http://www.alawwalcapital.com/
http://www.alawwalcapital.com/
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التدقيق  خدمات تقديم في متخصصة شركة أنها كما .اإلسالمية املالية وامليسسات للمصارف العام املجلس في وعضو

 .الشرعية االستشارات خدمات لتقديم املركزي  البحرين مصرف قبل من مرخصة الشرعية، واملراجعة

 :الشرعي املستشار عنوان

 البحرين مملكة - املنامة ، 21051 ب.ص  - الشرعية املراجعة دار

 الصندوق  عمليات بأن اإلدارة ملجلس لييكد للصندوق  سنوية مراجعات وإجراء الشرعية بالرقابة الشرعي املستشار سيقوم

 أصول  من خدماته عن الشرعي املستشار مكافأة دفع سيتم بأنه علًما اإلسالمية الشريعة مع أحكام متوافقة واستثماراته

 .الصندوق 

 طيه في امللحق رقم )
ً
 نبذة عن شركة دار املراجعة الشرعية ذ.ذ.م .( 3ومرفقا

 املعايير الشرعية للصندوق :

 أال تنص الشركة في نظام ا األساس ي أن من أهداف ا التعامل بالربا أو التعامل باملحرمات كالخنزير ونحوه . (1

 قصير  (2
ً
 طويل األجل أم قرضا

ً
( من القيمة السوقية %30األجل،)أال يبلغ إجمالي املبلغ املقترض بالربا سواء كان قرضا

 بأن االقتراض بالربا حرام م ما كان مبلغه .
ً
 ملجموع أس م الشركة ، علما

من القيمة السوقية  %30سواء كانت مدة اإليداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة  بالربا،أال يبلغ إجمالي املبلغ املودع  (3

 بأن اإليداع بالربا حرام  الشركة،ملجموع أس م 
ً
 مبلغه.م ما كان علما

 %5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج عن عنصر محرم نسبة ) (4
ً
( من إجمالي إيراد الشركة ،سواء أكان هذا اإليراد ناتجا

عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك ملحرم ، وإذا لم يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فُيجتهد في معرفتها ويراعى 

 جانب االحتياط .

 هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق . يرجع في تحديد  (5

19 

 خالل الصـــندوق  في االشـــتراكات قبول  يبدأ وســـوف ، ســـعودي ريال 10.000.000هو الصـــندوق  لتشـــغيل الالزم األدنى الحد إن

 الحصـــول  بعد الصـــندوق  مدير  يحدده الحق تاريخ أي أو   م31/08/2009 وحتى م15/06/2009:  من اعتبارا األولي الطرح فترة

 .الصندوق  وتشغيل طرح على املالية السوق  هيئة موافقة على

20  

 متــــــــى  حــــــــق ملــــــــدير الصــــــــندوق ي
ً
 أو جزئيــــــــا

ً
املشــــــــاركة فــــــــي الصــــــــندوق كمســــــــتثمر, ويحــــــــتفظ بحقــــــــه فــــــــي تخفــــــــيض مشــــــــاركته كليــــــــا

 
ً
عــــــن ماليــــــة وســــــيقوم مــــــدير الصــــــندوق باإلفصــــــاح فــــــي نهايــــــة كــــــل ســــــنة  يحقــــــق مصــــــلحة املشــــــتركين ، اوبمــــــ رأى ذلــــــك مناســــــبا

 أي استثمار له في الصندوق.

21  

يجب على املشترك توقيع هذه الشروط واألحكام عند اشتراكه في املرة األولى فقط ، في حين يقوم املشترك بتعبئة  اإلشتراك :

عملية اشتراك ، ويقدمه الى مدير الصندوق ، مع إيداع مبلغ اإلشتراك في الحساب البنكي  نموذج " طلب اشتراك " لكل

 الخاص بالصندوق .

وفي حال كان الدفع بعملة غير عملة الصندوق )الريال السعودي ( فإن مدير الصندوق سيقوم بتحويل ا الى عملة الصندوق 

 وقد يترتب عليها تأخير اإلشتراك وتكاليف إضافية .وفقا ألسعار صرف العمالت السارية في يوم اإلشتراك، 

وفي حال كان الدفع بالشيكات أو الحواالت املصرفية ، فإن تاريخ بداية اإلستثمار سيكون بتاريخ استالم إشعار إيداع الشيك 

 أو الحوالة أو املقاصاة في حساب الصندوق .
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يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق دون إبداء األسباب ، ويتم إرجاع قيمة اإلشتراك  رفض اإلشتراك :

( " أهلية اإلستثمار " من 51الى حساب العميل خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة اإلشتراك، وذلك حسب املادة )

 الئحة صناديق اإلستثمار .

دم املســـــــــتثمر طلبا الســـــــــترداد قيمة الوحدات جزئيا أو كليا ، في أي يوم عمل، وذلك بتعبئة يمكن أن يق االســـــــــترداد:إجراءات 

 نموذج اإلسترداد وتقديمه ملدير الصندوق ، والذي يمكن الحصول عليه من مقر مدير الصندوق .

داد كل أو للمشــاركين اســتر  وســوف تتم معالجة طلبات اإلســترداد في يوم التقييم التالي ليوم اســتالم طلبات اإلســترداد ، ويجوز 

 ريال أيهما أعلى في القيمة، 10.000وحدة أو  1000جزء من وحدات اإلســتثمار التي يملكونها ، شــريطة أال يقل  اإلســترداد عن 

 ( وحدة ، وســــــــــــوف يتم دفع قيمة5,000وأال تيدي الى نقصـــــــــــــان مشـــــــــــــاركته في الصــــــــــــندوق عن الحد األدنى املطلوب والبالغ )

 أقصاها ثالثة أيام عمل من يوم التقييم التالي للوحدات. الوحدات في مدة

ويجـــــــوز ملـــــــدير الصـــــــندوق تأجيــــــــل تلبيـــــــة أي طلـــــــب اســـــــترداد مــــــــن الصـــــــندوق حتـــــــى يـــــــوم التعامــــــــل التـــــــالي, و ذلـــــــك فـــــــي أي مــــــــن 

 الحالتين اآلتيتين:

o  ( أو أكثر من %10)إذا بلغ إجمالي  جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات و املطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل

 صافي قيمة أصول الصندوق .

o  إذا تم تعليق التعامل في سوق األس م السعودي ألي سبب كان , و بشكل عام أو جزئي، ويرى مدير الصندوق

 أن تعليق السوق أثر على تقييم وحدات الصندوق  .

22  

 تقــــــديم حــــــال فــــــي وذلــــــك اســــــترداده، املطلــــــوب املبلــــــغ إجمــــــالي مــــــن( %0.5) يعــــــادل بمــــــا مبكــــــر  اســــــترداد رســــــم تحصــــــيل ســــــيتم

 املبكـــــــر  اإلســـــــترداد رســـــــوم تضـــــــاف وســـــــوف ، الصـــــــندوق  فـــــــي االشـــــــتراك تـــــــاريخ مـــــــن يـــــــوم( 30) انقضـــــــاء قبـــــــل االســـــــترداد طلـــــــب

 . كإيرادات الصندوق  إلى

23  

ووفقـــــــا إلغـــــــالق نفــــــس اليـــــــوم ، ويهـــــــدف هـــــــذا التقيـــــــيم إلـــــــى يــــــتم تقيـــــــيم أصـــــــول الصـــــــندوق يوميـــــــا فـــــــي نهايــــــة كـــــــل يـــــــوم عمـــــــل ، 

مراقبـــــــــــــة معـــــــــــــدالت الســـــــــــــيولة املتـــــــــــــوفرة ، وتبـــــــــــــديل مراكـــــــــــــز األســـــــــــــ م الخاصـــــــــــــة بالصـــــــــــــندوق وفقـــــــــــــا لسياســـــــــــــة الصـــــــــــــندوق ، 

 باإلضافة إلى تحديد أسعار بيع وشراء وحدات الصندوق ، كلما كان ذلك ممكنا .

ل الصــــــــندوق زائــــــــدا إجمــــــــالي الــــــــدخل بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك الــــــــدخل ويــــــــتم احتســــــــاب ســــــــعر الوحــــــــدة  بتقســــــــيم إجمــــــــالي قيمــــــــة أصــــــــو 

 املستحق ، ناقصا األتعاب واملصروفات اإلدارية ، على إجمالي عدد الوحدات القائمة في ذلك الوقت .

24  

وفقــــــــا ملصــــــــلحة املســــــــتثمرين فــــــــي الصــــــــندوق ، فإنــــــــه يحــــــــق ملــــــــدير الصــــــــندوق إنهــــــــاء الصــــــــندوق فــــــــي أي وقــــــــت ، دون أن يترتــــــــب 

لـــــــك أي جـــــــزاء علـــــــى أي طـــــــرف مشـــــــارك ، وذلـــــــك بتوجيـــــــه إشـــــــعار يرســـــــل إلـــــــى املشـــــــتركين بعـــــــد الحصـــــــول علـــــــى موافقـــــــة علــــــى ذ

 مجلس هيئة السوق املالية، قبل ستين يوما على إنهاء الصندوق .

عنــــــــدها ســــــــوف يقــــــــوم مــــــــدير الصــــــــندوق ، بتصــــــــفية أصــــــــول الصــــــــندوق  وتســــــــديد الــــــــديون املتعلقــــــــة بالصــــــــندوق إن وجــــــــدت 

يــــــــوم مــــــــن بدايــــــــة التصــــــــفية وبالنســــــــبة  30بقيــــــــة مــــــــن التصــــــــفية، فيــــــــتم توزيع ــــــــا علــــــــى املشــــــــاركين خــــــــالل ، أمــــــــا األصــــــــول املت

 أصول الصندوق. التي تحمل ا وحداتهم إلى إجمالي

25 

 لالئحــــــــة 
ً
ملجلــــــــس هيئــــــــة الســــــــوق املاليــــــــة صــــــــالحية تعيــــــــين مــــــــدير بــــــــديل أو مصــــــــف أو اتخــــــــاذ أي تــــــــدبير مناســــــــب وذلــــــــك وفقــــــــا

 ثمار الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية.صناديق االست
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 سيقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير للمشتركين كل ثالثة أش ر كحد أقص ى تتضمن املعلومات اآلتية:

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق . -

 عدد وحدات الصندوق التي يملك ا املشترك وصافي قيمتها . -

 بالعمليات التي تمت على حساب املشترك .سجل  -

 

 كما يقدم مدير الصندوق القوائم التالية عند صدورها:

 القوائم املالية النصف سنوية املفحوصة للصندوق. (1

 القوائم املالية السنوية املراجعة . (2

 الفاكس كما هو مبين في نموذج فت وســــــــــــيتم إرســــــــــــال التقارير على العنوان البريدي و/أو البريد اإلليكتروني و/أو ال اتف و/أو 

( 60الحســــاب إال إذا تم إشــــعار مدير الصــــندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصــــندوق بأي أخطاء خالل ســــتين )

, من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصب  التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.
ً
 يوما

27 

الصــــــندوق للحيلولة دون قيام أي حالة تتضــــــارب فيها مصــــــالحه مع مصــــــالح املشــــــتركين, ويعطى مدير الصــــــندوق يســــــرى مدير 

, كما سيعامل جميع املشتركين على حد سواء دون تقديم مشترك على آخر. كما سيقوم مدير 
ً
األولوية ملصالح املشتركين دائما

 صالح عند طلبها . الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستتبع ملعالجة تضارب امل

28 

بعد التشـــــــاور مع مدير إدارة املطابقة وااللتزام بشـــــــركة األول كابيتال, يوافق مجلس إدارة الصـــــــندوق على الســـــــياســـــــات العامة 

 من أصــــــــوله. ويقرر مدير 
ً
 املتعلقة بممارســــــــة حقوق التصــــــــويت املمنوحة للصــــــــندوق بموجب األوراق املالية التي تشــــــــكل جزءا

 لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مدير إدارة املطابقة وااللتزام .
ً
 الصندوق طبقا

29 

, ويخضــــــع 
ً
 جوهريا

ً
إن األحكام والشــــــروط املبينة في هذه االتفاقية تعتبر ســــــارية املفعول مالم يجر عليها مدير الصــــــندوق تعديال

 ط التالية:ذلك للشرو 

 .الحصول على موافقة مجلس هيئة السوق املالية 

 .قبل ش رين من سريان مفعول التعديل 
ً
 تبليغ املشتركين خطيا

30  

إن اإلجراءات الخاصـــــــــة بمعالجة الشـــــــــكاوى ســـــــــيتم تقديم ا عند طلبها من قبل هيئة الســـــــــوق املالية و/أو بطلب من/إلى مدير 

 ينشأ, وسوف يتم إحالة الشكوى إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية.الصندوق بشأن أي نزاع 

31 

 تخضع هذه الشروط واألحكام لألنظمة السارية في اململكة العربية السعودية .
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 هيئة السوق املاليةعن ة صادر يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار ال

 في اململكة العربية السعودية وتحتوي على إفصاح كامل وصحي  بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.

___________________________________________________________________________________________________ 

واألحكام واملالحق الخاصة بالصندوق وف م ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط 

 نسخة منها والتوقيع عليها:

 

 المستثمر

  االسم

  رقـــــم الـــ ويــة

  صــــــادرة مـــن

  تاريخ اإلصدار

  املستثمرتوقيع 

  التــــــــاريـــــــــــخ

  العــــــــــــنــــــوان

 

 

  املـــسئول  اسم

  املسئول  توقيع

  التــــــــاريـــــــــــخ

 

 

 

 

 

 (كابيتال)يتم توقيع نسختين من هذا العقد إحداهما للمستثمر واألخرى للحفظ لدى شركة األول 

 وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ( 1ملحق رقم ) 

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

  

1   

 ريال سعودي 10  2

 مخاطر مرتفعة  3

 من قيمة كل اشتراك % 1  4

 تخصم من أصول الصندوق  1.75%  5

 تخصم من أصول الصندوق  0.25%  6

 ال يوجد  7

 يوم من تاريخ املشاركة(30من مبلغ اإلسترداد )قبل إنقضاء  0,5%  8

9  

وتشمل مصاريف وساطة البيع والشراء والتعامل في األوراق املالية، وأي مصروفات 

يتطلبها التعامل مع عمليات الصندوق مثل الرسوم ذات الصلة بصناديق اإلستثمار 

من قيمة كل  %0.03فائض السيولة في الصندوق والتي لن تتجاوز املستثمر فيها 

 عملية.

10  

حّمل جميع املصروفات التي يتم إنفاق ا نيابة عن الصندوق على الصندوق واملترتبة 
ُ
ت

 على طرح وإدارة الصندوق مثل )على سبيل املثال ال الحصر( : ــ

،  10,000: أتعاب ال يئة الشرعية
ً
مكافأة مجلس إدارة الصندوق ، أتعاب ريال سنويا

من متوسط  %0,7املحاسب القانوني، ، أتعاب املصفي ، والتي يتوقع بأال تتجاوز 

 أصول الصندوق خالل السنة .

11  
سيتم احتساب تلك املصاريف والرسوم واقتطاع ا يوميا بناء على صافي قيمة أصول 

 تقويم .الصندوق في كل يوم 

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 50.000وحدة أو  5000  12

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 10.000وحدة أو  1000  13

 يومي  14
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2016 

 القيمة وقت الدفع طريقة االحتساب املصاريف
النسبة من صافي قيمة أصول 

 م31/12/2016 الصندوق في

 اتعاب املراجعة الشرعية
 مع ل ا مستحق تكوين يتم

 تقييم كل

 عند السنة في مرات أربع

 املطالبات تقديم
9,867 %0.08 

 اتعاب املراجع الحسابات
 مع ل ا مستحق تكوين يتم

 تقييم كل
 0.29% 34,500 املالية القوائم اصدار بعد

مكافآت اعضاء مجلس 

 االدارة

 مع ل ا مستحق تكوين يتم

 تقييم كل
 0.25% 30,000 اجتماع كل بعد

 اتعاب املراجعة واالفصاح
 مع ل ا مستحق تكوين يتم

 تقييم كل
 0.06% 7,500 املطالبة تقديم عند

 اتعاب االدارة

 تقييم كل مع تحتسب

 صافي من مئوية كنسبة

 الصندوق  أصول 

 1.26% 151,178 ش ريا

 رسوم الحفظ

 تقييم كل مع تحتسب

 صافي من مئوية كنسبة

 الصندوق  أصول 

 0.25% 30,235 ش ريا

 0.05% 5,769 املطالبة تقديم عند --------- مصاريف اخرى 

 %2.29 269,049 املجموع
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 السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 الصندوق  -%1.62 1.55% 1.60%- 15.64% 26.82% 16.40% 12.03%- 3.85%

 امليشر 8.66% 7.80% -%3.56 6.50% 25.50% 2.37%- 17.06%- 4.32%
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 %56 %6.34 %53.37 الصندوق 

 %12.35 %15.60- %27.90 امليشر

(1.
ً
 ( أن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للميشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال

 لألداء السابق. أداء الصندوق )أو أداءه( أن الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدات أن 2)
ً
 مقارنة بامليشر( سيتكرر أو يكون مماثال
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 أن وبافتراض,  السنة طوال تتغير  لم الف 100 بمبلغ الصندوق  في عميل الستثمار  وتوضيحي افتراض ي مثال يوضح التالي الجدول 

 على سنوي  عائد %10 الصندوق  يحقق أن افتراض وعلى السنة، طوال يتغير  ولم ريال مليون  10 هو  الفترة تلك في الصندوق  حجم

 ل اتحصي وطريقة الرسوم حساب وأساس السعودي بالريال املصاريف من الوحدات مالك حصة يوضح التالي الجدول .  االستثمار 

 )  التالي االفتراض ي املثال حسب دفع ا ووقت
ً
 (:سنويا

  

 رسوم اشتراك
ريال تدفع ملدير الصندوق  1000من مبلغ اإلشتراك تعادل  %1نسبة 

 شركة األول وال يتم إدراج ا في إحتساب سعر الوحدة للصندوق 

 رسوم إدارة الصندوق 
ريال  479ال سنويا بواقع ري 175,000تعادل  %1.75بنسبة  رسوم إدارة

 يوم 365مدى  ىيومي عل

 أتعاب أمين الحفظ
ريال  68.5ل سنويا بواقع ريا 25,000تعادل  %0.25رسوم حفظ بنسبة 

 يوم 365مدى  ىيومي عل

 يوم 365 مدى على يومي ريال 46 بواقع أي سنويا ريال 17,000 مبلغ اتعاب مراجع الحسابات

 مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 ىريال يومي عل 82أعضاء أي بواقع  5ريال سنويا عن  30,000مبلغ 

 يوم 365مدى 

 يوم 365مدى  ىريال يومي عل 27سنويا أي بواقع  ريال 10,000 اتعاب ال يئة الشرعية

 ال يوجد رسوم امليشر االسترشادي

 ال يوجد مصاريف أخرى 

 يوم 365مدى  ىريال يومي عل 13.7نويا أي بواقع ريال س 5000 الصندوق على موقع تداول رسوم نشر معلومات 

 يوم 365مدى  ىريال يومي عل 20.5نويا أي بواقع ريال س 7,500مبلغ  رسوم رقابية

 مالي املصاريف اإلدارية والتشغليةجإ
 736.7=20.5+13.7+27+82+46+68.5+479اليومية = املصروفات 

 ريال سنويا 268,895ريال يومي بما يعادل 

 ريال 110,000ريال =  100,000ريال +  10,000العائد السنوي يعادل  س املالأ+ ر  %10 العائد االفتراض ي بنسبة

 صافي االستثمار االفتراض ي

 من نسبته وبالتالي ،%1 تعادل املال رأس إلى املستثمر  رأسمال نسبة

 .ريال 2,688 تعادل سنويا املصروفات إجمالي

 ريال 107,312= 2688  – 110,000 يساوي  اإلستثمار  صافي وبالتالي
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 ( 2ملحق رقم ) 

1  

  

  االســــــتثمارية و التســــــويق املصــــــرفي ســــــنة في إدارة املحافظ  (28)يمتلك االســــــتاذ / عدنان خبره مصــــــرفية تزيد عن

  .االستثمارية و االئتمانية و االسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركاتالتخطيط االستثماري و هيكلة املنتجات و 

  حصــــــل على عدد من البرامج التأهيلية في مجال املحاســــــبة املالية ، التحليل االئتماني للشــــــركات ، إدارة املصــــــارف

 . االردن ( – ماليزيا – بلجيكا –االسالمية ، إدارة فرق العمل و التخصيص ، من هيئات عاملية ) بريطانيا 

 عمل االســــــتاذ / عدنان في عدد 
ً
كما قدم و شــــــارك في ،  من املناصــــــب القيادية في ميســــــســــــات خليجية و ســــــعودية ا

تنظيم عدد من امليتمرات الخليجية و ورش العمل املتخصــصــة في االقتصــاد االســالمي و االســتشــارات االســتثمارية 

  . و تمويل الشركات

  الناجحة لصــــــــــناديق اســــــــــتثمارية في منطقة الخليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك قاد العديد من الطروحات– 

 . كومرز بنك ، ميشر داو جونز االسالمي

2  

 

  عـــــــام فـــــــي امليسســــــــات املاليـــــــة اإلســـــــالمية فــــــــي  (17)لديـــــــه خبـــــــرة طويلــــــــة فـــــــي العمـــــــل املصــــــــرفي اإلســـــــالمي  ألكثـــــــر مــــــــن

اإلســـــــــــالمية  وإدارة  االســـــــــــتثماريةاململكـــــــــــة العربيـــــــــــة الســـــــــــعودية ، عمـــــــــــل خالل ـــــــــــا فـــــــــــي تطـــــــــــوير وهيكلـــــــــــة املنتجـــــــــــات 

 املحافظ اإلستثمارية الخاصة . 

 لبيع االشرعية وإدارة منافذ  االستثمار في مناصب قيادية في مجال الدراسات والبحوث التسويقية لصناديق  شغل

 في امليسسات املالية اإلسالمية. 

  باإلضـــافةم ، 1988حاصـــل على شـــ ادة البكالريوس في اإلحصـــاء والكمبيوتر من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 

 إلى دبلوم تسويق الخدمات املالية من األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية . 

 اإلســــــــــالمية وصــــــــــيغ  االســــــــــتثمار ملتخصصــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال صــــــــــناديق شــــــــــارك فــــــــــي العديــــــــــد مــــــــــن الــــــــــدورات التدريبيــــــــــة ا

 التمويل اإلسالمية . 

 صل على ش ادة مبادئ اإلستثمار املعتمدة من املع د املصرفي السعودي.اح 

 

3  

–

  في املجال املالي واالدري واالستشاري  17االستاذ / خالد محمد سالم باجنيد اكثر من لدى 
ً
 عاما

 . حاصل على ش ادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك عبد العزيز بجدة 

 عمل كمستشار ومدقق مالي في شركة ارثر واندرسون ألكثر من ست سنوات 

 عدة شركات مثل " السعودية للطباعة والنشر ، شركة تطوير وادارة املشاريع شغل العديدمن وظائف االدارة املالية ل

، FREELANCE CO . .وغيرها 

 .عمل  مراقب مالي الستثمارات مجموعة شركة االقتصاد والتطوير العمراني 

  

 مجلس ألعضاء الذاتية السير

 اإلدارة
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  في العديد من الوظائف التنفيذية  استثمارية/ عمر خبرة مالية وإدارية و األستاذيمتلك 
ً
تزيد عن عشرون عاما

 باملنطقة.والقيادية في العديد من كبرى الشركات 

  في والية ميسوري بالواليات املتحدة األمريكية ، و تر إدارة األعمال من جامعة ويبس حاصل على ش ادة ماجستير

 من جامعة واشنطن بوالية ميسوري األمريكية . االقتصادش ادة البكالوريوس في 

 . عضو لجنة الصناعة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة 

  واملصرفية . االستثماريةحاصل على العديد من الدورات في املالية وتطوير املنتجات 

 حدة والتطوير ، شركة الحمراني املت لالستثمار ي العديد من الشركات القيادية في املنطقة مثل ) شركة البركة عمل ف

 . ، شركة بالبيد ، البنك السعودي األمريكي ، الشركة السعودية للتطوير الصناعي ، مجموعة الفضل(

 

5  

2003–

  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 

  و تنقل خالل ا من املكتب الرئيس ي للبنك  2003و حتى  1984عام بداية ً من عام  18عمل لدى بنك الرياض ملدة

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

 ء و قطاع الخدمات املصرفية لألفراد و قطاع عمل في مختلف قطاعات البنوك مثل التسويق و خدمات العمال

 خدمات االستثمار و أسواق املال . 

  1990و حتى  1987شغل منصب مدير فرع بنك الرياض في لندن في عام  

  1998عمل كمدير لقطاع الخدمات املصرفية و االستثمارية لألفراد في بنك الرياض في املنطقة الغربية باململكة منذ 

 .  2003و حتى 
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  إدارة املطابقة وااللتزام ئيسر  -األستاذ / أحمد محمد العطا 

  أعوام في العديد من امليسسات و  الشركات في مجال مراقبة و مراجعة الجودة ( 10)عمل ملدة تزيد عن

 وتحليل التوقعات واملخاطر والتنبيات. 

  .تلقي عدة دورات في مجال مراجعة و مراقبة الجودة والتوعية بها 

 تخصص إدارة أعمال .  -حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 دة مسئول املطابقة و االلتزام حاصل على ش ا(CCO) منAmerican Academy of Financial Management   
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 ( 3ملحق رقم ) 

 

 للميسسات واملراجعة املحاسبة منظمة في عضو وهي .للصندوق  شرعي ومراقب كمستشار الشرعية املراجعة دار شركة تعيين تم لقد

التدقيق  خدمات تقديم في متخصصة شركة أنها كما .اإلسالمية املالية وامليسسات للمصارف العام املجلس في وعضو اإلسالمية املالية

 .الشرعية االستشارات خدمات لتقديم املركزي  البحرين مصرف قبل من مرخصة الشرعية، واملراجعة

 :الشرعي املستشار عنوان

 الشرعية املراجعة دار

 املنامة , 21051 ب.ص

 البحرين مملكة

 الصندوق  عمليات بأن اإلدارة ملجلس لييكد للصندوق  سنوية مراجعات وإجراء الشرعية بالرقابة الشرعي املستشار سيقوم

 .الصندوق  أصول  من خدماته عن الشرعي املستشار مكافأة دفع سيتم بأنه علًما اإلسالمية الشريعة مع أحكام متوافقة واستثماراته
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 شركة دار املراجعة الشرعية ذ.ذ.م.

                 +( 973) 1721 5898( هاتف 21051البحرين، ص .ب ) 

                             21382رمز بريدي  132685السعودية، جدة ص.ب 

 +(966)  2 2 482 0451هاتف
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