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AlAwwal  IPO Fund 

( )

  مدير الصندوق 

 شركة األّول كابيتال

جا ة منعلى أنه صـــــــــندوق اســـــــــتثمار متوافق مع صننننننننن للطروحلتراألوللة  روحلا  رتم اعتماد  ❖
 
 املعايير الشـــــــــرعية امل

 املعين لصندوق االستثمار.املستشار الشرعي 

جميع املعلومات والبنود املذكورة في الشـــــــــرو  واألحكام ادواصـــــــــة بصـــــــــندوق األول لل روحات األولية  ا ـــــــــعة أن  ❖

دراسات املمكنة لالئحة صناديق االستثمار. وتؤكد شركة األّول كابيتال حسب علمها واعتقادها، بعد إجراء جميع ال

وإلى ادحد املعقول، أن املعلومات الواردة في هذه الشــــــــــــرو  األحكام اي معلومات كاملة وواغــــــــــــحة و ــــــــــــحيحة و ير 

 مضللة عن الصندوق وأّنها معلومات محّدثة ومعّدلة.

اصــة يجب على املســتثمرين املحتملين اراءة شــرو  وأحكام الصــندوق مع مذكرة املعلومات واملســتندات األ ر  ادو ❖

بعناية و داة تاّمة ابل اتخاذ أي ارار اســـــــــــتثماري يتعلق بالصـــــــــــندوق، و في حال  لل روحات األوليةبصـــــــــــندوق األول 

عدم معرفة ما إذا كان االســتثمار في الصــندوق مالئم، فانه يجب على املســتثمر املحتمل اســتشــارة أحد املســتشــارين 

 املاليين املستقلين ابل اتخاذ أي ارار استثماري.

 واألحكامالشرو  وتم تحديت هذه  م09/11/2015هـ املوافق 26/01/1437ريخ إصدار هذه الشرو  واألحكام: تا ❖

 م29/11/2018هـ املوافق 21/03/1440بتاريخ 

تغير ادحــد األدن  التي تعكس  لل روحــات األوليــةصــــــــــــنــدوق األول  وأحكــامشــــــــــــرو  هــذه اي الخةــــــــــــوــة املعــدلــة من  ❖

.م29/11/2018حسب   ابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ  واالشتراك اإل افي في الصندوق السترداد ل



 

3 

 

 
 

 السعوديةال روحات األولية )"الصندوق"(، هو صندوق أسهم مفتوح املدة يستثمر في أسهم  لل روحات األوليةصندوق األول  •

األول كابيتال )"مدير الصندوق"(، واي شركة مساهمة مقفلة سعودية وبموجب الةجل ، أسس ويدار من ابل شركة وادوليجية

 والتي عنوانها التالي: 37-14178( والتر يص الصادر عن هيئة السوق املالية رام 4030170788التجاري رام )

 ب204مكتب رام  –الدور الثاني  –مركز بن حمران التجاري 

(شارع األمير محمد بن عبد 
ً
 العزيز )التحلية سابقا

 21553جدة  51536ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

التي بموجبها سـتقوم شـركة األول كابيتال بتقديم  دمات االسـتثمار للمسـتثمرين وتشـكل هذه  حكاماأل و  شـرو ال هذهتوغـ   •

 الشرو  واالحكام االتفااية بين مدير الصندوق واملشترك.

 معلومات على تحتوي  أنها حيث تامة اراءة بالصــــندوق  ادواصــــة واألحكام الشــــرو  اراءة الصــــندوق  في املشــــترك على ويجب  •

 .الصندوق  عن تفصيلية

عّدت •
 
  الصندوق  مدير  ِابل من املعلومات مذكرة أ

ً
 هيئة مجلس عن الصادرة املعدلة االستثمار  صناديق الئحة ألحكامطبقا

 االستثمار  صناديق الئحة)" م23/05/2016 لـ املوافق هـ16/08/1437 وتاريخ 2016 – 61 – 1 رام القرار  بموجب املالية السوق 

 لنظام السوق املالية الصادر بموجب املرسوم امللكي رام م/
ً
 هـ..02/06/1426وتاريخ  30"( وفقا

ل ويل من  الل استثمار يهدف الصندوق صندوق األول لل روحات األولية الى تنمية رأس املال على املد  املتوسط إلى ا •

أصول الصندوق في ال روحات األولية التي تتم في السوق السعودي وأسواق ادوليج األ ر  ودول الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق العائد مقارنة باملؤشر االسترشادي الرئيس ي لقياس اداء الصندوق وهو 

 . روحات األولية في سوق األسهم السعوديةمؤشر آيديال ريتنق لل

 بصندوق  ادواصة األ ر   واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق  واحكام شرو  اراءة املحتملينعلى املستثمرين  يجب •

شك في مد   هناك كان حال وفي بالصندوق، يتعلق استثماري  ارار  أي اتخاذ ابل تامة وداة بعنايةلل روحات األولية  األول 

فانه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين ابل اتخاذ أي ارار  الصندوق،مالئمة هذا 

 استثماري.

إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات تمثل التقدير ادواص ملدير الصندوق  •

الهتمام والعناية املعقولة للتأكد من  حتها( وليس هنالك أي  مانات بان تكون تلك اآلراء ووجهات النظر )بعد أن بذل كل ا

 حيحة. ويجب على املستثمرين املحتملين اال ينظروا الى محتو  الشرو  واالحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور 

 ر .استثمارية أو اانونية أو  ريبية أو شرعية أو باي مسائل أ 

املحتملين ان  للمستثمرين ويخبغي الصندوق، ابل من اململوكة األسهم أسعار  لتقلبات عر ة الصندوق  وحدات ايمة تكون  •

إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة  مرتفعة، مخاطر بان االستثمار في الصندوق يشتمل على  تامةومعرفة  بينةيكونوا على 

 
ً
  كماوديعة لد  أي بنك أو التزاما

ً
  سائر  أي عن املسؤولية كامل املستثمر  ويتحمل الصندوق  مدير  ابل منانه ليس مضمونا

  ادوسارة سبب يكن لم ما الصندوق  في االستثمار  عن تختج اد مالية
ً
 الصندوق  مدير  من إهمال أو  تقصير  عن ناجما

 عن نيابة االشتراكات مبالغ يستثمر  سوف الصندوق  مدير  بان مشترك كل يعتبر  واالحكام والشرو  املذكرة على بالتوايع •

  املشترك
ً
 واالحكام الشرو  لهذه وطبقا
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 قائمة المحتويات

   األطراف ذوو العالاة •

 تعريفات •

 ملوص معلومات الصندوق  •

 شرو  وأحكام الصندوق  •

 معلومات عامة  .1

 النظام امل بق .2

 أهداف صندوق االستثمار .3

 االستثمارمدة صندوق  .4

 ايود/حدود االستثمار .5

 عملة الصندوق  .6

 مقابل ادودمات والعموالت واألتعاب .7

 التقويم والتسعير .8

 التعامالت .9

 سياسة التو يع .10

 تقديم التقارير الى مالكي الوحدات .11

 سجل مالكي الوحدات .12

 اجتماع مالكي الوحدات .13

 حقوق مالكي الوحدات .14

 مسؤولية مالكي الوحدات  .15

  صائص الوحدات .16

 التغييرات في شرو  وأحكام الصندوق  .17

 إنهاء صندوق االستثمار  .18

 مدير الصندوق   .19

 أمين ادحفظ  .20

 املحاسب القانوني .21

 أصول الصندوق  .22

 إارار من مالك الوحدات .23
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 مدير الصندوق 

 شركة األول كابيتال

 (14178-37)تر يص مجلس هيئة السوق املالية رام 

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

 اململكة العربية السعودية 21553جدة  51536ص.ب: 

  www.alawwalcapital.comاملواع االلكتروني: 

  

 أمين الحفظ

 الجزيرة كابيتال
 طريق امللك فهد  -الرياض

    11 966+2256000هاتف: 

 ,اململكة العربية السعودية11455, الرياض  20438ص.ب  

  www.aljaziracapital.com.saاملواع االلكتروني: 

 

  

 المحاسب القانوني

 (Oak Officeأسامة عبد هللا الخريجي )

 شارع محمود عارف -حي الرو ة -العنوان: جدة 

   21444جدة  15046صندوق بريد: 

 012-6600085هاتف: 

 012-6609320فاكس: 

www.ey.com 

               

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.ey.com/
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مص لحات مترادفة لإلشارة الى العميل الذي  وملشترك"رل"وملستثملر"رل"وملستثملروملحتمل"رل"وملستثملين"رل"واعم ل"رل"م اكرواوةلة"

 يمتلك وحدات في الصندوق.

 يقصد بها شركة األول كابيتال."مليلرواص للط"رلر"وملليل"رل"واشلك "

 لالئحة صناديق االستثمار ملراابة  "مجألسرإدورةرواص للط"رلر"مجألسروإلدورة"
ً
يقصد به مجلس إدارة الصندوق الذي يتعين أعضائه وفقا

 مدير صندوق االستثمار. أعمال

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي دجنة، أو دجنة فرعية ، أو  "واه ئ "رلر"ه ئ رواسوط"رل"ه ئ رواسوطرومل ا  "

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

 يقصد بها السوق املالية السعودية "تداول". واسعودي ر)تلولت("ر"واسوط"رل"واسوطرومل ا  "رل"واسوطرومل ا  

 لل روحات األولية.يقصد به صندوق األول  "واص للط"

يقصد به سوق األسهم السعودية، واي السوق التي تتداول فيها األسهم التي يتم تةجيلها وابول إدراجها بموجب اواعد  "واسوطروالئيس ي"

 الرئيسية.التةجيل واالدراج في السوق 

يقصد بها سوق األسهم املوا ية، واي السوق التي تتداول فيها األسهم التي يتم تةجيلها وابول إدراجها بموجب اواعد  "واسوطروملووزي "

 التةجيل واالدراج في السوق املوا ية.

 يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. "الئح رص  ديقروالستثم ر"

يقصد بها حصة املالك في أي صندوق استثمار تتكون من وحدات وتعامل كل وحدة على انها تمثل حصة  "لةلو رواص للط"ر"واوةلو "

 مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

مؤشر آيديال ريتنق لل روحات هنا  ويقصد االستثماري،به املؤشر الذي من  الله يمكن اياس أداء الصندوق  يقصدوالسترش دي"ررشل ؤ "ومل

 األولية في سوق األسهم السعودية

ريقصد به الو ع أو املواف الذي تتأثر فيه مو وعية واستقاللية ارار مدير الصندوق بمصلحة شوصية مادية او"تض ربروملص لح"ر

 معنوية.

 يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحترا  منها ابل اتخاذ القرارات االستثمارية. طل""وملخ 

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

 ترداد في وحدات الصندوق.يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالس"يومرواتع مل"ر

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

 يقصد بها عموالت الشراء والبيع في األسواق املالية. "مص ريفرواتع مل"

 وتشمل نوعين:"أرب حرواص للط"

 أصول الصندوق  الل مدة االستثمار.األرباح الرأسمالية ألصول الصندوق، واي األرباح املتحققة من بيع بعض  -

 األرباح التي تو عها الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودي والتي يستثمر فيها الصندوق  -
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 Alawwal IPOs Fundصندوق األول لل روحات األولية     

 شركة األول كابيتال 

 صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية

 ادجزيرة كابيتال

 ريال 10.000.000

 استثمار طويل األجل

 مفتوح

 مفتوحة في أي يوم عمل

 موافق للشريعة اإلسالمية

 ريال سعودي 10

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 10,000وحدة أو  1000

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 1000أو وحدة 100 

 م31/1/2016م إلى 1/12/2015من  

 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1آ ر موعد لقبول طلبات االشتراك الساعة 
ً
 ظهرا

 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1آ ر موعد لقبول طلبات االسترداد الساعة 
ً
 ظهرا

 ريال سعودي 

 )على ان يكون يوم عمل(يومي  

 يومي )على ان يكون يوم عمل( 

 ال يوجد تو يع لألرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة

 تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام

 تداول "املؤشر العام لسوق األسهم السعودي " 

% بحد أاص ى من ايمة كل اشتراك في الصندوق يتم إ افتها ملبلغ االشتراك 1.5

 وتدفع مرة واحدة ملدير الصندوق 

دفع من ايمة صافي أصول الصندوق 1.5    % سنويا وي 

دفع من ايمة صافي أصول الصندوق 0.06   % سنويا وي 

 الشرو  واألحكام( من هذه 7حسب ما هو موغ  في بند رام )

 مرتفع
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1. 

 :ليلرواص للط م (أ

ص سعودية وشوص مقفلة "شركة األّول كابيتال" واي شركة مساهمة
ّ
ر   السعودية املالية السوق  هيئة ابل من له م 

 .(14178-37) رام التر يص بموجب

 :ع وونرمليلرواص للط  (ب

 الثاني ال ابق – التجاري  حمران بن مركز 

( التحلية) عبد العزيز  بن محمد األمير  شارع
ً
 سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة 51536: ب.ص

 :وملوقعروإلاكترلنيرملليلرواص للط  (ج

www.alawwalcapital.com 

 :أمينرولحفظ (د

 ادجزيرة كابيتال

 :وملوقعروإلاكترلنيرحمينرولحفظ (ه

 www.aljaziracapital.com.sa  

2. 

ومدير الصــــــــــــــندوق لنظام الســــــــــــــوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األ ر  ذات  األوليةلل روحات يخضــــــــــــــع صــــــــــــــندوق األول 

 .العالاة امل بقة في اململكة العربية السعودية

 

3.  

 وحهلوفروالستثم ري راص للطروالستثم ر: (أ

هــدف الى تنميــة رأس املــال على املــد  صــــــــــــنــدوق األول لل روحــات األوليــة هو صــــــــــــنــدوق اســــــــــــتثمــاري مفتوح املــدة ي

 املتوسط إلى ال ويل من  الل استثمار أصول الصندوق في: 

ال روحات األولية التي تتم في الســــــــوق الســــــــعودي وأســــــــواق ادوليج األ ر  ودول الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال  •

 أفريقيا.

 حقوق األولوية للشركات السعودية وادوليجية.   •

 تداولةالصناديق العقارية امل  •

سنوات في أسواق اململكة العربية   مسةباإل افة الى االستثمار في الشركات التي لم يمض على إدراجها فترة  •

 السعودية ودول مجلس التعاون ادوليجي.

كما يهدف الصـــــندوق إلى تحقيق عائد يفوق العائد مقارنة باملؤشـــــر االســـــترشـــــادي الرئيســـــ ي لقياس اداء الصـــــندوق 

 وهو مؤشر آيديال ريتنق لل روحات األولية في سوق األسهم السعودية.  

د ويحق ملدير الصــــــــــــندوق اســــــــــــتثمار الســــــــــــيولة النقدية املتوفرة من وات آل ر في صــــــــــــناديق املرابحة وأســــــــــــواق النق

 والصناديق االستثمارية املماثلة واملر صة من 
ً
 عاما

ً
املر صة من هيئة السوق املالية السعودية وامل روحة طرحا

 على أن تكون جميع االســــــــــتثمارات متوافقة مع الشــــــــــريعة 
ً
 عاما

ً
هيئة الســــــــــوق املالية الســــــــــعودية وامل روحة طرحا

عوائد إ ــــــــــــافية واملحافظة على الســــــــــــيولة النقدية اإلســــــــــــالمية، ويتمثل الغرض من هذه االســــــــــــتثمارات في تحقيق 

 للصندوق. 

ولن يقوم الصــــندوق بتو يع أية أرباح على املشــــتركين وســــيقوم برعادة اســــتثمار األرباح املحصــــلة في الصــــندوق مما 

 سينعكس على سعر وحدة الصندوق 

http://www.alawwalcapital.com/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 نوعر)أنووع(روحلروطرومل ا  رواتيرسوفريستثملرواص للطرفيه ربشكلرأس س ي: (ب

سعى الصندوق بشكل أساس ي الى االستثمار في ال روحات األولية لألسهم في أسواق اململكة العربية السعودية )السوق ي .أ

الرئيســـــــــ ي واملوا ية( ودول مجلس التعاون ادوليجي ودول الشـــــــــرق األوســـــــــط وشـــــــــمال أفريقيا وكذلك االســـــــــتثمار في أســـــــــهم 

سنوات في أسواق اململكة   مسةتي لم يمض على إدراجها فترة حقوق األولوية باإل افة إلى أسهم الشركات ادجديدة ال

 العربية السعودية ودول مجلس التعاون ادوليجي واملتوافقة مع املعايير الشرعية.  

كما ســـــوف يقوم مدير الصـــــندوق باســـــتثمار فائض الســـــيولة النقدية في صـــــناديق املرابحة وأســـــواق النقد املر صـــــة من   .ب

 والتي تدار من ابل مدير الصــــــندوق أو الشــــــركات املالية املر صـــــة هيئة الســــــوق املالية ا
ً
 عاما

ً
لســــــعودية وامل روحة طرحا

من هيئة الســوق املالية الســعودية. وســيتم املفا ــلة بين صــناديق املرابحة وأســواق النقد بناًء على مجموعة من املعايير 

 يولته باإل افة الى التوافق الشرعي للصندوق.التي يجب على مدير الصندوق األ ذ بها، أهمها مخاطر الصندوق وس

كما ســـــــــوف يقوم مدير الصـــــــــندوق باســـــــــتثمار أصـــــــــول الصـــــــــندوق في صـــــــــناديق مماثلة مر صـــــــــة من هيئة الســـــــــوق املالية   .ت

 .
ً
 عاما

ً
 السعودية وم روحة طرحا

رية املتداولة املدرجة في % من صــــــــافي أصــــــــوله في الصــــــــناديق العقا50كما يمكن ملدير الصــــــــندوق اســــــــتثمار ماال يزيد عن   .ث

 السوق السعودي.

 

 س  س رتلكيزروالستثم ر: (ج

ســـــــــتتركز اســـــــــتثمارات الصـــــــــندوق في الظروف االعتيادية في ال روحات األولية لألســـــــــهم وأســـــــــهم حقوق األولوية  .أ

سـنوات في أسـواق اململكة العربية السـعودية   مسـةوأسـهم الشـركات ادجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة 

 % من صافي ايمة أصول الصندوق. 95% إلى 20ودول مجلس التعاون وبخسبة تتراوح ما بين 

% من صـــــــافي أصـــــــول الصـــــــندوق في ال روحات األولية لألســـــــهم في 25يمكن للصـــــــندوق اســـــــتثمار ما ال يزيد عن  .ب

 مال أفريقيا. السوق املوا ية )نمو( وأسواق الشرق األوسط وش

% من صافي أصوله في الصناديق العقارية املتداولة املدرجة 50كما يحق ملدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن  .ت

 في السوق السعودي.

( من أصـول الصـندوق كسـيولة أو اسـتثمارات %80( إلى )%5يحق ملدير الصـندوق االحتفا  بخسـبة تتراوح بين ) .ث

 التي تدار في صناديق 
ً
 عاما

ً
املرابحة وأسواق النقد املر صة من هيئة السوق املالية السعودية وامل روحة طرحا

 من ابل مدير الصندوق أو الشركات املالية املر صة من هيئة السوق املالية السعودية

% من 40إلى  يحق ملدير الصــندوق اســتثمار أصــول الصــندوق في صــناديق اســتثمارية مماثلة ما اد يصــل نســبته .ج

 ومر صــة من هيئة الســوق املالية الســعودية 
ً
 عاما

ً
صــافي ايمة أصــول الصــندوق، على أن تكون م روحة طرحا

وعلى أن تكون عملة الصندوق املستثمر بها بالريال السعودي، وسيقوم مدير الصندوق باملقارنة بين الصناديق 

 ملؤشــــرات األداء التاريمي ومعدل املصــــاريف وســــمعة م
ً
دير الصــــندوق وتوافق االســــتراتيجية مع اســــتراتيجية وفقا

 صندوق األول لل روحات األولية. 

في الظروف  ير االعتيادية وفي حال تعرض األســــــــواق املالية املســــــــتثمر بها النخفاض ســــــــل ي في ادا ها، يحق ملدير  .ح

ة وأدوات أســــواق % من صــــافي ايمة أصــــوله في صــــناديق مرابح100الصــــندوق اســــتثمار ما اد تصــــل نســــبته ال 

 النقد.

 تنحصر استثمارات الصندوق فقط في أسهم الشركات واألصول األ ر  املتوافقة مع املعايير الشرعية.  .خ

 فيما يلي يوغ  ادجدول التالي سياسة تركز االستثمارات للصندوق: .د

 ولحلروحعلى ولحلروحدنى نوع  روحصوت 

ال روحات األولية لألسهم وأسهم حقوق األولوية وأسهم الشركات 

سنوات في أسواق   مسةادجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة 

 اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 

20% 95% 

السيولة أو استثمارات في صناديق مرابحة وأسواق نقد مر صة 

 
ً
 من هيئة السوق املالية وم روحة طرحا

ً
  عاما

5% 80% 

ال روحات األولية لألسهم في السوق املوا ية وأسواق الشرق 

 األوسط وشمال أفريقيا

0% 25% 

 %40 %0 االستثمار في صناديق استثمارية مماثلة

 %50 %0 االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة
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 أسووطروحلروطرومل ا  رواتيريستثملرفيه رواص للط:ر د(

يســـــــــتهدف الصـــــــــندوق االســـــــــتثمار في ال روحات األولية لألســـــــــهم في أســـــــــواق اململكة العربية الســـــــــعودية ودول مجلس التعاون 

تي لم ادوليجي ودول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وكذلك االســتثمار في أســهم حقوق األولوية وأســهم الشــركات ادجديدة ال

 مع ما ذكر   مســةيمض على إدراجها فترة 
ً
ســنوات في أســواق اململكة العربية الســعودية ودول مجلس التعاون ادوليجي وفقا

 .في بند سياسة تركيز االستثمار

 

 فيما يلي يوغ  ادجدول التالي التو يع ادجغرافي الستثمارات الصندوق: •

 ولحلروحعلى ولحلروحدنى نوع  روحصوت   

 %100 %75 أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 

 %25 %0 أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

 

4.  

  لل روحات األوليةأن صــــــــــــندوق األول 
ً
صــــــــــــندوق مفتوح املدة، أي انه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصــــــــــــندوق بحق انهاءه وفقا

 .( من مذكرة املعلومات4( من شرو  واحكام الصندوق والفقرة الفرعية )و( من الفقرة )18للفقرة رام ثمانية عشر )

 

5. 

تفر ها الئحة صناديق االستثمار وشرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات  الل إدارته يلتزم مدير الصندوق بالقيود وادحدود التي 

 .للصندوق 

 

6. 

تقــــــــوم جميــــــــع أصــــــــول واســــــــتثمارات الصــــــــندوق بالريــــــــال الســــــــعودي، ويجــــــــب علــــــــى املســــــــتثمرين إيــــــــداع أمــــــــوالهم فــــــــي حســــــــاب 

صـــــــــندوق )الريــــــــــال الســــــــــعودي( فــــــــــرن مــــــــــدير الصـــــــــندوق بالريــــــــــال الســــــــــعودي وفــــــــــي حــــــــــال كـــــــــان الــــــــــدفع بعملــــــــــة  يــــــــــر عملــــــــــة ال

 ألســـــــــعار صـــــــــرف العمـــــــــالت الســـــــــارية فـــــــــي يـــــــــوم االشـــــــــتراك، واـــــــــد 
ً
الصـــــــــندوق ســـــــــيقوم بتحويلهـــــــــا إلـــــــــى عملـــــــــة الصـــــــــندوق وفقـــــــــا

يترتــــــــب عليهــــــــا تــــــــأ ير تنفيــــــــذ طلــــــــب االشــــــــتراك أو تكــــــــاليف إ ــــــــافية وســــــــيتم إعــــــــالم املشــــــــترك بهــــــــا ابــــــــل تفعيــــــــل اشــــــــتراكه فــــــــي 

  .أي تقلبات في أسعار الصرف الصندوق هذا ويتحمل مالك الوحدات

 

7. 

يتحملرواص للطروالسومرلوملص ريفروملذكورةرأدن ه،رلتحتسبروالسومرواتيريتحمأله رواص للطرعلىرأس سريومير (أ

 لتلفعرعلىرأس سريختألفرمنررسمرولىرآخلرلهيرك آلتي:

 والةتس بطليق ر نوعروالسوم

 أتعاب اإلدارة
1.5 % 

ً
 على تقويم يوم كل تحتسب الصندوق، أصول  صافي ايمة من سنويا

 .ميالدي شهر  كل نهاية في الصندوق  ملدير  وتدفع وتستق ع سنوي  أساس

 أتعاب أمين ادحفظ
 0.06% 

ً
 على تقويم يوم كل تحتسب الصندوق، أصول  صافي ايمة من سنويا

 .ميالدي شهر  كل نهاية في ادحفظ ألمين وتدفع وتستق ع سنوي  أساس

  مق وع مبلغ ريال 17,000 أتعاب املحاسب القانوني
ً
دفع من ايمة صافي أصول الصندوق  سنويا  وي 

  مق وع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
دفع من ايمة صافي أصول الصندوق  سنويا  وي 
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مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق املستقلين

( وتدفع  الل شهر من تاريخ  24,000بما ال يزيد عن )مبلغ 
ً
ريال سعودي سنويا

 انعقاد مجلس إدارة الصندوق 

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

 الصندوق  معلومات نشر  رسوم

  تداول  مواع على
  سعودي ريال 5,000 مبلغ

ً
دفع سنويا  الصندوق  أصول  صافي ايمة من وي 

  15,000 مبلغ املؤشر اإلرشادي
ً
دفع ريال سنويا  الصندوق  أصول  صافي ايمة من وي 

 مصاريف أ ر  

 رسوم التعامل )رسوم الوساطة( املتعلقة ببيع وشراء األوراق املالية، -

رسوم  ريبة القيمة املضافة: سيتم ت بيقها حسب الالئحة التنفيذية  -

 من لضريبة القيمة 
ً
 م.2018يناير  1املضافة اعتبارا

 رسوم ت هير-

ريال تكاليف مستشار  ارجي إلعداد القوائم املالية للصناديق 8,500 -

م تدفع مرة 2018ابتداء من العام  IFRSاالستثمارية وفقا للمعايير الدولية 

 واحدة فقط

 

 واق م روملض ف رإايه مالةظ رجم عروالسومرفيرولجللترأعالهرقبلرإض ف رضليب رر*

 

 رسومروالشتروكرلوالستردودرلنقلروملألك  : (ب

 والةتس بطليق ر نوعروالسوم

 رسوم االشتراك
االشتراك وتدفع مرة  ملبلغ إ افتها يتم الصندوق  في اشتراك كل بحد أاص ى من ايمة% 1.5

 واحدة ملدير الصندوق 

 االستردادرسوم 

املستردة على أي مالك وحدات ير ب باسترداد ايمة %( من صافي ايمة الوحدات 2.00) -

 من تاريخ شرا ها30وحداته  الل ثالثين )
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

 من تاريخ شرا ها30) بعد املستردة للوحدات استرداد رسوم أي احتساب يتم ال -
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

 ال ين بق رسوم نقل امللكية

 

 واعموال رولخ ص : (ج

 . اصة.ال توجد عموالت 

8.  

 ك ف  رتقويمرأصوترواص للط:أ(ر

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

 
ً
 ويتم االحتساب وفقا للو وات التالية: . القائمة الوحدات عدد على ومقسومة ادوصوم منها مخصوما

 

 
ا
حسب سعر اإل الق لألسعار في محفظة  تقويمها: في حالة كانت األوراق املالية مدرجة في السوق املالي، فيتم ألال

  الصندوق ذلك اليوم
ً
  املستحقة األرباح كل اليه مضافا

ً
. وفي حال املستحقة والرسوم املصاريف كل منه ومخصوما

كان سوق األسهم  ير عامل في ذلك اليوم وفي هذه ادحالة يكون التقويم حسب آ ر إ الق لألسعار املتوفرة في محفظة 

 الصندوق. 

كما تحدد ايمة ال روحات األولية لألسهم ابل اإلدراج في سوق األسهم على أساس سعر تكلفة الشراء بعد عملية 

 التخصيص وبناء سجل األوامر.
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يتم تقويم باقي أصول الصندوق املستثمرة في استثمارات اصيرة األجل حسب آ ر تقويم متاح إ افة إلى األصول كما 

 النقدية في محفظة الصندوق أو أي مبالغ إ افية تحت التحصيل. 

 
ا
ل الرسوم : دحساب صافي ايمة األصول يتم طرح االلتزامات املستحقة حتى يوم العمل املعني بالتقويم، والتي تشمث ن  

 واملصاريف املحددة في هذه الشرو  واألحكام. 

 
ا
صافي ايمة أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق  ة: يتم تحديد سعر الوحدة من  الل اسمث اث 

 القائمة في يوم التعامل املعني.

 علدرنق طرواتقويمرلتكلوره :ب(ر

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

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

 هذه في الصندوق  تقويم فرن 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 ادحالة

 لتقديم النهائي املوعد من عمل يومين تتجاو   ال  ملدة الصندوق  أصول  تقويم تأ ير  الصندوق  ملدير  يحق كما -

 جزء تقويم إمكانية عدم معقول  بشكل الصندوق  مدير  ارر  إذا واالسترداد، الشراء بعمليات ادواصة التعليمات

 .عليه التعويل يمكن بشكل الصندوق  أصول  من كبير 

 

تخذرفيرة ا رواتقويمرولرواتسعيررولخ طئ:
ُ
 ج(ررررروإلجلوءو رواتيرست

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

 .الصندوق  أصول  تسعير  أو  تقويم في   اء أي حدوث توثيق  -1

 .الصندوق  مدير  من   اء سببها كان  سائر  أي عن املتضررين الوحدات مالكي تعويض  -2

وحدة  سعر  من% 0.50 نسبته ما على يؤثر  بما والتسعير  التقويم في   اء أي واوع فور  املالية السوق  هيئة ابالغ  -3

 املالية للسوق  االلكتروني املواع وفي الصندوق  ملدير  االلكتروني املواع في ذلك عن اإلفصاح سيتم كما الصندوق،

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

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

 .والتسعير التقويم أ  اء بجميع وصمل على

 

 د(رررررطليقهروةتس برسعلرواوةلةرحغلوضرت ف ذرطألب  روالشتروكرلوالستردود:

يتم احتساب سعر الوحدة أل راض االشتراك واالسترداد بحساب ايمة صافي أصول الصندوق لوحدات الصندوق في 

 اليه أي أرباح 
ً
 منه أي مصاريف و رسوم مستحقة و من ثم اسمة يوم التعامل ذي العالاة مضافا

ً
مستحقة ومخصوما

الناتج اإلجمالي على عدد الوحدات في يوم التعامل ذي العالاة ، ويجو  ملدير الصندوق تأ ير عملية التقويم في حال 

رادة مدير وجود أي ظروف استثنائية على سبيل املثال وليس ادحصر )الكوارث ال بيعية أو أع ال فنية  ارجة عن إ

الصندوق( اد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد ايمة أصول الصندوق و سيتم الرجوع الى مجلس إدارة الصندوق 

 .للحصول على موافقته

 

 ه(رررررمك نرللقترنشلرسعلرواوةلةرلتكلوره :

اًء من اليوم مســــ 5:00يقوم مدير الصــــندوق بتحديث صــــافي ايمة أصــــول الصــــندوق واعالن ســــعر الوحدة ابل الســــاعة 

وعلى    www.tadawul.com.saالتالي ليوم التعامل، وذلك عبر املواع اإللكتروني الســــــــــــوق املالية الســــــــــــعودية "تداول". 

  l.comwww.alawwalcapita املواع اإللكتروني ملدير الصندوق 

 

9.  

 لوالستردود:روالشتروكرطألب  رشأنرفيرواص للط رمليل رمسؤلا    (أ

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

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

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alawwalcapital.com/
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يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نق ة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم  -

 طلبات االشتراك واالسترداد.

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

 وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.االستثمار أو شرو  

 

 

 مل اكرواوةلو :روالستردودرعووئلرلدفعروالستردودرطألبرتسألمربينرزم   رفترةرأقص ى (ب

 اململكة في الرسمية العمل أيام من عمل يوم أي  الل الصندوق  في الوحدات حملة من االسترداد طلبات ابول  يتم

 التالي الرابع اليوم في العمل ا الق ابل العميل الى املستردة الوحدات ايمة دفع يتم وسوف السعودية، العربية

 .التقويم ليوم

 

 واص للط:رلةلو رفيرواتع ملرق ود (ج

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

على سعر الوحدة إل الق يوم التعامل التالي، وفي حال تم استالم ال لب بعد ( من هذه الشرو  واالحكام بناًء 9)

 املوعد النهائي سيتم احتسابه في يوم التعامل التالي ليوم استالم ال لب.

 

لرواتيرولح ال  (د ق،رأل رواوةلو رفيرواتع ملرمعه ريؤجَّ
َّ
 تألكرولح ال :رفيروملتبع رلوإلجلوءو ريعأل

 للمادة يجو  ملدير الصندوق تأجيل ت -1
ً
لبية أي طلب استرداد او اشتراك في الصندوق في أي من ادحاالت االتية وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار:62( واملادة )61)

 في حال طلبت الهيئة ذلك مدير الصندوق.  -أ

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

 يوم تعامل.

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

يملكها الصندوق، اما بشكل عام أو بالخسبة الى أصول الصندوق التي ير  مدير الصندوق بشكل معقول أنها 

 جوهرية لصافي ايمة الصندوق.

 دوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق:سيقوم مدير الصن -2

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

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

 منتظمة.

ر الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع تو يح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات إشعا -ت

فور انتهاء التعليق بال ريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق واالفصاح عن ذلك في املواع 

 االلكتروني ملدير الصندوق واملواع االلكتروني للسوق.

ترداد في أارب وات تعامل ممكن كم سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالخسبة سيتم تلبية طلبات االس -3

 والتناسب وتحويل مبالغ االسترداد الى مالكي الوحدات في أارب فرصة ممكنة.

رفض االشتراك: يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم ت بيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة،  -4

 ارجاع مبالغ االشتراك الى حساب العميل  الل  مسة أيام عمل من تاريخ تقديم ايمة االشتراك.ويتم 

 

ل:روالستردودرطألب  روخت  ر ربمقتض ه ريجلي رواتيروإلجلوءو  (ه  واتيرستؤجَّ

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

 :يلي كما واي املالية، السوق  هيئة من الصادرة االستثمار 

 تعامل يوم أي في تلبيتها امل لوب الوحدات ملالكي االسترداد طلبات كافة ايمة إجمالي نسبة إجمالي بلغ إذا (1

 . الصندوق  أصول  ايمة صافي من أكثر  أو %  10
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 األ ر   األصول  أو  املالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسية األسواق أحد في التعامل تعليق تم إذا (2

 معقول  بشكل الصندوق  مدير  ير   التي الصندوق  أصول  إلى بالخسبة أو  عام بشكل إما الصندوق، يملكها التي

 . الصندوق  أصول  ايمة صافي إلى نسبة مهمة أنها

 .تأجيلها امل لوب االسترداد طلبات ا تيار  عند ومنصفة عادلة إجراءات باتباع الصندوق  مدير  سيقوم •

 

م روحةك م (ل
ّ
 آخلين:رمستثملينرإلىرواوةلو رمألك  را قلرومل ظ

 العالاة ذات األ ر   واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحه املالية السوق  لنظام التابعة االحاكم اي املنظمة االحكام

 .السعودية العربية اململكة في امل بقة

 :وستثم ررمليلرواص للطرلت بع هرفيرلةلو رواص للط  (ز

يجو  ملدير الصندوق وتابعيه االشتراك دحسابهم ادواص في وحدات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام  أ(

 باملت لبات اآلتية:

و  وادحقوق أال تكون شرو  اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات وادحقوق املتصلة بها أفضل من الشر  (1

 املتصلة بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات اآل رين من ذات الفئة.

 أال يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت املرتب ة بالوحدات التي يملكونها. (2

واملواع االفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع في مواعه اإللكتروني  (3

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

 

 تع مل:ريومرأّي رفيرلوالستردودروالشتروكرطألب  راتقليمروانه ئ  رلوملووع لروملحلدروات ريخ (ح

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

  ال لبات تنفيذ ويتم السعودية،
ً
 :يلي ملا وفقا

 من أيام التعامل يتم تنفيذها حسب سعر تقويم نفس اليوم. 12ال لبات املستلمة ابل الساعة -
ً
 ظهرا

 من أيام التعامل يتم تنفيذها حسب  12ال لبات املستلمة بعد الساعة -
ً
سعر تقويم يوم العمل التالي لذلك ظهرا

 اليوم.

 

 وستردوده :رأل رواوةلو رفيرب الشتروكرولخ ص رواوألب  رتقليمرإجلوءو  (ط

  :إجلوءو روالشتروك

 الى وتقديمها ومذكرة املعلومات الشــــــــرو  واألحكام وتوايع االشــــــــتراك نموذج بتعبئة العميل يقوم االشــــــــتراك طلب عند

 الصــــندوق  مدير  مواع طريق عن أو  الصــــندوق  ملدر  الرئيســــ ي املقر  بزيارة الصــــندوق  في االشــــتراك ويمكن .الصــــندوق  مدير 

 .توفرها حال في االلكتروني

 

 روالشتروك:ررفض

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

 ايمة تقديم تاريخ من عمل أيام  مســـة  الل العميل حســـاب الى االشـــتراك ايمة إرجاع ويتمعالاة،  ذي آ ر  نظام أي

 االشتراك

 

 :روالستردودرإجلوءو 

 ملدير  وتقديمه االســـــترداد نموذج بتعبئة وذلك عمل، يوم أي في الوحدات ايمة الســـــترداد طلبا املســـــتثمر  يقدم أن يمكن

 الصندوق. مدير  مقر  من عليه ادحصول  يمكن والذي الصندوق،

 اســـترداد للمشـــاركين ويجو   االســـترداد، طلبات اســـتالم ليوم التالي التقويم يوم في االســـترداد طلبات معادجة تتم وســـوف

 في أعلى أيهما ريال 1.000 أو  وحدة 100 عن يقل االســــترداد أال  شــــري ة يملكونها، التي االســــتثمار  وحدات من جزء أو  كل

 10,000وحدة يعادل ( 1,000) والبالغ امل لوب األدن  ادحد عن الصــــــندوق  في مشــــــاركته نقصــــــان الى تؤدي وأال  القيمة،

 .للوحدات التقويم التالي يوم من عمل أيام ثالثة أاصاها مدة في الوحدات ايمة دفع يتم وسوف ريال سعودي،
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 ادحالتين من أي وذلك في التالي، التعامل يوم حتى الصــندوق  من اســترداد طلب تنفيذ أي تأجيل الصــندوق  ملدير  ويجو  

 :اآلتيتين

O أصـــــــول  ايمة صـــــــافي من أكثر  أو ( %10) تعامل يوم أي في الوحدات ملالكي االســـــــترداد طلبات إجمالي جميع بلغ إذا 

 الصندوق.

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

 الصندوق. وحدات تقييم على أثر  السوق  تعليق

 

 وستردوده :رأل رألرنقأله رفيه رعلىرم اكرواوةلو روالشتروكرواتيريجبرواوةلو رق م رأل راعلدروحدنىرولحل (ي

 :واص للط رفيروالض فيرلوالشتروكراالشتروكروحدنىرولحل

 سعودي )عشرة أالف ريال سعودي(.ألف ريال  10 هو  الصندوق  في لالشتراك األدن  ادحد-

 (. سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  في اإل افي لالشتراك األدن  ادحد يبلغ بينما-

 :واص للط رمنراالستردودرواالزم رواوةلو رمنروحدنىرولحلرق م 

 (سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  من لالسترداد األدن  ادحد يبلغ-

 املبدئي االشتراك ملبلغ األدن  ادحد من أال إلى الوحدات مالك استثمار  يخفض أن استرداد أي شأن من كان إذا-

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

 مالك لبنك ادجاري  ادحساب في القيد  الل من ادجاري  ادحساب في املحددة بالعملة االسترداد طلبات كافة

 .الوحدات

 

رواذيرولحل (ك راألمبألغ رلملىرواص للط رمليل ري وي روحدنى رفيروحدنىرولحلرذاكرإلىرعلمرواوصوت رتأثير رجمعه،

 واص للط:

 أعلى حد يوجد ال  بينما سعودي، ريال ماليين 10 هو  الصندوق  تشغيل لبدء امل لوب املال لرأس األدن  ادحد ان

 فترة تمديد بعد الصندوق  لتشغيل الال م املال رأس من األدن  ادحد تجميع تعذر  حالة وفي الصندوق، لرأسمال

 عوائد وأي االشتراك ورسوم االشتراكات مبالغ وإعادة بذلك املالية السوق  هيئة إشعار  يتم ا افية، أشهر  6 ال رح

  وإشعاره مستثمر  لكل االستثماري  ادحساب الى( وجدت إن) محققة استثمارية
ً
 ورسوم مبلغ حسم دون  بذلك   يا

 (.وجدت إن) محققة استثمارية عوائد وأي االشتراك

أدنىرركحلرم ريع داه رأل رسعوديرري ترماليينر10رمتوألبروست ف ءراضم نرواالزم رواتصح ح  روإلجلوءو رب  ن (ت

 واص للط:رأصوت رق م راص في

 الصندوق  أصول  صافي من األدن  بادحد يتعلق فيما االستثمار  صناديق بالئحة بااللتزام الصندوق  مدير  سيسعى

 الصندوق  مدير  سيقوم ريال ماليين 10 دون  ما إلى الصندوق  أصول  صافي انخفض حال وفي .ريال ماليين 10 البالغ

 .لذلك املنظمة واللوائح الوحدات حملة مصاد  مع تتناسب التي اإلجراءات التخاذ املالية السوق  هيئة برشعار 

 

10.  

 سياسة تو يع الد ل واالرباح : -أ

لن يقوم الصندوق بتو يع أية أرباح على املشتركين وسيقوم برعادة استثمار األرباح املحصلة في الصندوق مما 

 سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

 التاريخ التقري ي لالستحقاق والتو يع: -ب

 ال يوجد

 كيفية تو يع األرباح : -ج

 ال يوجد
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11. 

 وملعألوم  رذو رواصأل رب اتق ريلرومل ليربم رفيرذاكروافترو رومل ا  روحلا  رلواس وي . أ(

ة املوجزة سيقوم مدير الصندوق برعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوي -

( من الئحة صناديق االستثمار وتزويد مالكي الوحدات بها عند ال لب دون 5والتقارير األولية وفقا ملت لبات امللحق رام )

 مقابل.

( من الئحة صناديق 71سيقوم مدير الصندوق برتاحة التقارير ادواصة بصندوق األول لل روحات األولية حسب املادة ) -

 االستثمار واي كل أتي:

 ( يوما من نهاية فترة التقرير.70اتاحة التقارير السنوية  الل مدة ال تتجاو  ) •

 ( يوما من نهاية فترة التقرير.35اتاحة التقارير األولية  الل مدة ال تتجاو  ) •

 اتاحة صافي ايمة األصول ادحالية لصندوق األول لل روحات األولية للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، •

 واتاحة جميع أراام صافي ايمة األصول السابقة في املكاتب املةجلة ملدير الصندوق.

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

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

ارسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي شوص تملك الوحدات  الل السنة املعد في شأنها البيان( يلوص  •

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

ريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة في شرو  وأحكام األرباح املو عة وإجمالي مقابل ادودمات واملصا

الصندوق ومذكرة املعلومات، باإل افة الى جميع مخالفات ايود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو 

 في شرو  وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

مواعه االلكتروني واملواع االلكتروني للسوق أو بال ريقة التي تحددها الهيئة سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح في  •

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

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

 عني.من الربع امل

 نسبة األتعاب اإلجمالية في الربع املعني إلى متوسط صافي ايمة أصول الصندوق. -2

 مبالغ األرباح املو عة في الربع املعني ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة )إن وجدت(. -3

 ايمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي ايمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني. -4

 غ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعني إلى متوسط ايمة صافي أصول الصندوق.مبل -5

 معايير ومؤشرات اياس املخاطر. -6

 معايير ومؤشرات أداء الصندوق. -7

 نسبة االاتراض من ايمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع املعني. -8

 

 واص للط:ب(رأم كنرللس ئلرإت ة رتق ريلرواص للطرواتيريعّله رمليلر

يتم ارســــــــال التقارير على العنوان البريدي او البريد االلكتروني او الهاتف او الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح ادحســــــــاب 

( 60االســـــتثماري اال إذا تم اشـــــعار مدير الصـــــندوق باي تغيير في العنوان، ويجب إ  ار مدير الصـــــندوق باي أ  اء  الل )

 من اصـــــــدار تلك 
ً
 تقويميا

ً
التقارير وبعد ذلك تصـــــــبح تلك التقارير نهائية وحاســـــــمة، كما ســـــــيتم توفير هذه التقارير على يوما

 املواع االلكتروني ملدير الصندوق واملواع االلكتروني للسوق.

 

 :األص للط رومللوجع رواس وي رومل ا  رواقووئمرتقليمر(ج

  املراجعة يةالسنو  املالية بالقوائم الوحدات مالكي بتزويد الصندوق  مدير  سيقوم
ً
 .طلبها عند مجانا

 

12.  

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

  الوحدات مالكي سجل يعد -2
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على ااطعا

 :أدن  كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير  يقوم -3
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 .وعنوانه الوحدات مالك اسم -

 أي أو  ادحال، بحسب التجاري  سجله رام أو  سفره جوا   رام أو  إاامته رام أو  الوحدات ملالك الوطنية الهوية رام -

 .الهيئة تحددها أ ر   تعريف وسيلة

 الوحدات. مالك جخسية -

 .الةجل في الوحدات مالك تةجيل تاريخ -

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

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

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

  الصندوق  مدير  يقدم كما طلبها، عند الهيئة ملعاينة جاهز  الوحدات مالكي سجل يكون  -4
ً
 الوحدات مالك لةجل ملوصا

  وحدات مالك أي إلى
ً
 املعني الوحدات بمالك املرتب ة املعلومات جميع امللوص ذلك يظهر  أن )على ال لب عند مجانا

 (.فقط

  الوحدات مالكي ســـــجل بتحديث الصـــــندوق  مدير  يقوم -5
ً
 الفقرة في إليها املشـــــار  املعلومات في التغيرات يعكس بحث فورا

 .الفقرة هذه من( 3)

 

13.  

 واوةلو :رمل اكيروجتم عرعقلرإلىرفيه رواتيرُيلعىرواظللف (أ

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

م من أيام( 10)  الل الوحدات مالكي لعقد اجتماع ســــــــيقوم مدير الصــــــــندوق بالدعوة ▪
ّ
 أمين من كتابي طلب تســــــــل

 ادحفظ.

م من أيام( 10)  الل الوحدات مالكي لعقد اجتماع بالدعوة الصندوق  سيقوم مدير  ▪
ّ
 أو  مالك من كتابي طلب تسل

 الصندوق. وحدات ايمة من األال على% 25 منفردين أو  مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي من أكثر 

 

 واوةلو .رمل اكيروجتم عرعقلرإلىروالعوةرإجلوءو  (ب

 االلكتروني واملواع الصــــــندوق  ملدير  االلكتروني املواع في  الل )اإلعالن من الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  ▪

 أيام عشــرة ابل ادحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع إلى كتابي( وبررســال اشــعار  (تداول ) الســعودية املالية للســوق 

  21 عن تزيدال  وبمدة االجتماع تاريخ من األال على
ً
 .االجتماع تاريخ من األال على يوما

  الوحدات مالكي اجتماع ال يكون  ▪
 
 منفردين مجتمعين أو  يملكون  الوحدات مالكي من عدد حضــــــــره إذا إال   ــــــــحيحا

 .الصندوق  وحدات ايمة من األال على% 25

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

 اشـــــــعار  وبررســـــــال( تداول ) الســـــــعودية املالية للســـــــوق  االلكتروني واملواع الصـــــــندوق  ملدير  االلكتروني املواع في ذلك

 الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) بخمســـة الثاني االجتماع موعد ابل ادحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع الى كتابي

 
ً
   حيحا

ً
 .االجتماع وات املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا

 

 م اكيرواوةلو :روجتم ع  رفيرواتصويترلةقوط رواوةلو رم اكيرتصويترطليق  (ج

 يجو  لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في االجتماع. ▪

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

 التقنية وســـــائل بواســـــ ة اراراتها على والتصـــــويت مداوالتها في واالشـــــتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجو   ▪

 
ً
 الهيئة. تضعها التي للضوابط ادحديثة وفقا
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14.  

 العربية باللغة الرئيسية املعلومات وملوص املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام شرو  من محدثة نةخ على ادحصول  -

 .مقابل وبدون 

 الصفقات بجميع وسجل ايمتها، وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الوحدات ايمة صافي على يشتمل تقرير  على ادحصول  -

 ( 15) عشر   مسة  الل بالصندوق  الوحدات مالك من املنفذة
ً
 .صفقة كل من يوما

 .مقابل بدون  للصندوق  اجعةاملر  املالية القوائم على ادحصول  -

  سريانه ابل التغيير  بهذا ملوص وارسال املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام شرو  في تغيير  باي االشعار  -
ً
 لنوع وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة في املحددة واملدة التغيير 

 .الصندوق  إدارة مجلس في تغيير  باي االشعار  -

  املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام شرو  من محدثة نةوة على ادحصول  -
ً
 الفعلية واالتعاب الرسوم تبين سنويا

 .طلبها عند الصندوق  أداء ومعلومات

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال  بمدة االنهاء ابل االستثمار  صندوق  برنهاء الصندوق  مدير  بر بة االشعار  -
ً
 .يوما

 .لذلك املحددة األواات في االسترداد مبالغ دفع -

 .الصندوق  مدير  من طلبها عند الشكاو   بمعادجة ادواصة اإلجراءات على ادحصول  -

15.  

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

 . الصندوق 

16.  

 الصندوق ذات فئة واحدة ويجو  ملدير الصندوق إصدار أكثر من فئة واحدة من الوحدات وفق الشرو  التالية:وحدات 

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

أل ر  من لن تكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار للفئات ا •

 الصندوق.

 .لن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها اإل الل بحقوق مالكي فئة أ ر  من الوحدات •

 

17. 

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

تنقســـــــــــم االحكام املنظمة لتغيير شـــــــــــروك واحكام الصـــــــــــندوق الى ثالثة ااســـــــــــام و ذلك بناًء على نوعية املعلومات املراد 

 لالئحة صـــــــــــناديق االســـــــــــتثمار )املواد 
ً
( حيث تنقســـــــــــم االحكام املنظمة للتغيرات في الشـــــــــــرو  58، 57، 56تغييرها وفقا

 واالحكام كاالتي:

i. التغييرات األساسية: موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على 

 للفقرة  -
ً
يجـب على مـدير الصــــــــــــنـدوق ادحصــــــــــــول على موافقـة مـالكي الوحـدات والهيئـة الشــــــــــــرعيـة وفقـا

الســـــــــابقة من هذه املادة، ادحصـــــــــول على موافقة هيئة الســـــــــوق املالية على التغيير األســـــــــاســـــــــ ي املقترح 

 للصندوق.

 من ادحاالت التالية: -
ً
 يقصد بمص ل  "التغيير األساس ي" أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في و ع املخاطر للصندوق. .2

 االنةحاب ال وعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق. .3
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 أي حاالت أ ر  تقررها الهيئة من حين آل ر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

ابل ســــريان أي تغيير أســــاســــ ي دون فرض أي رســــوم يحق ملالكي وحدات الصــــندوق اســــترداد وحداتهم  -

 استرداد.

 

ii. :اشعار الهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات مهمة 

 بأي تغيرات مهمة  -
ً
يجب على مدير الصــندوق إشــعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصــندوق املعني كتابيا

( ابل اليوم 21ن )مقترحة ألي صــــــــــــندوق عام يديره مدير الصــــــــــــندوق. ويجب أال تقل فترة اإلشــــــــــــعار ع

 املحدد من ابل مدير الصندوق لسريان هذه التغيير.

 ألحكام املادة ) -
ً
 وفقا

ً
 أســـــــــاســـــــــيا

ً
( من الئحة 56يقصـــــــــد بمصـــــــــ ل  "التغيير املهم" أي تغيير ال يعد تغييرا

 صناديق االستثمار، أو أي تغيير من شأنه أن: 

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

يؤدي إلى  يادة املدفوعات من أصـــــــــــول الصـــــــــــندوق إلى مدير الصـــــــــــندوق أو أي عضـــــــــــو من  .2

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منها.

 من املدفوعات تســـــــــدد من أصـــــــــول الصـــــــــندوق أو يزيد بشـــــــــكل جوهري  .3
ً
 جديدا

ً
يقدم نوعا

 أنواع املدفوعات األ ر  التي تسدد من أصول الصندوق.

 ي حاالت أ ر  تقررها الهيئة من حين آل ر وتبلغ بها مدير الصندوق.أ .4

ســيقوم مدير الصــندوق باإلفصــاح عن تفاصــيل التغييرات املهمة في املواع اإللكتروني ملدير الصــندوق  -

 ( أيام من سريان التغيير.10واملواع اإللكتروني للسوق أو بال ريقة التي تحددها الهيئة وذلك ابل )

ملالكي وحدات الصـــــــــــندوق اســـــــــــترداد وحداتهم ابل ســـــــــــريان أي تغيير مهم دون فرض أي رســـــــــــوم يحق  -

 استرداد.

 

iii. :اشعار الهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات واجبة االشعار 

 بـأي تغييرات واجبـة اإلشــــــــــــعـار في  -
ً
يجـب على مـدير الصــــــــــــنـدوق إشــــــــــــعـار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتـابيـا

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

( من الئحة صناديق 57( و)56)يقصد بــــ"التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع  من أحكام املادتين  -

 االستثمار.

 ملتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شرو  واحكام الصندوق:اإلجراءات ا

يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفص  عن تفاصيل التغييرات األساسية في مواعه اإللكتروني  -

 ( أيام من سريان التغيير.10واملواع اإللكتروني للسوق وذلك ابل )

 ألحكام املادة بيان تفاصـــيل التغييرات األســـاســـية في تقارير الصـــندوق التي يع -
ً
دها مدير الصـــندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71)

اإلفصـــــــــــــاح عن تفــاصــــــــــــيــل التغييرات املهمــة في املواع االلكتروني ملــدير الصــــــــــــنــدوق واملواع االلكتروني  -

( أيام من 10للســــــــــوق املالية الســــــــــعودية )تداول( او بال ريقة التي تحددها الهيئة وذلك ابل عشــــــــــرة )

 غيير.سريان الت

 ألحكام املادة ) -
ً
( 71بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار.
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اإلفصــــــــــــــاح عن تفــاصــــــــــــيــل التغييرات واجبــة االشــــــــــــعــار في املواع االلكتروني ملــدير الصــــــــــــنــدوق واملواع  -

( 21او بال ريقة التي تحددها الهيئة وذلك ابل عشــــرة )االلكتروني للســــوق املالية الســــعودية )تداول( 

 أيام من سريان التغيير.

 ألحكام املادة ) -
ً
( 71بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار.

18. 

 اءات ادواصة باإلنهاء بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار اي كاالتي:ادحاالت التي يستوجب فيها انهاء الصندوق واإلجر 

 بر بته في ذلك ابل مدة  -
ً
إذا ر ب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه، دون اإل الل بشرو  21ال تقل عن )
ً
 وأحكام الصندوق.( يوما

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفيه الصندوق العام فور انتهائه، وذلك دون اإل الل بشرو  وأحكام  -

 الصندوق ومذكرة املعلومات ادواصة بالصندوق.

وق ومــدة يجــب على مــدير الصــــــــــــنــدوق اإلعالن في مواعــه اإللكتروني واملواع اإللكتروني للســــــــــــوق عن انتهــاء مــدة الصــــــــــــنــد -

 تصفيته.

19.  

 لمسؤلا  ته:رللوجب تهرواص للط رمليل رمه م (أ

 وشرو  لهم املر ص األشواص والئحة االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصلحة العمل .1

 . بالصندوق  ادواصة املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام

 مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في بما لهم املر ص األشواص الئحة عليها نصت التي والواجبات املبادئ بجميع االلتزام .2

 .املعقول  ادحرص وبذل مصادحهم يحقق بما العمل يتضمن والذي الوحدات،

  الصندوق  مدير  يكون  .3
ً
 :اآلتي عن مسؤوال

 .الصندوق  إدارة •

 .للصندوق  اإلدارية ادودمات ذلك في بما الصندوق  عمليات •

 .الصندوق  وحدات طرح •

 و ير  و حيحة وواغحة كاملة وأنها واكتمالها املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شرو  داة من التأكد •

 .مضللة

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

 .لهم املر ص األشواص والئحة االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب  ارجية جهة بتكليف اام

 مدير  من متعمد تقصير  أو  تصرف سوء أو  إهمال أو  احتيال عن الناتجة الصندوق   سائر  عن مسؤول الصندوق  مدير  .5

 .الصندوق 

 والعمل. معها التعامل سرعة و مان الصندوق  استثمارات في تؤثر  التي املخاطر  لرصد واإلجراءات السياسات و ع .6

 .األال على سنوي  بشكل املخاطر  تقويم على

 .طلبها عند الت بيق بختائج الهيئة وتزويد وااللتزام امل ابقة مراابة برنامج ت بيق .7

 

 واب طن:رمنرص للط رمليل رتع ينرفيرواص للط رمليل رةق (ب

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

 .ادواصة موارده مدير للصندوق من أي ومصاريف مدير الصندوق أتعاب
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  املكلف الباطن مدير الصندوق من يكون  أن يجب .2
ً
  شوصا

ً
ف اإلدارة وأن نشا  بممارسة له مر صا

ّ
كل  بموجب ي 

 مكتوب عقد

 وستبلواه:رأل رواص للط رمليل راعزت رومل ظم روحةك م (ج

، للهيئة عزل مدير 
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل او اتخاذ أي تدبير آ ر تراه مناسبا

ً
الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وذلك في حال واوع أي من ادحاالت التالية:

 املر ص األشواص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار  دون  اإلدارة نشا  ممارسة عن الصندوق  مدير  تواف .1

  .لهم

 .الهيئة ابل من تعليقه أو  سحبه أو  اإلدارة نشا  ممارسة في الصندوق  مدير  تر يص إلغاء .2

 اإلدارة. نشا  ممارسة في تر يصه إللغاء الصندوق  مدير  من الهيئة إلى طلب تقديم .3

  الهيئة تراه بشكل) أ ل اد الصندوق  مدير  أن الهيئة رأت إذا .4
ً
 .التنفيذية ولوائحه النظام بالتزام( جوهريا

 آ ر  شوص وجود عدم مع استقالته أو  عجزه أو  الصندوق  أصول  يدير  الذي االستثمارية املحفظة مدير  وفاة .5

 مدير  يديرها التي الصناديق أصول  أو  االستثمار  صندوق  أصول  إدارة على اادر  الصندوق  مدير  لد  مةجل

  .املحفظة

 جوهرية أهمية ذات أنها( معقولة أسس على بناءً ) الهيئة تر   أ ر   حالة أي .6

 رصننننننننالة   ه رمنرأي رواه ئ رم رسننننننننترإذو
ا
رواتع لن رواصنننننننن للط رمليل رعلىرف تعينرومل دة،رهذهرمنرأعالهراألفقلةرلفق 

 (ر60)رخالترلذاكروابليلرواصننننننننن للط رمليل رإلىروملسنننننننننؤلا   رنقلرتسنننننننننه لرأجلرمنرك ملربشنننننننننكل
ا
رتع ينرمنريوم 

 رذاكرك نرة ثم -ري قلرأنروملعزلترواصننن للط رمليل رعلىرليجبروابليل.رواصننن للط رمليل 
ا
 رضنننللري 

ا
 رلم  سنننب 

ا
رللفق 

 .وابليلرواص للط رمليل رإلىرواعالق رذيروالستثم ر ربص للط رومللتبو رواعقودرجم عر-واه ئ راتقليل 

20.  

 لمسؤلا  ته:رأمينرولحفظرللوجب تهرمه م (أ

  ادحفظ أمين يعد ▪
ً
  التزاماته عن مسؤوال

ً
 مباشر  بشكل مسؤولياته أد  سواءً  االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا

  بها كلف أم
ً
  طرفا

ً
 . لهم املر ص األشواص الئحة أو  االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

  ادحفظ أمين يعد ▪
ً
 أو  احتيال بسبب الناجمة الصندوق   سائر  عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير  تجاه مسؤوال

 .ادحفظ أمين من متعمد تقصير  أو  تصرف سوء أو  إهمال

  ادحفظ أمين يعد ▪
ً
 عن كذلك مسؤول وهو  الوحدات مالكي لصاد  وحمايتها الصندوق  أصول  حفظ عن مسؤوال

 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما الال مة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ

 

 واب طن:رأمينرةفظرمنرتع ينرأمينرولحفظرفيرةق (ب

  بالعمل تابعيه من أي أو  أكثر  أو  ثالث طرف تكليف ادحفظ ألمين يجو   .1
ً
 أمين وسيدفع الباطن من للحفظ أمينا

 .ادواصة موارده من الباطن من حفظ أمين أي ومصاريف أتعاب ادحفظ

  املكلف الباطن من ادحفظ أمين يكون  أن يجب .2
ً
  شوصا

ً
ف وأن ادحفظ نشا  بممارسة له مر صا

ّ
كل  بموجب ي 

 .مكتوب عقد

. 

 وستبلواه:رأل رأمينرولحفظراعزت رومل ظم روحةك م (ج

1.  
 
 في حال واوع أي من ِابل ن من عيّ للهيئة عزل أمين ادحفظ امل

ً
مدير الصــــــــــــندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناســــــــــــبا

 :ادحاالت اآلتية

تواف أمين ادحفظ عن ممارسـة نشـا  ادحفظ دون إشـعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشـواص املر ص  ▪

 .لهم

 .أمين ادحفظ في ممارسة نشا  ادحفظ أو سحبه أو تعليقه من ابل الهيئة إلغاء تر يص ▪

 ظ.ادحفو  تر يصه في ممارسة نشا  اإلدارة ادحفظ إللغاءتقديم طلب إلى الهيئة من أمين  ▪
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(  إذا رأت الهيئة أن أمين ادحفظ اد أ ّل  ▪
ً
 .النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام)بشكل تراه الهيئة جوهريا

 .أي حالة أ ر  تر  الهيئة )بناًء على أسس معقولة( أنها ذات أهمية جوهرية ▪

  الهيئة مارســت إذا
ً
  صــالحياتها من أيا

ً
 تعيين الصــندوق  مدير  على فيجب املادة، هذه من أعاله األولى للفقرة وفقا

  بديل حفظ أمين
ً
 بشـــــكل التعاون  املعزول ادحفظ وأمين الصـــــندوق  مدير  على يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقا

 ( 60)  الل وذلك البديل ادحفظ أمين إلى للمســــــــؤوليات الســــــــلس النقل تســــــــهيل أجل من كامل
ً
 تعيين من يوما

  ذلك كان حيثما- ينقل أن املعزول ادحفظ أمين على البديل. ويجب ادحفظ أمين
ً
   روريا

ً
  ومناسبا

ً
 لتقدير  ووفقا

 .البديل ادحفظ أمين الى العالاة ذي االستثمار  بصندوق  املرتب ة العقود جميع - الهيئة

 
 
بله بموجب إشــــعار كتابي إذا رأ  بشــــكل معقول أن عزل أمين ادحفظ ن من اِ عيّ يجو  ملدير الصــــندوق عزل أمين ادحفظ امل

 وبشــــــكل كتابيمالكي الوحدات بذلك فو الهيئة و في مصــــــلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصــــــندوق إشــــــعار 
ً
وتعيين أمين  را

م أمين ادحفظ املعزول لإلشـــــــعار الكتابي واإلفصـــــــاح عن ذلك على مواعه اإللكتروني 30حفظ بديل  الل )
ّ
 من تســـــــل

ً
( يوما

 .واملواع اإللكتروني للسوق املالية

 

21.  

 وسمرملوجعرولحس ب  رواق نوني: (أ

 ادوريجي هللا عبد أسامة

 عارف محمود شارع- الرو ة حي- جدة: العنوان

   21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فاكس 012-6600085: هاتف

 

 لمسؤلا  ته:رملوجعرولحس ب  رواق نونيرللوجب تهرمه م (ب

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

ظهر بعدل ▪
 
 ملعايير ت

ً
، من كافة النواحي ادجوهرية، املركز املالي للصندوق وبشكل نصف سنوي على األال وفقا

 املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 فيما إذا كان الصندوق يحتفظ بةجالت محاسبية سليمة. ▪

 ية.فيما إذا كانت القوائم املالية للصندوق م ابقة للةجالت املحاسب ▪

 فيما إذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضاحات التي يراها  رورية أل راض املراجعة ▪

 

 الستبلوتروملح سبرواق نوني:رومل ظم روحةك م (ج

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

الصندوق ادحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب ملجلس إدارة  .2

عّين في أي من ادحاالت التالية:
 
 القانوني امل

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

▪ .
ً
 إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال

إذا ارر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت وادوبرات الكافية لتأدية مهام  ▪

رٍض.  املراجعة بشكل م 

عّين. ▪
 
 لتقديرها املحض، تغيير املحاسب القانوني امل

ً
 إذا طلبت الهيئة، وفقا

 .واملراجعة املحاسبة مهنة ملزاولة القانوني للمحاسب املمنوح التر يص إلغاء ▪
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22.  

 للحفظ ليتولى مسؤولية حفظ أصول الصندوق لصاد  الصندوق. ادجزيرة كابيتالاام مدير الصندوق بتعيين  (أ
ً
 أمينا

 

اآل رين واد  عمالئه أصول  أصوله وعن إّن أمين ادحفظ مسؤول مسؤولية تامة عن فصل أصول الصندوق عن (ب

 أ( من هذه الشرو  واألحكام. – 20يت لب ذلك القيام باملهام الال مة واملوغحة في املادة )

 

 مشاعة. وليس ملدير  الوحدات ملكية ملالكي جماعي بشكل مملوكة "األوللة  روحلا  وحّلترر"ص للط  أصول  إّن  (ج

 أّي  املو ع أو  املشورة مقدم أو  الباطن من ظادحف أمين أو  أمين ادحفظ أو  الباطن من الصندوق  مدير  أو  الصندوق 

من  الصندوق  مدير  أو  الصندوق  مدير  كان إذا إال  األصول، بتلك يتعلق فيما م البة الصندوق أو  أصول  في مصلحة

  املو ع أو  املشورة مقدم أو  الباطن من ادحفظ أمين أو  ادحفظ أمين أو  الباطن
ً
 لوحدات الصندوق، وذلك في مالكا

  كان أو  ملكيته، حدود
ً
فص  االستثمار  الئحة صناديق أحكام بموجب امل البات بهذه مسموحا

 
 الشرو  هذه في عنها وأ

 .أو مذكرة املعلومات واألحكام

 

23. 

الرئيسية قد امت/امنا باالطالع على شرو  واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ادواصة بالصندوق وملوص املعلومات ل

 ادواصة بالصندوق، واملوافقة على  صائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها:

 االسم:

 

 التاريخ :      التوايع :
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 السوق املاليةيخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة 

 تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق:

 م02/12/2015هـ املوافق 20/02/1437

 

  

AlAwwal  IPO Fund 

 

 مدير الصندوق 

 شلك روحّلترك بيت ت

 أمين ادحفظ

 ولجزيلةرك بيت ت

 

 

هـ املوافق 21/03/1440بتاريخ وتم تحديت هذه املذكرة  م 21/03/2018ه املوافق 04/07/1439: مذكرة املعلوماتتاريخ إصدار  ❖

 م 29/11/2018

 .  ا عة لالئحة صناديق االستثمار األوليةل روحات أن جميع املعلومات والبنود املذكورة في مذكرة املعلومات ادواصة بصندوق األول ل ❖

ر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننص  باأل ذ بمشورة  ❖
ّ
ننص  املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذ

 مستشار منهي.

د األدن  لالسترداد تغير ادحهذه اي الخةوة املعدلة من مذكرة معلومات صندوق األول لل روحات األولية التي تعكس  ❖

 م.29/11/2018حسب   ابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ  واالشتراك اإل افي في الصندوق 
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ابل شركة  ويدار منأسس  مفتوح املدة يستثمر في األسهم السعودية، أسهمهو صندوق  (،)"الصندوق" لل روحات األولية األول  صندوق  •

الصادر  والتر يص( 4030170788)شركة مساهمة مقفلة سعودية وبموجب الةجل التجاري رام  واي (،األول كابيتال )"مدير الصندوق"

 التالي:والتي عنوانها  37-14178عن هيئة السوق املالية رام 

 ب204مكتب رام  –الدور الثاني  –بن حمران التجاري  مركز 

( عبد العزيز األمير محمد بن  شارع
ً
 )التحلية سابقا

 21553 جدة 51536.ب ص

 السعودية العربية اململكة

وجعت •  الصندوق  إدارة مجلس وأعضاء الصندوق  مدير  ويتحمل. عليها املوافقة وتمت الصندوق  إدارة مجلس ابل من املعلومات مذكرة ر 

ِقرّ  كما. املعلومات مذكرة في الواردة املعلومات واكتمال داة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين  إدارة مجلس أعضاء ويؤكد ي 

رون كما املعلومات، مذكرة في الواردة املعلومات واكتمال بصحة الصندوق  ومدير  الصندوق 
 
ق  والبيانات املعلومات أّن  على ويؤكدون  ي 

 .مضللة  ير  املعلومات مذكرة في الواردة

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

 مذكرة في ورد عما تختج  سارة أّي  ومن كانت، مهما مسؤولية أّي  من صراحة نفسها وتخلي اكتمالها، أو  بداتها يتعلق تأكيد أّي  تع ي وال 

 وال  عدمه من الصندوق  في االستثمار  جدو   بشأن توصية أّي  املالية السوق  هيئة تع ي وال . منها جزء أّي  على االعتماد عن أو  املعلومات

 املعلومات، ومذكرة واألحكام الشرو  في الواردة املعلومات  حة تأكيد أو  فيه باالستثمار  توصيتها الصندوق  تأسيس على موافقتها تعني

 .يمثله من أو  للمستثمر  يعود الصندوق  في االستثمار  ارار  أن على وتؤكد

جا ة الشرعية املعايير  مع متوافق استثمار  صندوق  أنه على( لل روحات األولية األول  صندوق ) اعتماد تم •
 
عّينة الشرعية الهيئة من امل

 
 امل

 .االستثمار لصندوق 

صندوق األول لل روحات األولية الى تنمية رأس املال على املد  املتوسط إلى ال ويل من  الل استثمار أصول الصندوق  الصندوق  يهدف •

كما يهدف الصندوق  ال روحات األولية التي تتم في السوق السعودي وأسواق ادوليج األ ر  ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في

نة باملؤشر االسترشادي الرئيس ي لقياس اداء الصندوق وهو مؤشر آيديال ريتنق لل روحات األولية في إلى تحقيق عائد يفوق العائد مقار 

 .سوق األسهم السعودية

عّدت •
 
  الصندوق  مدير  ِابل من املعلومات مذكرة أ

ً
 املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة املعدلة االستثمار  صناديق الئحة ألحكامطبقا

 لنظام السوق  االستثمار  صناديق الئحة)" م23/05/2016 لـ املوافق هـ16/08/1437 وتاريخ 2016 – 61 – 1 رام القرار  بموجب
ً
"( وفقا

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

 األول  بصندوق  ادواصة األ ر   واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق  واحكام شرو  اراءة املحتملينعلى املستثمرين  يجب •

شك في مد  مالئمة هذا  هناك كان حال وفي بالصندوق، يتعلق استثماري  ارار  أي اتخاذ ابل تامة وداة بعناية لل روحات األولية

 فانه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين ابل اتخاذ أي ارار استثماري. الصندوق،

إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات تمثل التقدير ادواص ملدير الصندوق )بعد أن بذل  •

كد من  حتها( وليس هنالك أي  مانات بان تكون تلك اآلراء ووجهات النظر  حيحة. ويجب على كل االهتمام والعناية املعقولة للتأ

ية املستثمرين املحتملين اال ينظروا الى محتو  الشرو  واالحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو اانونية أو  ريبية أو شرع

 أو باي مسائل أ ر .

املحتملين ان يكونوا على  للمستثمرين ويخبغي الصندوق، ابل من اململوكة األسهم أسعار  لتقلبات  ةعر  الصندوق  وحدات ايمة تكون  •

إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لد  أي بنك  مخاطر مرتفعة،بان االستثمار في الصندوق يشتمل على  تامةومعرفة  بينة

 
ً
  كماأو التزاما

ً
 في االستثمار  عن تختج اد مالية  سائر  أي عن املسؤولية كامل املستثمر  ويتحمل الصندوق  ر مدي ابل منانه ليس مضمونا

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

  املشترك عن نيابة االشتراكات مبالغ يستثمر  سوف الصندوق  مدير  بان مشترك كل يعتبر  واالحكام والشرو  املذكرة على بالتوايع •
ً
 وطبقا

 .واالحكام الشرو  لهذه
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 قائمة المحتويات

   العالاة ذوو  األطراف •

 تعريفات •

 ملوص  صائص الصندوق  •

 مذكرة املعلومات •

  االستثمار  صندوق  .1

 وممارساته االستثمار  سياسات .2

 الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  .3

 عامة معلومات .4

 واألتعاب العموالتادودمات و  مقابل .5

 والتسعير التقويم .6

 التعامل .7

 الوحدات  صائص .8

 التقارير وتقديم املحاسبة .9

 الصندوق  إدارة مجلس .10

 الشرعية الراابة دجنة .11

 الصندوق  مدير  .12

 ادحفظ أمين .13

 االستثمار ستشار م .14

  املو ع .15

 القانوني املحاسب .16

 أ ر   معلومات .17

 إارار من مالك الوحدات .18
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 مدير الصندوق 

 كابيتال األول شركة

 (14178-37تر يص مجلس هيئة السوق املالية رام )

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

 اململكة العربية السعودية 21553جدة  51536ص.ب: 

  www.alawwalcapital.comاملواع االلكتروني: 

 

 

  

 أمين الحفظ

 الجزيرة كابيتال
 طريق امللك فهد  -الرياض

   11 966+2256000هاتف: 

 ,اململكة العربية السعودية11455, الرياض  20438ص.ب  

  www.aljaziracapital.com.saاملواع االلكتروني: 

 

  

 القانوني المحاسب

 (Oak Officeالخريجي ) عبد هللاأسامة 

 شارع محمود عارف -الرو ة  حي-العنوان: جدة 

   21444جدة  15046صندوق بريد: 

 012-6600085هاتف: 

 012-6609320فاكس: 

www.ey.com 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.ey.com/
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مص لحات مترادفة لإلشارة الى العميل الذي  "واوةلةرم اك"ل"رواعم ل"ل"روملستثملين"ل"روملحتملروملستثمل "ل"ررملستثمل "ول"روملشترك"

 يمتلك وحدات في الصندوق.

 .بها شركة األول كابيتال يقصد"شلك "وال"وملليل"ررل "مليلرواص للط"ر

 لالئحة صناديق االستثمار ملراابة صندوق لامجلس إدارة يقصد به  "وإلدورة"مجألسررل واص للط"ررإدورة"مجألسر
ً
الذي يتعين أعضائه وفقا

 أعمال مدير صندوق االستثمار.

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي دجنة، أو دجنة فرعية، أو  "ومل ا  رواسوط "ه ئ رل"رواسوط "ه ئ ررل "رواه ئ "

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

 يقصد بها السوق املالية السعودية "تداول". )تلولت("رواسعودي رومل ا  "واسوطرل"رومل ا  رواسوط "ل"رواسوط "

 لل روحات األولية.يقصد به صندوق األول  "واص للط"

يقصد به سوق األسهم السعودية، واي السوق التي تتداول فيها األسهم التي يتم تةجيلها وابول إدراجها بموجب اواعد  "والئيس يرواسوط "

 التةجيل واالدراج في السوق الرئيسية.

ي تتداول فيها األسهم التي يتم تةجيلها وابول إدراجها بموجب اواعد يقصد بها سوق األسهم املوا ية، واي السوق الت "وملووزي رواسوط "

 التةجيل واالدراج في السوق املوا ية.

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.يقصد بها  "الئح رص  ديقروالستثم ر"

تمثل حصة وحدة على انها  كل وتعامل وحدات من تتكون املالك في أي صندوق استثمار  حصة بها يقصد "لةلو رواص للط"ر"واوةلو "

 .في أصول صندوق االستثمارمشاعة 

هنا مؤشر آيديال ريتنق لل روحات  ويقصد االستثماري،به املؤشر الذي من  الله يمكن اياس أداء الصندوق  يقصدوالسترش دي"رر"وملؤشل 

 يةاألولية في سوق األسهم السعود

ريقصد به الو ع أو املواف الذي تتأثر فيه مو وعية واستقاللية ارار مدير الصندوق بمصلحة شوصية مادية او"تض ربروملص لح"ر

 معنوية.

 مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحترا  منها ابل اتخاذ القرارات االستثمارية.يقصد بها  "وملخ طل"

 أليام العمل الرسمية.يقصد ب "عمل"يومر
ً
 ه أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق."يومرواتع مل"ر

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. "واتقويم"يومر

 اء والبيع في األسواق املالية.يقصد بها عموالت الشر  "واتع مل"مص ريفر

 وتشمل نوعين:"أرب حرواص للط"

 .االستثمارواي األرباح املتحققة من بيع بعض أصول الصندوق  الل مدة  الصندوق،األرباح الرأسمالية ألصول  -

 الصندوق  فيها يستثمر  والتي السعودي األسهم سوق  في املدرجة الشركات تو عها التي األرباح -
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 Alawwal IPOs Fundصندوق األول لل روحات األولية     

 شركة األول كابيتال

 صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية

 ادجزيرة كابيتال

 ريال 10.000.000

 استثمار طويل األجل

 مفتوح

 مفتوحة في أي يوم عمل

 موافق للشريعة اإلسالمية

 ريال سعودي 10

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 10.000وحدة أو  1000

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 1.000أو وحدة 100

 م31/1/2016م إلى 1/12/2015من 

 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االشتراكآ ر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االستردادآ ر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 ريال سعودي

 يومي )على ان يكون يوم عمل(

 يومي )على ان يكون يوم عمل(

 ال يوجد تو يع لألرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة

 تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام

 املؤشر العام لسوق األسهم السعودي " تداول "

% بحد أاص ى من ايمة كل اشتراك في الصندوق يتم إ افتها ملبلغ االشتراك 1.5

 وتدفع مرة واحدة ملدير الصندوق 

دفع% سنويا 1.5   الصندوق  أصول  صافي ايمة من وي 

دفع% 0.06   الصندوق  أصول  صافي ايمة من سنويا وي 

 ( من هذه املذكرة7بند رام )حسب ما هو موغ  في 

 مرتفع
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1. 

 والستثم ر:وسمرص للطر (أ

 صندوق األول لل روحات األولية

 

 واص للط:رلأةك مرشللطرإصلور رت ريخ (ب

 م09/11/2015هـ املوافق 26/01/1437 بتاريخ الصندوق  وأحكام شرو  صدرت

 

 ت ريخرمووفق رواه ئ رعلىرتأسيسرلطلحرص للط: (ج

ـــــــــــــــــــــــ املوافق 26/01/1437 األول لل روحات األوليةتمت موافقة هيئة الســــــــــــوق املالية على تأســــــــــــيس وطرح صــــــــــــندوق  هـ

 م09/11/2015

 

 ملةرواص للط: (د

صـــــــــــندوق مفتوح املدة، أي انه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصـــــــــــندوق  لل روحات األوليةأن صـــــــــــندوق األول 

 للفقرة رام ثمانية عشــــــ
ً
( من 4( من شــــــرو  واحكام الصــــــندوق والفقرة الفرعية )و( من الفقرة )18ر )بحق انهاءه وفقا

 .مذكرة املعلومات

 

 عمأل رواص للط: (ه

تقوم جميع أصــــــــــــول واســــــــــــتثمارات الصــــــــــــندوق بالريال الســــــــــــعودي، ويجب على املســــــــــــتثمرين إيداع أموالهم في حســــــــــــاب 

)الريال الســــــعودي( فرن مدير الصــــــندوق  الصــــــندوق بالريال الســــــعودي وفي حال كان الدفع بعملة  ير عملة الصــــــندوق 

 ألســـــــعار صـــــــرف العمالت الســـــــارية في يوم االشـــــــتراك، واد يترتب عليها تأ ير 
ً
ســـــــيقوم بتحويلها إلى عملة الصـــــــندوق وفقا

تنفيذ طلب االشتراك أو تكاليف إ افية وسيتم إعالم املشترك بها ابل تفعيل اشتراكه في الصندوق هذا ويتحمل مالك 

 .قلبات في أسعار الصرفالوحدات أي ت

 

 وملوقعروالاكترلنيرآلمينرولحفظ:ررع وون (ل

 رwww.aljaziracapital.com.saر: ادحفظألمين  االلكتروني املواع

 

2. 

 وحهلوفروالستثم ري راص للطروالستثم ر: (أ

صــــــــــــنــدوق األول لل روحــات األوليــة هو صــــــــــــنــدوق اســــــــــــتثمــاري مفتوح املــدة يهــدف الى تنميــة رأس املــال على املــد  

 املتوسط إلى ال ويل من  الل استثمار أصول الصندوق في: 

ال روحات األولية التي تتم في الســــــــوق الســــــــعودي وأســــــــواق ادوليج األ ر  ودول الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال  •

 أفريقيا.

 ولوية للشركات السعودية وادوليجية. حقوق األ   •

 الصناديق العقارية املتداولة  •

سنوات في أسواق اململكة العربية   مسةباإل افة الى االستثمار في الشركات التي لم يمض على إدراجها فترة  •

 السعودية ودول مجلس التعاون ادوليجي.

كما يهدف الصـــــندوق إلى تحقيق عائد يفوق العائد مقارنة باملؤشـــــر االســـــترشـــــادي الرئيســـــ ي لقياس اداء الصـــــندوق 

 وهو مؤشر آيديال ريتنق لل روحات األولية في سوق األسهم السعودية.  

http://www.aljaziracapital.com.sa/


 

31 

الســــــــــــيولة النقدية املتوفرة من وات آل ر في صــــــــــــناديق املرابحة وأســــــــــــواق النقد  ويحق ملدير الصــــــــــــندوق اســــــــــــتثمار 

 والصناديق االستثمارية املماثلة واملر صة من 
ً
 عاما

ً
املر صة من هيئة السوق املالية السعودية وامل روحة طرحا

 على أن تكون جميع االســــــــــتثمارات متو 
ً
 عاما

ً
افقة مع الشــــــــــريعة هيئة الســــــــــوق املالية الســــــــــعودية وامل روحة طرحا

اإلســــــــــــالمية، ويتمثل الغرض من هذه االســــــــــــتثمارات في تحقيق عوائد إ ــــــــــــافية واملحافظة على الســــــــــــيولة النقدية 

 للصندوق. 

ولن يقوم الصــــندوق بتو يع أية أرباح على املشــــتركين وســــيقوم برعادة اســــتثمار األرباح املحصــــلة في الصــــندوق مما 

 سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

 

 )أنووع(روحلروطرومل ا  رواتيرسوفريستثملرواص للطرفيه ربشكلرأس س ي:رنوع (ب

يسعى الصندوق بشكل أساس ي الى االستثمار في ال روحات األولية لألسهم في أسواق اململكة العربية السعودية )السوق  .أ

لك االســـــــــتثمار في أســـــــــهم الرئيســـــــــ ي واملوا ية( ودول مجلس التعاون ادوليجي ودول الشـــــــــرق األوســـــــــط وشـــــــــمال أفريقيا وكذ

سنوات في أسواق اململكة   مسةحقوق األولوية باإل افة إلى أسهم الشركات ادجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة 

 العربية السعودية ودول مجلس التعاون ادوليجي واملتوافقة مع املعايير الشرعية.  

النقدية في صـــــناديق املرابحة وأســـــواق النقد املر صـــــة من كما ســـــوف يقوم مدير الصـــــندوق باســـــتثمار فائض الســـــيولة   .ب

 والتي تدار من ابل مدير الصــــــندوق أو الشــــــركات املالية املر صـــــة 
ً
 عاما

ً
هيئة الســــــوق املالية الســــــعودية وامل روحة طرحا

من املعايير من هيئة الســوق املالية الســعودية. وســيتم املفا ــلة بين صــناديق املرابحة وأســواق النقد بناًء على مجموعة 

 التي يجب على مدير الصندوق األ ذ بها، أهمها مخاطر الصندوق وسيولته باإل افة الى التوافق الشرعي للصندوق.

كما ســـــــــوف يقوم مدير الصـــــــــندوق باســـــــــتثمار أصـــــــــول الصـــــــــندوق في صـــــــــناديق مماثلة مر صـــــــــة من هيئة الســـــــــوق املالية   .ت

 .
ً
 عاما

ً
 السعودية وم روحة طرحا

% من صــــــــافي أصــــــــوله في الصــــــــناديق العقارية املتداولة املدرجة في 50ملدير الصــــــــندوق اســــــــتثمار ماال يزيد عن  كما يمكن  .ث

 .السوق السعودي

 

 :والستثم ررتلكيز رس  س  (ج

 

ســـــــــتتركز اســـــــــتثمارات الصـــــــــندوق في الظروف االعتيادية في ال روحات األولية لألســـــــــهم وأســـــــــهم حقوق األولوية  .أ

سـنوات في أسـواق اململكة العربية السـعودية   مسـةوأسـهم الشـركات ادجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة 

 ل الصندوق. % من صافي ايمة أصو 95% إلى 20ودول مجلس التعاون وبخسبة تتراوح ما بين 

% من صـــــــافي أصـــــــول الصـــــــندوق في ال روحات األولية لألســـــــهم في 25يمكن للصـــــــندوق اســـــــتثمار ما ال يزيد عن  .ب

 السوق املوا ية )نمو( وأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

لة املدرجة % من صافي أصوله في الصناديق العقارية املتداو 50كما يحق ملدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن  .ت

 في السوق السعودي.

( من أصـول الصـندوق كسـيولة أو اسـتثمارات %80( إلى )%5يحق ملدير الصـندوق االحتفا  بخسـبة تتراوح بين ) .ث

 التي تدار 
ً
 عاما

ً
في صناديق املرابحة وأسواق النقد املر صة من هيئة السوق املالية السعودية وامل روحة طرحا

 شركات املالية املر صة من هيئة السوق املالية السعوديةمن ابل مدير الصندوق أو ال

% من 40يحق ملدير الصــندوق اســتثمار أصــول الصــندوق في صــناديق اســتثمارية مماثلة ما اد يصــل نســبته إلى  .ج

 ومر صــة من هيئة الســوق املالية الســعودية 
ً
 عاما

ً
صــافي ايمة أصــول الصــندوق، على أن تكون م روحة طرحا

عملة الصندوق املستثمر بها بالريال السعودي، وسيقوم مدير الصندوق باملقارنة بين الصناديق وعلى أن تكون 

 ملؤشــــرات األداء التاريمي ومعدل املصــــاريف وســــمعة مدير الصــــندوق وتوافق االســــتراتيجية مع اســــتراتيجية 
ً
وفقا

 صندوق األول لل روحات األولية. 

األســــــــواق املالية املســــــــتثمر بها النخفاض ســــــــل ي في ادا ها، يحق ملدير  في الظروف  ير االعتيادية وفي حال تعرض .ح

% من صــــافي ايمة أصــــوله في صــــناديق مرابحة وأدوات أســــواق 100الصــــندوق اســــتثمار ما اد تصــــل نســــبته ال 

 النقد.

 تنحصر استثمارات الصندوق فقط في أسهم الشركات واألصول األ ر  املتوافقة مع املعايير الشرعية.  .خ
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 للصندوق:فيما يلي يوغ  ادجدول التالي سياسة تركز االستثمارات  .د

 ولحلروحعلى ولحلروحدنى نوع  روحصوت 

ال روحات األولية لألسهم وأسهم حقوق األولوية وأسهم الشركات 

سنوات في أسواق   مسةادجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة 

 اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 

20% 95% 

السيولة أو استثمارات في صناديق مرابحة وأسواق نقد مر صة 

 
ً
 من هيئة السوق املالية وم روحة طرحا

ً
  عاما

5% 80% 

 وأسواق الشرق ال روحات األولية لألسهم في السوق املوا ية 

 األوسط وشمال أفريقيا

0% 25% 

 %40 %0 االستثمار في صناديق استثمارية مماثلة

 %50 %0 االستثمار في الصناديق العقارية املتداولة

 

 واص للط:أسووطروحلروطرومل ا  رواتيريستثملرفيه رر (د

يســـــــــتهدف الصـــــــــندوق االســـــــــتثمار في ال روحات األولية لألســـــــــهم في أســـــــــواق اململكة العربية الســـــــــعودية ودول مجلس التعاون 

ادوليجي ودول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وكذلك االســتثمار في أســهم حقوق األولوية وأســهم الشــركات ادجديدة التي لم 

 مع ما ذكر ســنوات في   مســةيمض على إدراجها فترة 
ً
أســواق اململكة العربية الســعودية ودول مجلس التعاون ادوليجي وفقا

 .في بند سياسة تركيز االستثمار

 فيما يلي يوغ  ادجدول التالي التو يع ادجغرافي الستثمارات الصندوق: •

 ولحلروحعلى ولحلروحدنى نوع  روحصوت   

 %100 %75 التعاون أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس 

 %25 %0 أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

 

 

 وملع مال رلوحس ا برلوحدلو رواتيريمكنرملليلرواص للطروستخلومه رفيرودورتهراألص للط: (ه

( فرن مدير الصــــــــندوق ســــــــيهدف الى اعتماد اســــــــتراتيجية تنويع أو ان اســــــــتثمارات املحفظة على ج-2مع األ ذ باالعتبار البند ) .أ

 لتوفر ال روحات أو اإلصـــدارات األولية وال روحات أو اإلصـــدارات الثانوية للشـــركات 
ً
كافة املجاالت االســـتثمارية املتاحة وفقا

االاتصـــــــــــادية وتوصـــــــــــيات املحللين وتقييم أداء الســـــــــــوق املالي املدرجة وبناًء على التحليل املالي األســـــــــــاســـــــــــ ي والفني والدراســـــــــــات 

واالاتصــاد ككل وتقييم الشــركات بشــكل منفرد من  الل دراســة نشــرات اإلصــدار وتقارير العناية املالية والقانونية للشــركات 

 لرؤية مدير الصندوق. 
ً
 امل روحة والتقييم العادل لسعر ال رح من  الل طرق التقييم املختلفة ووفقا

كما ســــــــــــوف يعمد مدير الصــــــــــــندوق الى إعادة اســــــــــــتثمار فائض األرباح الغير مو عة بشــــــــــــكل مســــــــــــتمر بحيث ينعكس ذلك على  .ب

 تحقيق نمو تراكمي في أصول الصندوق. 

يلتزم مدير الصــــــــــــــندوق تجاه مالكي الوحدات على ممارســـــــــــــــة العناية واملهارة وادحرص في تقييم الفرص االســــــــــــــتثمارية املتاحة  .ت

 ار أفضل العوائد بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق.با تي

 

 :واص للط روستثم رو رضمنرإدروجه ريمكنرال رواتيرومل ا  روحلروطرأنووع (ل

 لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية  ير التي تم ذكرها في شرو  واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 

 :والستثم ررق ود (ز

( من الئحة صناديق 41السابقة وايود االستثمار املذكورة في بند ) البنود في الواردة االستثمار  استراتيجيات على بناءً 

 :على يحرص سوف الصندوق  مدير  فرن االستثمار 

 % من صافي أصول الصندوق.25أال يتجاو  استثمار الصندوق في وحدات صندوق آ ر نسبة  (1

 % من صافي أصول الصندوق املستثمر فيه.20ندوق آ ر نسبة أال تتجاو  استثمار الصندوق في وحدات ص (2

 % من صافي ايمة أصول الصندوق.20أال تزيد نسبة االستثمار في جميع األوراق املالية ملصدر واحد  (3

 %.10أال تزيد نسبة االمتالك ألوراق مالية من مصدر واحد  (4
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% من صافي ايمة أصول 25س املجموعة ما نسبته أال تتجاو  مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تختمي لنف (5

 الصندوق.

 % من صافي ايمة أصول الصندوق.10أال تتجاو  نسبة االستثمار في أصول  ير اابلة للتسييل  (6

لن يستثمر الصندوق في أي وراة مالية يكون م لوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها، إال إذا أمكن تغ ية هذا السداد  (7

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

  لن يستثمر الصندوق  (8
ً
 الشرعية. للمعايير  م ابقة الغير  الشركات في أصوله من أيا

 

رأل روملليل رذاكريليله روستثم ر رص  ديقرأل رص للط رلةلو رفيرواص للط رأصوت روستثم ر رف هريمكنرواذيرولحل ح(ر

 .آخللنرص  ديقرمليلل 

%من صـــــــافي ايمة أصـــــــول الصـــــــندوق ســـــــواًء كان ذلك في الصـــــــناديق 80يحق ملدير الصـــــــندوق اســـــــتثمار ما ال يزيد نســـــــبته عن 

املماثلة ألهداف الصــــــندوق االســــــتثمارية أو صــــــناديق املرابحة وأســــــواق النقد على أن تكون مر صــــــة من هيئة الســــــوق املالية 

 
ً
 عاما

ً
% من صـــــــــــــــافي ايمة أصــــــــــــــول 10 مع األ ذ باالعتبار أال تزيد نســــــــــــــبة تملك الصــــــــــــــندوق عن الســــــــــــــعودية وم روحة طرحا

 .% من صافي ايمة أصول الصندوق اآل ر "املستثمر به" في جميع األواات10الصندوق أو بأكثر من 

 

 :ص للط رأصوت ربلهنريتعألقرف م رواص للط رمليل رلس  سهروالقتروض،رط(رصالة   

 املحلية البنوك من أي من أو  تابعيه من أي أو  الصندوق  مدير  من تمويل على وادحصول  االاتراض للصندوق  يحق

  االسترداد طلبات لتغ ية أو ( الصندوق  استثمارات لدعم) الصندوق  مدير  يراه ما حسب
ً
 : التالية للضوابط وفقا

 

 .اإلسالمية الشريعة مع متوافق التمويل أو  القرض يكون  أن  .أ

  أو  مديره من االاتراض باستثناء أصوله ايمة صافي من%  10 الصندوق  ااتراض نسبة تتجاو   أال  يجب  .ب
ً
 أيا

 .االسترداد طلبات لتغ ية له التابعة الشركات من

 .القرض على ادحصول  تاريخ من أشهر  6 القرض مدة تتجاو   أال  يجب .ت

 

 :نظيررطلفرأيرمعراألتع ملروحعلىرولحلرعنروإلفص ح (ي

 % من صافي ايمة أصول الصندوق.25ال يجو  للصندوق ان تتجاو  تعامالته مع طرف واحد نظير 

 

 :واص للط رمخ طل رإلدورةرواص للط رمليل رس  س  (ك

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

الصندوق الى التنويع الق اعي الستثماراته باإل افة الى تنويع استثمارات الصندوق في شركات كل ا اع مستهدف حيثما 

 واملحددات االستثمارية والتي نذكر منها على سبيل املثال ال ادحصر: أتيحت الفرصة، هذا باإل افة الى العديد من الضوابط 

 االلتزام بمعايير إدارة سيولة الصندوق.  .1

 من أصوله في الشركات الغير م ابقة للمعايير الشرعية أو أية أوراق  .2
ً
ال يحق ملدير محفظة الصندوق أن يستثمر في أيا

ادوزانة أو أي نوع من أدوات الدين أو العمالت أو تملك أصول  ير اابلة مالية أ ر  كالصكوك والسندات أو أذونات 

 للتسييل أو تن وي على مسئولية  ير محدودة سواًء كان بشكل مباشر أو من  الل الصناديق.

 % في أي من صناديق املرابحة.25عدم تجاو  الخسبة اإلجمالية الستثمارات الصندوق نسبة الـ  .3

% من صافي أصول الصندوق باستثناء تخصيص االكتتابات 10نسبة استثمار الصندوق في أي شركة نسبة عدم تجاو   .4

 للصندوق.

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

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

% من صافي أصول 25عدم تجاو  إجمالي استثمارات الصندوق في أي منتج أو شركة تختمي لنفس املجموعة نسبة الـ  .7

 الصندوق 

 عدم تحمل مخاطر استثمارية  ير  رورية لتحقيق أهداف الصندوق. .8

 

 :والسترش ديروملؤشل  (ت

  آيديال ريتنقادجهة املزودة  األسهم السعودية.ؤشر آيديال ريتنق لل روحات األولية في سوق م
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 ومل ا  :واتع ملرفيرأسووطروملشتق  ر (م

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

 

 أيرإعف ءو رمووفقرعأل هرمنره ئ رواسوطرومل ا  ربشأنرأيرق ودرألرةللدرعلىروالستثم ر: (ن

 "يوجد ال "

 

3. 

،رلعلىروملستثملينرلوملستثملينررملتفع رمخ طل رعلىراألوللة  روحلا  روحّلت رص للط رفيري وويروالستثم ر  (أ
ا
عموم 

وملحتمألينروخذرذاكربعينروالعتب ررلونريكونوورعلىرمعلف رت م ربجم عرواشللطرلوالةك مرولخ ص رب اص للطرع لر

 وستثم ريريتعألقرب اص للط.واق  مرب يرقلورر

رعلىرأدوءرواص للطرفيروملستقبل.ر (ب
ا
 أنروحدوءرواس بقراألص للطرألروحدوءرواس بقراألمؤشلروإلسترش ديرالريعلرمؤشلو

الريوجلرضم نرمل اكيرواوةلو رونروحدوءروملوألقراألص للطرألرأدوءهرمق رن رب ملؤشلروإلسترش ديرسوفريتكلررفير (ج

 واس بق.روملستقبلرألريم ثلروحدوءر

 رواص للط رفيروالستثم ر  (د
ا
 رمحليرب كرأيرالىرالريعلرب يرة ترمنروحةووتربمث ب رإيلوع 

واص للطروالرإذورك نتررفيروالستثم ر رعلىرتترتبرقلرم ا  رخس رةرأيرعنرليتحملروملسؤلا  رواوةلو رم اكريقل  (ه

 .واص للط رتقصيررمنرمليل رأل رإلهم ترنت ج 

 :وات ا  روا ق طرفي(رولحصلرال روملث ترسب لرعلى)رواص للط رتووجهرقلرواتيروالئيس  روملخ طل رتلخ صرليمكنرهذو (ل

 

 مخ طلروحسهمروملتلولا رلمخ طلرواسوط:ر -

، ببعض املخاطر، حيث يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد لل روحات األوليةمثل أي استثمار، تتأثر املشاركة في صندوق األول 

طويلة األجل من  الل االستثمار في سوق األسهم السعودي، ومن املعلوم أن تحقيق عوائد عالية من استثمارات األسهم في األجل 

ة من أدوات االستثمار األ ر ، إال ال ويل،  البا ما يرتبط بتقلبات سواية عالية، وبالتالي فرن االستثمار في األسهم يعتبر أكثر   ور 

 أن توايت الد ول في السوق، وسياسة التنويع باإل افة الى اال تيار الدايق للشركات، سوف تعمل على تقليل هامش املخاطرة. 

 مخ طلرنقصررأسرومل ت: -

الصندوق نتيجة إذا انخفض السوق بشكل حاد ولم يستعد اواه بشكل مناسب، فمن املحتمل أن تهبط صافي ايمة أصول  

 النخفاض أسعار أسهم الشركات املستثمر فيها الصندوق.

 

 مخ طلرواس وا : -

السيولة العالية اي سرعة بيع األصل وتحويله إلى نقد، دون أن يؤدي ذلك إلى  سارة في ايمته.  وبالر م من اعتبار األسهم 

من تلبية طلبات اإلسترداد إذا لم يتمكن من تسييل  من األوراق املالية ذات السيولة العالية اد ال يتمكن مدير الصندوق 

 بعض إستثماراته نتيجة  عف التداول في السوق 

 

 مخ طلروالستثم ررفيرقو عرمعين: -

اد يلجأ الصندوق في فترة ما إلى تركيز استثماراته في ا اع أو ا اعات معينة، مما يجعل ايمة أصول الصندوق عر ة للتغير 

 أسهم شركات ذلك الق اع. بناء على التغير في ايمة
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 :وملخ طلرومللتبو رب اضووبطرواشلع   -

تتمثل هذه املخاطر في حال أصبحت أحد الشركات التي يستثمر فيها الصندوق  ير متوافقة مع الضوابط الشرعية التي أارتها 

بيع تلك األسهم بسعر منخفض الهيئة الشرعية للصندوق، لذا فرن الصندوق اد يتعرض لبعض ادوسائر في حالة اال  رار إلى 

 أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك األسهم.

 

 :فيرواشلك  رواصغيرةروالستثم ر مخ طلر -

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 فرن شرا ها وبيعها يكون أكثر عر ة للمخاطر من  يرها. 

 

 :مخ طلروقتص دي   -

يمتلكها االاتصـــاد الســـعودي، إال انه يعتبر ااتصـــاد ناطـــ ر ويرتبط بريرادات النفط وعوامل أ ر  مثل  ر م القوة ادحالية التي

التضوم والفائدة البنكية ، ويؤثر تذبذب أسعار النفط و معدالت التضوم وأسعار الفائدة بشكل مباشر على هذا االاتصاد، 

وال لب مما يؤدي إلى انخفاض أســــــعار أســــــهم الشــــــركات املكونة وهذا ينعكس على املشــــــاريع التنموية وبالتالي معدالت العرض 

لذلك االاتصــــــــــــــاد ، إال أن توجه الدولة إلى تقليل االعتماد على النفط ودعمها الواســــــــــــــع لتنويع صــــــــــــــناعاتها ، وتأســــــــــــــيس البخية 

ا مؤشــــــــــــــرات تدل على التحتية الال مة ، ومعدالت النمو الســــــــــــــكاني املرتفعة ، باإل ــــــــــــــافة الى االحتياطي النقدي الضــــــــــــــوم ، كله

 استمرارية النمو في ااتصاد اململكة العربية السعودية.

 وملخ طلرواس  س  :رر -

مخاطر اآلثار السلبية الناجمة عن أحداث سياسية  ير متواعة دا ل الن اق املحلي أو اإلاليمي، والتي اد يكون لها آثار 

 الصندوق.سلبية مباشرة و/ أو  ير مباشرة على استثمارات وعوائد 

 مخ طلرتغيرروالسومرألروملص ريف:ر -

اد يتعرض الصندوق في املستقبل ملصاريف ورسوم لم تكن موجودة عند تأسيس الصندوق، أو اد ترتفع تكاليف الرسوم 

وادودمات املقدمة من األطراف ادوارجية مثل تكاليف الهيئة الشرعية أو مراجع ادحسابات أو أمين ادحفظ، األمر الذي 

وذلك اد يؤدي إلى التأثير  –بعد ادحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة  –يؤدي إلى  يادة مصاريف الصندوق سوف 

 على سعر وحدة الصندوق والعائد على االستثمار املتواع.
ً
 سلبا

 مخ طلروالعتم درعلىرموظفيرواص للط:ر -

بالظروف ال ارئة التي اد تحدث للموظفين القائمين من املخاطر الذي يمكن أن يتعرض لها الصندوق، املخاطر املتعلقة 

 ملحفظة الصندوق يكون املسؤول 
ً
عيّن شركة األّول كابيتال مديرا

 
على الصندوق مثل االستقالة أو املرض ال سمح هللا، حيث ت

يلجأ الى إحالل املباشر عن إدارة استثمارات الصندوق، وفي حالة تغّيب مدير املحفظة ألي سبب كان، فرن مدير الصندوق س

 على أداء الصندوق، حيث يختلف أداء مدير محفظة الصندوق البديل عن سابقه 
ً
البديل املناسب، األمر الذي اد يؤثر سلبا

 واد يختج عن ذلك تحقيق نتائج سلبية  ير متواعة للصندوق.

 مخ طلرتض ربروملص لح:ر -

 لتدا ل وتشّعب مهام و أعمال مدير الصندوق و أعضاء مج
ً
لس إدارته و التابعين لهم، باإل افة الى ايام مدير نظرا

الصندوق بردارة العديد من الصناديق التي تعمل في مختلف األسواق السعودية و االاليمية،  فرن ذلك اد يؤدي إلى تضارب 

و تعارض مصاد  الصندوق مع بعض الصناديق األ ر  أو بين مصاد  الصندوق و مصاد  أحد أعضاء مجلس إدارة 

صندوق أو مجلس إدارة مدير الصندوق، أو بين مصاد  الصندوق ومصاد  الشركات التابعة ألي من مدير الصندوق أو ال

أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، فعلى سبيل املثال فرن أّي طرف من هذه األطراف اد يشارك بأي شكل من األشكال في 
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قديم أي من األطراف األ ر  مصادحة ادواصة على مصاد    ط استثمار  جماعية، واد يحصل تضارب املصاد  عند ت

 الصندوق األمر الذي يؤدي الى  تفويت أرباح كان يمكن تحقيقها للصندوق  أو تحقيق  سائر للصندوق كان يمكن تجنبها.

 وملخ طلرومللتبو ربفلضرواضلوئب: -

 بت بيق  ريبة القيمة املضافة والتي تم ت بيقها ابت
ً
على جميع الرسوم واألتعاب  2018داء من عام اامت اململكة مؤ را

 والتي ستؤثر بدورها على مالكي الوحدات  %، واملستحقة على الصناديق العامة5والعموالت واملصاريف بمقدار 

4. 

 واص للط:رفيراالستثم ر رمالءم روحكثر روملستثملين (أ

املســــتثمرين املحليين أو األجانب امللمين بمعرفة كل مســــتثمر فرد أو مؤســــســــ ي من الق اع ادحكومي أو ادواص من 

 عن مخاطر الصندوق.

 

 س  س رتوزيعروحرب ح: (ب

 .لن يقوم الصندوق بتو يع أية أرباح على مالكي الوحدات وسيقوم برعادة استثمار أي عوائد يحققها الصندوق 

 

 وحدوءرواس بقراص للطروالستثم ر: (ج

 واع ئلرواكلي .1

 التأسيسمنذ  سنة املدة

 %0.08 %-5.84 الصندوق 

 %0.37 %-10.96 املؤشر

 

 إجم ليرواع ئلو رواس وي : .2

 م2017 م2016 املدة

 %-5.84 %6.28 الصندوق 

 

 أدوءرواص للطرمق رن رب ملؤشلروالسترش دي: .3

 م2017 م2016 املدة

 %-5.84 %6.28 الصندوق 

 %-10.96 %12.73 املؤشر

 

 واثالثرس وو روحخيرةت ريخرتوزيعروحرب حرفير .4

 ال ين بق

 

 ونرجم عرتق ريلرواص للطرمت ة راالطالعرولجم عرمنرخالتروملوقعروالاكترلنيرملليلرواص للطر .5
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 واوةلو رم اكرةقوط  (د

 

 باللغة الرئيسية املعلومات وملوص املعلومات ومذكرة واحكام الصندوق  شرو  من محدثة نةخ على ادحصول  -

 .مقابل وبدون  العربية

 بجميع وسجل ايمتها، وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الوحدات ايمة صافي على يشتمل تقرير  على ادحصول  -

 ( 15) عشر   مسة  الل بالصندوق  الوحدات مالك من املنفذة الصفقات
ً
 .صفقة كل من يوما

 .مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على ادحصول  -

  سريانه ابل التغيير  بهذا ملوص وارسال املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام شرو  في تغيير  باي االشعار  -
ً
 وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة في املحددة واملدة التغيير  لنوع

 .الصندوق  إدارة مجلس في تغيير  باي االشعار  -

  املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام شرو  من محدثة نةوة على ادحصول  -
ً
 الفعلية واالتعاب الرسوم تبين سنويا

 .طلبها عند الصندوق  أداء ومعلومات

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال  بمدة االنهاء ابل االستثمار  صندوق  برنهاء الصندوق  مدير  بر بة االشعار  -
ً
 .يوما

 .لذلك املحددة األواات في االسترداد مبالغ دفع -

 الصندوق. مدير  من طلبها عند الشكاو   بمعادجة ادواصة اإلجراءات على ادحصول  -

 

 :واوةلو رم اكرمسؤلا    (ه

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

 .الصندوق 

 ولخ ص رب إلنه ء:ولح ال رواتيرتستوجبرإنه ءرواص للطرلوإلجلوءو ر (ل

 :اي االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب باإلنهاء ادواصة واإلجراءات الصندوق  إنهاء فيها يستوجب التي ادحاالت

 

  الوحدات ومالك الهيئة إشعار  عليه فيجب الصندوق  برنهاء الصندوق  مدير  ر ب إذا -1
ً
 ابل ذلك في بر بته كتابيا

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال  مدة
ً
 واالحكام بالشرو  اال الل دون  الصندوق  إلنهاء املستهدف التاريخ من يوما

 .بالصندوق  ادواصة املعلومات ومذكرة

 واالحكام بالشرو  اال الل دون  وذلك انتهائه فور  الصندوق  تصفية إجراءات في البدء الصندوق  مدير  على يجب -2

 .بالصندوق  ادواصة املعلومات ومذكرة

 عن( تداول ) السعودية املالية للسوق  االلكتروني واملواع االلكتروني مواعه في اإلعالن الصندوق  مدير  على يجب -3

 .وتصفيته الصندوق  مدة انتهاء

 

 إقلورربوجودرآا  راتقويمروملخ طلرفيرواص للط: (ز

يمكن تقديم أي تأكيد بأن أي  يقر مدير الصــــندوق بوجود آلية دا لية لتقويم املخاطر املتعلقة باالســــتثمار في الصــــندوق. وال 

 .إطار مراابة للمخاطر يستخدمه مدير الصندوق سيحقق هدفه
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5. 

يتحملرواص للطروالسومرلوملص ريفروملذكورةرأدن ه،رلتحتسبروالسومرواتيريتحمأله رواص للطرعلىرأس سريومير (أ

 آخلرلهيرك آلتي:لتلفعرعلىرأس سريختألفرمنررسمرولىر

 والةتس بطليق ر نوعروالسوم

 أتعاب اإلدارة
1.5 % 

ً
 على تقويم يوم كل تحتسب الصندوق، أصول  صافي من ايمة سنويا

 .ميالدي شهر  كل نهاية في الصندوق  ملدير  وتدفع وتستق ع سنوي  أساس

 أتعاب أمين ادحفظ
 0.06% 

ً
 على تقويم يوم كل تحتسب الصندوق، أصول  صافي من ايمة سنويا

 .ميالدي شهر  كل نهاية في ادحفظ ألمين وتدفع وتستق ع سنوي  أساس

  مق وع مبلغ ريال 17,000 أتعاب املحاسب القانوني
ً
دفع من ايمة صافي أصول الصندوق  سنويا  وي 

  مق وع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
دفع من ايمة صافي أصول الصندوق  سنويا  وي 

مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق املستقلين

( وتدفع  الل شهر من تاريخ  24,000بما ال يزيد عن )مبلغ 
ً
ريال سعودي سنويا

 انعقاد مجلس إدارة الصندوق 

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

 الصندوق  معلومات نشر  رسوم

  تداول  مواع على
  سعودي ريال 5,000 مبلغ

ً
دفع سنويا  الصندوق  أصول  صافي ايمة من وي 

  15,000 مبلغ املؤشر اإلرشادي
ً
دفع ريال سنويا  الصندوق  أصول  صافي ايمة من وي 

 مصاريف أ ر  

 الوساطة( املتعلقة ببيع وشراء األوراق املالية،رسوم التعامل )رسوم  -

رسوم  ريبة القيمة املضافة: سيتم ت بيقها حسب الالئحة التنفيذية  -

 من 
ً
 م.2018يناير  1لضريبة القيمة املضافة اعتبارا

 رسوم ت هير-

ريال تكاليف مستشار  ارجي إلعداد القوائم املالية للصناديق 8,500 -

م تدفع مرة 2018ابتداء من العام  IFRSايير الدولية االستثمارية وفقا للمع

 واحدة فقط

 

 مالةظ رجم عروالسومرفيرولجللترأعالهرقبلرإض ف رضليب رواق م روملض ف رإايه ر*

 

 رسومروالشتروكرلوالستردودرلنقلروملألك  : (ب

 والةتس بطليق ر نوعروالسوم

 رسوم االشتراك
االشتراك وتدفع مرة  ملبلغ إ افتها يتم الصندوق  في اشتراك كل بحد أاص ى من ايمة% 1.5

 واحدة ملدير الصندوق 

 االستردادرسوم 

%( من صافي ايمة الوحدات املستردة على أي مالك وحدات ير ب باسترداد ايمة 2.00) -

 من تاريخ شرا ها30وحداته  الل ثالثين )
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

 من تاريخ شرا ها30) بعد املستردة للوحدات استرداد رسوم أي احتساب يتم ال -
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

 ال ين بق رسوم نقل امللكية

 

 واعموال رولخ ص : (ج

  ال توجد عموالت  اصة.
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 لوملص ريفروالسومرجم عريوضحروفتروض يرد(ررررمث ت

 كل من التالي:  وبافتراضفيما يلي مثال تو يحي آللية احتساب الرسوم 

 ريال سعودي  100,000مبلغ استثمار املشترك في الصندوق هو  •

 ريال سعودي  10,000,000املتوسط السنوي لقيمة إجمالي أصول الصندوق هو  •

 آا  روالةتس ب ق م روالسوم ب لروالسوم

لن تتجاو  رسوم االشتراك نسبة  رسوم االشتراك 

 % تضاف إلى ايمة االشتراك  1.5

)رسوم االشتراك( =  %1.5)مبلغ االشتراك( *  100,000

 ريال  1,500

أتعاب الهيئة 

 الشرعية 

تدفع بغض النظر عن ايمة أصول الصندوق والتي تمثل  ريال في السنة 10,000

 أتعاب الهيئة الشرعية السنوية  

أتعاب مراجع 

ادحسابات 

 القانوني

تدفع بغض النظر عن ايمة أصول الصندوق والتي تمثل  ريال في السنة 17,000

 أتعاب مراجع ادحسابات القانوني  

رسوم الخشر على 

املواع االلكتروني 

 لشركة تداول 

ريال تدفع مرة واحدة كل  5,000

 سنة

تدفع بغض النظر عن ايمة أصول الصندوق والتي تمثل 

 رسوم شركة تداول  

رسوم املؤشر 

 االسترشادي

ريال تدفع مرة واحدة كل  15,000

 سنة

تدفع بغض النظر عن ايمة أصول الصندوق والتي تمثل 

 رسوم انشاء وصيانة املؤشر   

ريال تدفع مرة واحدة كل  7,500  الرسوم الراابية 

 سنة

تدفع بغض النظر عن ايمة أصول الصندوق والتي تمثل 

 املاليةأتعاب راابية لهيئة السوق 

مكافآت أعضاء 

مجلس إدارة 

الصندوق 

 املستقلين 

ريال لكل عضو مستقل، وبافتراض أن يجتمع  3,000بوااع  ريال سنويا 24,000بحد أاص ى 

مرات سنويا كحد أاص ى، فرن  4مجلس إدارة الصندوق 

مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين لن تتجاو  ايمتها 

 4)عضوين مستقلين( *  2*3000ريال سنويا =  24,000

 )عدد االجتماعات(

إجمالي املصاريف 

 الثابتة

ريال سنويا، ما يعادل  80,500

% من ايمة الصندوق أو ما 0.805

% من ايمة مشاركة 0.805يعادل 

 ريال( 805العميل )

ريال  15,000ريال +  5,000ريال +  17,000ريال +  12,000

ريال )تخصم من  80,500ريال =  24,000ريال +  7,500+ 

 اجمالي أصول الصندوق( 

 أو

% )نسبة املصاريف الثابتة من أصول الصندوق( * 0.805

ريال )تخصم من  805)إجمالي مشاركة العميل( =  100,000

 إجمالي مشاركة العميل في الصندوق(

رة رسوم اإلدا

( %1.56وادحفظ )

 سنويا

يتم فرض رسوم إدارة بوااع 

، ورسوم حفظ 1.50
ً
% سنويا

% من 1.56%، أي 0.06بوااع 

صافي ايمة مشاركة العميل بعد 

  صم املصاريف الثابتة

)صافي األصول بعد  صم املصاريف الثابتة( * 9,919,500

  ريال في السنة 154,744% )رسوم اإلدارة وادحفظ( =1.56

 أو

ريال )صافي مشاركة العميل بعد  صم املصاريف  99,195

 ريال  1547% )رسوم اإلدارة و ادحفظ( =1.56الثابتة( * 

إجمالي الرسوم 

واملصاريف التي 

 يتحملها الصندوق 

تمثل إجمالي املصاريف الثابتة 

ورسوم اإلدارة وادحفظ التي 

يدفعها الصندوق  الل أي عام، 

باستثناء رسوم االشتراك التي 

يتحملها كل مستثمر كخسبة من 

 ايمة مشاركته 

ريال في السنة  235244ريال =  154,744ريال +  80,500

  % من إجمالي أصول الصندوق 2.37والتي تعادل 

 أو 

 من ايمة استثمار أي عميل في الصندوق والتي % سن2.37
ً
ويا

ريال تمثل إجمالي املصاريف الثابتة ورسوم  2370 تعادل

 اإلدارة وادحفظ 
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( %2.37*  100,000% ريال سنويا )2.37ريال تعادل  100,000على ما سبق فرن الرسوم املحتسبة على استثمار عميل مبلغ  وبناء

والتي تمثل رسوم اإلدارة وادحفظ باإل افة الى املصاريف األ ر ، أي أن صافي املبلغ املستثمر بعد  صم املصاريف السنوية سوف 

 ريال(  97,630= 2370 – 100,000يكون )

على نشـــا  الصـــندوق  لم يتم احتســـاب رســـوم التعامل في املثال الســـابق حيث تختلف ايمتها بناء 1

 وايمة العمليات التي يقوم بها الصندوق بغض النظر عن حجم الصندوق ككل.وحجم 

 

2 يعتبر املثال السابق تو يحا للمستثمرين املحتملين في الصندوق عن املصاريف التي يتحملها 

أو  الصندوق، واد تختلف ايمة املصاريف املدفوعة فعليا عن املثال السابق با تالف اجمالي أصول الصندوق 

بظهور مصاريف أ ر  لم تكن مقررة على الصندوق عند إعداد هذه الشرو  واألحكام، لذلك سيقوم مدير 

 الصندوق بذكر املصاريف املدفوعة فعليا في التقرير السنوي والنصف سنوي للصندوق نهاية كل فترة مالية.

6. 

 ك ف  رتقويمرأصوترواص للط: (أ

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

 
ً
 ويتم االحتساب وفقا للو وات التالية: القائمة.  الوحدات عدد على ومقسومة ادوصوم منها مخصوما

 

 
ا
حسب سعر اإل الق لألسعار في محفظة  تقويمها: في حالة كانت األوراق املالية مدرجة في السوق املالي، فيتم ألال

  الصندوق ذلك اليوم
ً
  املستحقة األرباح كل اليه مضافا

ً
. وفي حال املستحقة والرسوم املصاريف كل منه ومخصوما

كان سوق األسهم  ير عامل في ذلك اليوم وفي هذه ادحالة يكون التقويم حسب آ ر إ الق لألسعار املتوفرة في محفظة 

 الصندوق. 

كما تحدد ايمة ال روحات األولية لألسهم ابل اإلدراج في سوق األسهم على أساس سعر تكلفة الشراء بعد عملية 

 التخصيص وبناء سجل األوامر.

يتم تقويم باقي أصول الصندوق املستثمرة في استثمارات اصيرة األجل حسب آ ر تقويم متاح إ افة إلى األصول كما 

 النقدية في محفظة الصندوق أو أي مبالغ إ افية تحت التحصيل. 

 
ا
ل الرسوم : دحساب صافي ايمة األصول يتم طرح االلتزامات املستحقة حتى يوم العمل املعني بالتقويم، والتي تشمث ن  

 واملصاريف املحددة في هذه الشرو  واألحكام. 

 
ا
صافي ايمة أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق  ة: يتم تحديد سعر الوحدة من  الل اسمث اث 

 القائمة في يوم التعامل املعني.

 

 علدرنق طرواتقويمرلتكلوره : (ب

 اليوم. نفس إل الق وفقاو  عمل، يوم كل نهاية في يوميا الصندوق  أصول  تقويم يتم

  التالية: ادحاالت في التالي العمل يوم الى الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير  ويمكن

 في الصندوق  تقويم فرن 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 ادحالة هذه

 لتقديم النهائي املوعد من عمل يومين تتجاو   ال  ملدة الصندوق  أصول  تقويم تأ ير  الصندوق  ملدير  يحق كما -

 تقويم إمكانية عدم معقول  بشكل الصندوق  مدير  ارر  إذا واالسترداد، الشراء بعمليات ادواصة التعليمات

 .عليه التعويل يمكن بشكل الصندوق  أصول  من كبير  جزء
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تخذرفيرة ا رواتقويمرولرواتسعيررولخ طئ:
ُ
 ج(ررررروإلجلوءو رواتيرست

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

 .الصندوق  أصول  تسعير  أو  تقويم في   اء أي حدوث توثيق  -1

 .الصندوق  مدير  من   اء سببها كان  سائر  أي عن املتضررين الوحدات مالكي تعويض  -2

وحدة  سعر  من% 0.50 نسبته ما على يؤثر  بما والتسعير  التقويم في   اء أي واوع فور  املالية السوق  هيئة ابالغ  -3

 املالية للسوق  االلكتروني املواع وفي الصندوق  ملدير  االلكتروني املواع في ذلك عن اإلفصاح سيتم كما الصندوق،

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

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

 .والتسعير التقويم أ  اء بجميع ملوص على

 

 د(رررررطليقهروةتس برسعلرواوةلةرحغلوضرت ف ذرطألب  روالشتروكرلوالستردود:

يتم احتساب سعر الوحدة أل راض االشتراك واالسترداد بحساب ايمة صافي أصول الصندوق لوحدات الصندوق في 

 اليه أي أر 
ً
 منه أي مصاريف و رسوم مستحقة و من ثم اسمة يوم التعامل ذي العالاة مضافا

ً
باح مستحقة ومخصوما

الناتج اإلجمالي على عدد الوحدات في يوم التعامل ذي العالاة ، ويجو  ملدير الصندوق تأ ير عملية التقويم في حال 

عن إرادة مدير وجود أي ظروف استثنائية على سبيل املثال وليس ادحصر )الكوارث ال بيعية أو أع ال فنية  ارجة 

الصندوق( اد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد ايمة أصول الصندوق و سيتم الرجوع الى مجلس إدارة الصندوق 

 .للحصول على موافقته

 

 ه(رررررمك نرللقترنشلرسعلرواوةلةرلتكلوره :

مســــاًء من اليوم  5:00يقوم مدير الصــــندوق بتحديث صــــافي ايمة أصــــول الصــــندوق واعالن ســــعر الوحدة ابل الســــاعة 

وعلى   www.tadawul.com.saالتـالي ليوم التعـامـل، وذلـك عبر املواع اإللكتروني الســــــــــــوق املـاليـة الســــــــــــعوديـة "تـداول". 

  ital.comwww.alawwalcapاملواع اإللكتروني ملدير الصندوق 

7.  

 واولحروحللي: (أ

 تاريخ البدء واملدة: -

 الصــــــــــــنــدوق  مــدير  يحــدده الحق تــاريخ أي أو  م31/01/2016 وحتىم 01/12/2015من:  اعتبــارا األولي ال رح تــاريخ

 الصندوق. وتشغيل طرح على املالية السوق  هيئة موافقة على ادحصول  بعد

 

 سعر االولي للوحدة : -

 الصندوق  في لالشتراك األدن  للوحدة وسيكون ادحد ريال 10 لل روحات األولية هو  األول  لصندوق  األولي ال رح سعر 

 (.سعودي ريال أالف عشرة) سعودي ريال أالف 10 هو 

 لت بع هرفيرلةلو رواص للط: وستثم ررمليلرواص للط  (ب

الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام يجو  ملدير الصندوق وتابعيه االشتراك دحسابهم ادواص في وحدات  أ(

 باملت لبات اآلتية:

أال تكون شرو  اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات وادحقوق املتصلة بها أفضل من الشرو  وادحقوق املتصلة  (1

 بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات اآل رين من ذات الفئة.

 وق التصويت املرتب ة بالوحدات التي يملكونها.أال يمارس مدير الصندوق وتابعيه حق (2

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

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

 

  

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alawwalcapital.com/
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 :حلدرلوملووع لروانه ئ  راتقليمرطألب  روالشتروكرلوالستردودوات ريخرومل (ج

 العربيـة اململكـة في الرســــــــــــــميـة العمـل أيام من عمـل يوم أي في الصــــــــــــــنـدوق  في االشــــــــــــــتراك واالســــــــــــــترداد طلبـات اســــــــــــــتقبـال يتم

  ال لبات تنفيذ ويتم السعودية،
ً
 :يلي ملا وفقا

 

  12 الساعة ابل املستلمة ال لبات-
ً
 .اليوم نفس تقويم سعر  حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

  12 الســـــاعة بعد املســـــتلمة ال لبات-
ً
 لذلك التالي العمل يوم تقويم ســـــعر  حســـــب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

 .اليوم

 إجلوءو روالشتروكرلوالستردود: (د

 رإجلوءو روالشتروك:

 مدير  الى وتقديمها ومذكرة املعلومات الشــــــــرو  واألحكام وتوايع االشــــــــتراك نموذج بتعبئة العميل يقوم االشــــــــتراك طلب عند

 الصـــــــــــندوق  مدير  مواع طريق عن أو  الصـــــــــــندوق  ملدر  الرئيســـــــــــ ي املقر  بزيارة الصـــــــــــندوق  في االشـــــــــــتراك ويمكن .الصـــــــــــندوق 

 .توفرها حال في االلكتروني

 روالشتروك:ررفض

 أي بموجب أو  الهيئة ولوائح ألنظمة املشــترك ت بيق عدم حال في الصــندوق  في اشــتراك طلب أي رفض الصــندوق  ملدير  يحق

ـــــة  الل العميل حســــــــــاب الى االشــــــــــتراك ايمة إرجاع عالاة، ويتم ذي آ ر  نظام ــــ  ايمة تقديم تاريخ من عمل أيام  مسـ

 االشتراك

 

 :روالستردودرإجلوءو 

 ملـدير  وتقـديمـه االســــــــــــــترداد نموذج بتعبئـة وذلـك عمـل، يوم أي في الوحـدات ايمـة الســــــــــــــترداد طلبـا املســــــــــــــتثمر  يقـدم أن يمكن

 الصندوق. مدير  مقر  من عليه ادحصول  يمكن والذي الصندوق،

 أو  كل اسـترداد للمشـاركين ويجو   االسـترداد، طلبات اسـتالم ليوم التالي التقويم يوم في االسـترداد طلبات معادجة تتم وسـوف

 في أعلى أيهمـا ريـال 1.000 أو  وحـدة 100 عن يقـل االســــــــــــــترداد أال  شــــــــــــــري ـة يملكونهـا، التي االســــــــــــــتثمـار  وحـدات من جزء

 10,000وحدة يعادل ( 1,000) والبالغ امل لوب األدن  ادحد عن الصــــندوق  في مشــــاركته نقصــــان الى تؤدي وأال  القيمة،

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

 ادحالتين من أي وذلك في التالي، التعامل يوم حتى الصــــــــــــــندوق  من اســــــــــــــترداد طلب تنفيذ أي تأجيل الصــــــــــــــندوق  ملدير  ويجو  

 :اآلتيتين

O أصــــــــــــــول  ايمـــة صــــــــــــــــافي من أكثر  أو ( %10) تعـــامــل يوم أي في الوحــدات ملــالكي االســــــــــــــترداد طلبـــات إجمـــالي جميع بلغ إذا 

 الصندوق.

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

 الصندوق. وحدات تقييم على أثر  السوق 

 

 :وملستردةرواوةلو رق م رالفعرواالزم روازم   روافترة

 العربية اململكة في الرســمية العمل أيام من عمل يوم أي  الل الصــندوق  في الوحدات حملة من االســترداد طلبات ابول  يتم

 .ليوم التقويم التالي الرابع اليوم في العمل ا الق ابل العميل الى املستردة الوحدات ايمة دفع يتم وسوف السعودية،

 

 :رواص للط رمنروالستردودرأل راالشتروكرواالزم رواوةلو رمنروحدنىرولحلرق م 

 :الصندوق  في اال افي واالشتراك لالشتراك األدن  ادحد

 (.سعودي ريال أالف عشرة) سعودي ريال أالف 10 هو  الصندوق  في لالشتراك األدن  ادحد -

 (. سعودي ريال ألف) سعودي ريال 1,000 الصندوق  في اإل افي لالشتراك األدن  ادحد -

 :الصندوق  من لالسترداد الال مة الوحدات من األدن  ادحد

 (سعودي ريال ألف) سعودي ريال 1,000 الصندوق  من لالسترداد األدن  ادحد يبلغ -

 املبدئي االشـــــــتراك ملبلغ األدن  ادحد من أال إلى الوحدات مالك اســـــــتثمار  يخفض أن اســـــــترداد أي شـــــــأن من كان إذا -

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

 مــالــك لبنــك ادجــاري  ادحســــــــــــــــاب في القيــد  الل من ادجــاري  ادحســــــــــــــــاب في املحــددة بــالعملــة االســــــــــــــترداد طلبــات كــافــة

 .الوحدات



 

43 

 مك نرتقليمرواوألب  :

 يتم تقديم ال لبات عن طريق  يارة مدير الصندوق في العنوان التالي:

 الثاني ال ابق – التجاري  حمران بن مركز 

  التحلية) العزيز  عبد بن محمد األمير  شارع
ً
 (سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة 51536: ب.ص

 :واوةلو رم اكيرسجل (د

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

  الوحدات مالكي سجل يعد -2
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على ااطعا

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

 .وعنوانه الوحدات مالك اسم -

 بحســــب التجاري  ســــجله رام أو  ســــفره جوا   رام أو  إاامته رام أو  الوحدات ملالك الوطنية الهوية رام -

 .الهيئة تحددها أ ر   تعريف وسيلة أي أو  ادحال،

 الوحدات. مالك جخسية -

 .الةجل في الوحدات مالك تةجيل تاريخ -

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

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

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

  الصــــــندوق  مدير  يقدم كما طلبها، عند الهيئة ملعاينة جاهز  الوحدات مالكي ســــــجل يكون  -4
ً
 مالك لةــــــجل ملوصــــــا

  وحدات مالك أي إلى الوحدات
ً
 بمالك املرتب ة املعلومات جميع امللوص ذلك يظهر  أن )على ال لب عند مجانا

 (.فقط املعني الوحدات

  الوحدات مالكي ســــــجل بتحديث الصــــــندوق  مدير  يقوم -5
ً
 في إليها املشــــــار  املعلومات في التغيرات يعكس بحث فورا

 الفقرة. هذه من( 3) الفقرة

 

 :وحلليرواولحرفترةرخالتروملتسألم روالشتروكرمب اغروستثم ر  (ه

أموال االشتراك سوف تستثمر في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد واملبرمة مع طرف  ا ع لتنظيم مؤسسة 

ئة راابية مماثلة للمؤسسة  ارج اململكة، إلى حين الوصول إلى ادحد األدن  من املبلغ امل لوب. ويجو  النقد أو لهي

إيداع مبالغ االشــــــــتراك  ير املســــــــتثمرة املتســــــــلمة من مالكي الوحدات لد  مدير الصــــــــندوق أو تابعيه إذا كان ذلك 

 لشرو  وأحكام مماثلة على األال للشرو  التي يبرمها أشواص 
ً
 .يتعاملون باستقاللية تامةوفقا

 

رفيروحدنىرولحلرذاكرإلىرواوصوت رعلمرتأثير رلملىرجمعه،رواص للط رمليل ري وي رواذيراألمبألغروحدنىرولحل (ل

 :واص للط 

ماليين ريال ســـعودي، بينما ال يوجد حد أعلى  10ان ادحد األدن  لرأس املال امل لوب لبدء تشـــغيل الصـــندوق هو 

لرأســــمال الصــــندوق، وفي حالة تعذر تجميع ادحد األدن  من رأس املال الال م لتشــــغيل الصــــندوق بعد تمديد فترة 

أشــــــهر ا ــــــافية، يتم إشــــــعار هيئة الســــــوق املالية بذلك وإعادة مبالغ االشــــــتراكات ورســــــوم االشــــــتراك وأي  6ال رح 

 بذلك دون حســـــــم مبلغ عوائد اســـــــتثمارية م
ً
حققة )إن وجدت( الى ادحســـــــاب البنكي لكل مســـــــتثمر وإشـــــــعاره   يا

 ورسوم االشتراك وأي عوائد استثمارية محققة )إن وجدت(.

 

رأدنىركحلريع داه رم رول رسننعوديرري ترماليينر10رمتوألبروسننت ف ءرضننم نرواالزم رواتصننح ح  روإلجلوءو  (ح

 واص للط:رأصوت رق م راص في

ســيســعى مدير الصــندوق بااللتزام بالئحة صــناديق االســتثمار فيما يتعلق بادحد األدن  من صــافي أصــول الصــندوق 

 ماليين ريال. 10البالغ 

ماليين ريال سيقوم مدير الصندوق برشعار هيئة السوق  10وفي حال انخفض صافي أصول الصندوق إلى ما دون 

 مصاد  حملة الوحدات واللوائح املنظمة لذلك.املالية التخاذ اإلجراءات التي تتناسب مع 
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لرواتيرولح ال  (ز ق،رأل رواوةلو رفيرواتع ملرمعه ريؤجَّ
َّ
 :ولح ال رتألكرفيروملتبع رلوإلجلوءو ريعأل

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

 رداد وحدات الصندوق إال في ادحاالت اآلتية:ال يجو  ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو است -ج

 إذا رأ  مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصاد  مالكي وحدات الصندوق. -1

إذا علق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول اال ر   -2

بالخسبة الى أصول الصندوق التي ير  مدير الصندوق التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما 

 بشكل معقول أنها جوهرية لصافي ايمة الصندوق.

يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفر ه مدير الصندوق وفقا  -ج

 للفقرة )ب( من هذه املادة:

بررة مع مراعاة مصاد  مالكي التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية وامل -1

 الوحدات.

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

 بصورة منتظمة.

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع تو يح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي  -3

ها املستخدمة في االشعار عن التعليق واالفصاح عن الوحدات فور انتهاء التعليق بال ريقة نفس

 ذلك في املواع االلكتروني ملدير الصندوق واملواع االلكتروني للسوق.

ل:رواتيروالستردودرطألب  روخت  ر ربمقتض ه ريجلي رواتيروإلجلوءو  (ح  ستؤجَّ

 الئحة من( 61) املادة الى تخضعالتي  االسترداد عمليات لتأجيل املنظمة سوف يتبع مدير الصندوق االحكام

 يلي: كما واي املالية، السوق  هيئة من الصادرة االستثمار  صناديق

 يوم أي في تلبيتها امل لوب الوحدات ملالكي االسترداد طلبات كافة ايمة إجمالي نسبة إجمالي بلغ إذا (1

 . الصندوق  أصول  ايمة صافي من أكثر  أو %  10 تعامل

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

 الصندوق  مدير  ير   التي الصندوق  أصول  إلى بالخسبة أو  عام بشكل إما الصندوق، يملكها التي األ ر  

 . الصندوق  أصول  ايمة صافي إلى نسبة مهمة أنها معقول  بشكل

 .تأجيلها امل لوب االسترداد طلبات ا تيار  عند ومنصفة عادلة إجراءات باتباع الصندوق  مدير  سيقوم •

 

8.  

 التالية: الشرو  وفق الوحدات من واحدة فئة من أكثر  إصدار  الصندوق  ملدير  ويجو   واحدة فئة ذات الصندوق  وحدات

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

 من األ ر   للفئات االســتثمار  وأهداف اســتراتيجيات عن تختلف اســتثمار  وأهداف اســتراتيجيات فئة ألي تكون  لن •

 الصندوق.

 .الوحدات من أ ر   فئة مالكي بحقوق  اإل الل شأنها من بحقوق  الوحدات من فئة مالكو  يتمتع لن •

 

9.  

 .لواس وي روحلا  رومل ا  روافترو رذاكرفيرومل ليربم رب اتق ريل رواصأل رذو روملعألوم   (أ

سيقوم مدير الصندوق برعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية املوجزة  -

ناديق االستثمار وتزويد مالكي الوحدات بها عند ال لب دون ( من الئحة ص5والتقارير األولية وفقا ملت لبات امللحق رام )

 مقابل.

( من الئحة صناديق 71حسب املادة ) لل روحات األوليةسيقوم مدير الصندوق برتاحة التقارير ادواصة بصندوق األول  -

 االستثمار واي كل أتي:

 ة التقرير.( يوما من نهاية فتر 70اتاحة التقارير السنوية  الل مدة ال تتجاو  ) •

 ( يوما من نهاية فترة التقرير.35اتاحة التقارير األولية  الل مدة ال تتجاو  ) •
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للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل،  لل روحات األوليةاتاحة صافي ايمة األصول ادحالية لصندوق األول  •

 ر الصندوق.واتاحة جميع أراام صافي ايمة األصول السابقة في املكاتب املةجلة ملدي

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

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

السنة املعد في شأنها البيان( يلوص ارسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي شوص تملك الوحدات  الل  •

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

األرباح املو عة وإجمالي مقابل ادودمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة في شرو  وأحكام 

ومذكرة املعلومات، باإل افة الى جميع مخالفات ايود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو الصندوق 

 في شرو  وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح في مواعه االلكتروني واملواع االلكتروني للسوق أو بال ريقة التي تحددها الهيئة  •

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

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

 من الربع املعني.

 أصول الصندوق.نسبة األتعاب اإلجمالية في الربع املعني إلى متوسط صافي ايمة  -2

 مبالغ األرباح املو عة في الربع املعني ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة )إن وجدت(. -3

 ايمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي ايمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني. -4

 .مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع املعني إلى متوسط ايمة صافي أصول الصندوق  -5

 معايير ومؤشرات اياس املخاطر. -6

 معايير ومؤشرات أداء الصندوق. -7

 .نسبة االاتراض من ايمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع املعني -8

 :واص للط رمليل ريعّله رواتيرواص للط رتق ريل رإت ة رللس ئلرب(رأم كن

او الهاتف او الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح ادحســــــــاب يتم ارســــــــال التقارير على العنوان البريدي او البريد االلكتروني 

( 60االســتثماري اال اذا تم اشــعار مدير الصــندوق باي تغيير في العنوان ، و يجب إ  ار مدير الصــندوق باي أ  اء  الل )

 من اصــدار تلك التقارير و بعد ذلك تصــبح تلك التقارير  نهائية و حاســمة ، كما ســيتم توف
ً
 تقويميا

ً
ير هذه التقارير على يوما

 املواع االلكتروني ملدير الصندوق واملواع االلكتروني للسوق.

 :األص للط رملوجع رم ا  رق ئم رألت ر(ج

 م31/12/2016 في للصندوق  األولى املالية السنة نهاية في مراحعة مالية اائمة أول  ستتوفر 

 :األص للط رومللوجع رواس وي رومل ا  رواقووئمرتقليم (د

  املراجعة السنوية املالية بالقوائم الوحدات مالكي بتزويد الصندوق  مدير  سيقوم
ً
 طلبها. عند مجانا

 

10. 

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

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

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

 

 :واص للط،رمعرب  نرنوعرواعضوي أعض ءرمجألسرإدورةرأ(رأسم ءر

 "  وعضو " الرئيس  تلمسانيأ. عدنان محمد 
 

( سنة في إدارة املحافظ االستثمارية والتسويق املصرفي 35لد  األستاذ / عدنان  برة مصرفية تزيد عن ) •

  .رية وتمويل الشركاتوالتخ يط االستثماري وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثما

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

 األردن(. –ماليزيا  – بلجيكا –اإلسالمية، إدارة فرق العمل والتخصيص، من هيئات عاملية )بري انيا 
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 من املناصب القيادية في مؤسسات  ليجية وسعودية، كما ادم وشارك في تنظيم  •
ً
عمل األستاذ / عدنان في عددا

عدد من املؤتمرات ادوليجية وورش العمل املتخصصة في االاتصاد اإلسالمي واالستشارات االستثمارية وتمويل 

 الشركات. 

 –ي من قة ادوليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك ااد العديد من ال روحات الناجحة لصناديق استثمارية ف •

 .كومر  بنك، مؤشر داو جونز اإلسالمي

 

 " عضو "  فيصل صالح مالئكة أ.
 

سنوات من العمل في الق اع البنكي والتمويل وت وير وتسويق املنتجات االستثمارية وإيجاد  7لديه  برة تمتد إلى  •

 ادحلول املالية ملختلف الشركات. 

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

ف يمتد على مد  عامين. واد عمل ملدة عامين في البنك األهلي التجاري في ب •
ّ
رنامج مدراء املستقبل وهو برنامج مكث

 في ا اع تمويل األفراد يعمل في مجال إدارة وتسويق عدد من منتجات تمويل األفراد
ً
 .شغل منصبا

 

 " عضو "  أ. خالد محمد سالم باجنيد
 

 في املجال املالي واإلداري واالستشاري. 22  األستاذ /  الد محمد سالم باجنيد أكثر من لد •
ً
 عاما

 حاصل على شهادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك عبد العزيز بجدة. •

 عمل كمستشار ومداق مالي في شركة ارثر اندرسون ألكثر من ست سنوات. •

ية لعدة شركات مثل " سدكو، السعودية لل باعة والخشر، شركة إدارة وإنماء شغل العديد من وظائف اإلدارة املال •

 املشاريع العقارية"

 

 " عضو مستقل " أ. جمال إبراهيم شمس
 

 العزيز.حاصل على بكالوريوس الهندسة امليكانيكية من جامعة امللك عبد  •

سنة في شركة أرامكو تقلد من  اللها عدة مناصب من  27لد  املهندس / جمال إبراهيم شمس  برة أكثر من  •

 أهمها:

 مدير إدارة التكنولوجيا  -

 مدير إدارة املحاسبة واملالية  -

 مدير إدارة املشتريات  -

 مدير إدارة الصيانة  -

 املعلوماتمدير إدارة نظم إدارة ادجودة وتكنولوجيا  -

 مدير املشروعات ادواصة -

 

 " عضو مستقل " أ. عادل محمد صبري
 واشن ن-علوم ادحاسب اآللي من جامعة سياتل -حاصل على بكالوريوس علوم  •

 عضو مجلس إدارة صناديق استثمارية عقارية.  •

 رجل أعمال حيث يدير العديد من االستثمارات العقارية واملالية ادواصة والعائلية. •

 ألستاذ / عادل  برة طويلة في مجال االستثمار والبنوك على املجال الشوص ي واالستثمار العائلييمتلك ا •

 في ادو و  ادجوية السعودية حيث شغل وترقى للعديد من املناصب فيها وعمله ادحالي  •
ً
 برة تزيد عن عشرين عاما

 التابع للو و  ادجوية السعودية )كبير مديري إدارة الترا يص واألصول التقنية( في ا اع تقنية املعلومات
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 وإلدورة:مسؤلا   رأعض ءرمجألسرج(رأدلوررل 

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

 فيها. .أ
ً
 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير ادجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

 ألحكام اإلشراف، ومتى كان ذلك  .ب
ً
، املصاداة على أي تضارب مصاد  يفص  عنه مدير الصندوق وفقا

ً
مناسبا

 الئحة صناديق االستثمار.

 على األال مع مسؤول امل ابقة وااللتزام أو )دجنة امل ابقة وااللتزام( لد  مدير  .ت
ً
االجتماع مرتين سنويا

أكد من التزام مدير الصندوق بجميع الصندوق ومسؤول التبليغ عن  سل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للت

 اللوائح واألنظمة املتبعة.

 إارار أي توصية يرفعها املصف في حال تعيينه. .ث

 التأكد من اكتمال والتزام شرو  وأحكام الصندوق بأحكام الئحة صناديق االستثمار. .ج

لشرو  وأحكام التأكد من ايام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا  .ح

 وارارات املستشار الشرعي للصندوق. الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار وحملة الوحدات فيه. .خ

 

 مك فئ  رأعض ءرمجألسرإدورةرواص للط د(ر

من أعضاء املجلس عن  ريال لكل عضو  3,000يستحق كل من أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين مكافأة ادرها 

ريال في الشهر في حالة حدوث أكثر من اجتماع في الشهر، وال يوجد أي مزايا أو رواتب  5,000كل اجتماع، وبحد أاص ى 

أو مكافآت أ ر ، أما أعضاء املجلس  ير املستقلين فال يحصلون على أي مكافأة. وتحمل هذه املصاريف على إجمالي 

 ملبدأ االستحقاق املحاس ي كل يوم تقويم وتو ع عند مصاريف الصندوق وتقت ع من صا
ً
في ايمة أصوله وفقا

 استحقااها.

 

 :ب  نرب يرتع رضرمتحققرولرمحتملربينرمص لحرعضورمجألسرإدورةرواص للطرلمص لحرواص للط ه(ر

 يحرص مدير الصندوق على عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ين وي على تعارض للمصاد ، وفي حال حدوث أي

تضارب جوهري للمصاد  بين مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن ومصاد  الصندوق فسيقوم مدير الصندوق 

باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في اارب فرصة ممكنة، كما يجب على أعضاء الصندوق 

دوق ومصاد  الصندوق ملجلس إدارة باإلفصاح عن أي تعارض متحقق او محتمل بين مصاد  عضو مجلس إدارة الصن

 .الصندوق 

 

 :واص  ديقرإدورةرمج اسرفيرواص للط رإدورةرمجألسرأعض ءرل(رعضوي  ر

 يشغل األعضاء املذكورين أعاله منصب أعضاء مجلس إدارة بالصناديق املوغحة بادجدول التالي: 

علن نرمحملر ص  ديقرشلك روحلترك بيت ت

 تألمس ني

خ الرمحملرس امر

 ب ج  ل

ف صلرص لحر

 مالئك 

جم ترإبلوه مر

 شمس

ع دترمحملر

 صبري 

 × ص للطروحلتراألسهمرواسعودي 
× 

- - - 

 × وحلتراألملوبح  ر)ب الي ت(ص للطر
× 

- - × 

 × ص للطروحلتراأللخلرواللري
× 

× × - 

 - × × × × لوالع ي رواصح  ص للطروحلتراألغذوءر

 × × - × × ص للطرفلصروحلترواعق ري 

 - × - × × 1-ص للطروحلتراأللخلرواعق ري 

 × × - × × 1-ص للطروحلتراألمألك  رولخ ص 

 × × - × × واعق ري رص للطرفأللروالوك 
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11. 

تخضــــــــع جميع عمليات واســــــــتثمارات الصــــــــندوق إلى مراابة الهيئة الشــــــــرعية للصــــــــندوق )دار املراجعة الشــــــــرعية(، وتتكون الهيئة الشــــــــرعية من 

 مجموعة من أ حاب الفضيلة العلماء من ذوي ادوبرة في القضايا املالية املعاصرة. 

بيتال( كمسـتشـار شـرعي لإلشـراف وتقديم املشـورة بشـأن توافق )صـندوق ولقد تم تعيين شـركة دار املراجعة الشـرعية من ابل )شـركة األول كا

 األول لل روحات األولية( مع املعايير الشرعية واعتمادها. 

 لعملياتها كما تملك شـــــــبكة تتألف من 
ً
مســـــــتشـــــــار شـــــــرعي حول العالم لتغ ية  27هذا وتتخذ دار املراجعة الشـــــــرعية من الشـــــــرق األوســـــــط مقرا

يها األنشـــــ ة املتوافقة مع الشـــــريعة اإلســـــالمية مثل: ماليزيا، اململكة العربية الســـــعودية، ادجزائر، مصـــــر، ا ر، اإلمارات، األســـــواق التي تتركز ف

 السودان والبحرين.

 عنوان املستشار الشرعي:

 دار املراجعة الشرعية

 املنامة 21051ص.ب. 

 مملكة البحرين

 أسم ءرأعض ءروالج  رواشلع  رلمؤهال هم: (أ

 

 واش خروالكتورر/رمحملرإبلوه مروابألت جي:ر

 منصـــب نائب رئيس الهيئة الشـــرعية لبنك مصـــر، القاهرة، باإل ـــافة إلى كونه عضـــو 
ً
يشـــغل الدكتور محمد إبراهيم البلتاجي حاليا

 
ً
للبرامج املصرفية  دجنة السياسات للبنك الوطني للتنمية، وابل التحااه بالبنك الوطني للتنمية كان يعمل الدكتور البلتاجي مديرا

اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، باإل افة إلى كونه كان يشغل منصب رئيس التخ يط والدراسات في شركة 

 الراجحي املصرفية لالستثمار.

 القاهرة. –عضو الهيئة الشرعية في بنك مصر  •

 نائب رئيس الهيئة الشرعية للبنك الوطني للتنمية. •

 عضو مجلس إدارة شركة أسيو  الوطنية اإلسالمية للتجارة والتنمية. •

 سنغافورة. –للتأمين  HSBCعضو الهيئة الشرعية لشركة  •

 مدير البرامج املصرفية املتوافقة مع األحكام الشرعية. –مؤسسة النقد العربي السعودي  •

 رئيس التخ يط والدراسات لشركة الراجحي املصرفية. •

 

 لكتوررمحملرأنوررشألبي:واش خروار

حاصــــل على أعلى األســــانيد في العلوم الشــــرعية ، وعضــــو هيئة الراابة الشــــرعية في صــــناديق اســــتثمار إســــالمية عدة منها "صــــندوق 

ادحصـــــــــــن" ادواص ببنك مصـــــــــــر، "صـــــــــــندوق الوفاق" ادواص ببنك التنمية، وبنك القاهرة، "صـــــــــــندوق ســـــــــــنابل" ادواص بالشـــــــــــركة 

بو ظ ي اإلسالمي، شارك في و ع مسودة الالئحة التنفيذية لنقل و راعة األعضاء بو ارة الصحة وعضو املصرية الدولية ومصرف أ

بمجلس إدارة جمعية تنمية املجتمع، حاصــل على شــهادة الدكتوراة واملاجســتير في أصــول الفقه من جامعة األ هر الشــريف ويعمل 

تاء املصرية القاهرة، باإل افة إلى دار اإلفتاء املصرية لفرع أسيو ، يترأس كمدير عام لإلدارة العامة لألبحاث االجتماعية بدار اإلف

 الدكتور شل ي دجنة أمانة الفتو  بدار اإلفتاء املصرية وعضوية  دجنة حالل بهيئة املواصفات القياسية املصرية  بو ارة الصناعة.

 ة.مدير عام اإلدارة العامة لألبحاث االجتماعية بدار االفتاء املصري •

 رئيس دجنة أمانه الفتو  بدار اإلفتاء املصرية. •

 رئيس دجنة حالل بدار االفتاء املصرية. •

 حتى اآلن. 2004عضو دجنة حالل بهيئة املواصفات القياسية املصرية بو ارة الصناعة من عام  •

 عضو هيئة الراابة الشرعية باإلدارة العامة للمعامالت اإلسالمية في بنك مصر. •

 هيئة الراابة الشرعية في صناديق االستثمار اإلسالمية األتية:عضو  •

 صندوق ادحصن" بنك مصر. -

 "صندوق الوفاق" بنك التنمية، وبنك القاهرة. -

 "صندوق سنابل" الشركة املصرية الدولية، ومصرف أبو ظ ي اإلسالمي. -

 

 أدلوررلمسؤلا   رلج  روالق ب رواشلع  : (ب

الشــــــرعي بالراابة الشــــــرعية وإجراء مراجعات ســــــنوية للصــــــندوق ليؤكد ملجلس اإلدارة بأن عمليات الصــــــندوق وســــــيقوم املســــــتشــــــار 

 واستثماراته متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 مق بلروالستش رو رلوملصلررواذيردفعرم ه: (ج

ســـعودي نظير  دمات املراجعة الشـــرعية املقدمة ريال  10,000ســـتحصـــل شـــركة دار املراجعة الشـــرعية على أتعاب ســـنوية مقدارها 

 للصندوق وسيتم تحميل تلك األتعاب عل الصندوق بشكل سنوي.

وســــــــيقوم املســــــــتشــــــــار الشــــــــرعي بالراابة الشــــــــرعية وإجراء مراجعات ســــــــنوية للصــــــــندوق ليؤكد ملجلس اإلدارة بأن عمليات الصــــــــندوق 

 واستثماراته متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 ع ييررواشلع  راألص للط:ومل (د

 

ســــوف يقوم مدير الصــــندوق باســــتثمار أموال الصــــندوق في شــــراء وبيع أســــهم الشــــركات املتوافقة مع املعايير الشــــرعية واملعتمدة من املســــتشــــار 

املتوافقة مع  الشـــــــــــــرعي للصـــــــــــــندوق والتي تن بق عليها املعايير التالية: يجب أن تقتصـــــــــــــر أعمال الصـــــــــــــندوق في جميع األواات على االســـــــــــــتثمارات

 عليه فقد اعتمد املستشار الشرعي الضوابط واملعايير التالية:
ً
 الشريعة اإلسالمية واملعتمدة من املستشار الشرعي، وبناءا

 ال يجو  اإلستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيس ي مما يلي: .1

 ية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة وشركات التأمين التقليدية.األنش ة املالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالم -

 إنتاج وتو يع ادومور والد ان. -

 إنتاج وتو يع األسلحة. -

 إنتاج وتو يع دحم ادونزير ومشتقاته. -

 إنتاج وتو يع اللحوم الغير مذكاة ذكاة شرعية. -

 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. -

 عة وكتب املجون واملجالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما. إنتاج ونشر أفالم ادوال  -

 امل اعم والفنادق التي تقدم  دمات محرمة كبيع ادومر أو  يره وكذلك أماكن اللهو. -

 أي نشا  آ ر يقرر املستشار الشرعي عدم جوا  اإلستثمار فيه. -

تمر بمرحلة التحليل املالي، ال يجو  االســــــــــــتثمار في الشــــــــــــركات التي تكون لديها الشــــــــــــركات التي يكون نشــــــــــــاطها الرئيســــــــــــ ي حالل يجب أن  .2

 الخسب املالية التالية:

 % من القيمة السواية ملوجوداتها.33القروض الربوية وفقا مليزانيتها مساويه أو أكثر من  -

 .% من موجوداتها حسب القوائم املالية49يتجاو  مجموع النقود والديون على الغير  -

% من القيمة 33نســــبة الســــيولة املســــتثمرة في أدوات اصــــيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية مســــاويه أو تزيد عن  -

 السواية ملوجودات الشركة.

ية أو % من الد ل الكلي للشركة، سواء كانت هذه املصادر من فوائد ربو  5يتجاو  الد ل الغير املشروع من مختلف املصادر عن  -

 مصادر أ ر   ير مباحة.

 ابل الد ول في استثمار شراء أسهم شركات  اصة يتوجب على مدير الصندوق أ ذ موافقة املستشار الشرعي. .3

باإل ــــــــافة إلى االســــــــتثمار في شــــــــراء أســــــــهم شــــــــركات  اصــــــــة، اد يقوم مدير الصــــــــندوق باالســــــــتثمار في ودائع اصــــــــيرة األجل متوافقة مع  .4

ة أو حسابات جاريه في مصارف إسالمية من أجل توفير مصاريف الصندوق أو من أجل الد ول في عمليات وفرص الشريعة اإلسالمي

 استثمارية أ ر .

بالخســـــــــبة لل روحات األولية للشـــــــــركات ادجديدة والتي ينوي مدير الصـــــــــندوق االســـــــــتثمار فيها فرن التحليل ادواص بميزانيتها العمومية  .5

 ل الشركة.يجب أن يقسم على صافي أصو 

أما بالخســبة للشــركات التي يتم تداول اســهمها مدة ربع ســنة مالية على األال ومدرجة في الســوق ولها تاريخ تداول وايمة ســواية، فرن  .6

 التحليل ادواص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على متوسط القيمة السواية للشركة.

 

 س  س رتوهيررأمووترواص للط: (ه

اكتشــــــــــــاف أن أي شــــــــــــركة من الشــــــــــــركات التي يســــــــــــتثمر فيها الصــــــــــــندوق اد حققت أية إيرادات من مصــــــــــــدر محرم  الل فترة اســــــــــــتثمار في حالة 

الصـــندوق فيها، ســـيقوم املداق الشـــرعي باحتســـاب مبالغ الت هير من إجمالي أرباح الصـــندوق وســـيقوم مدير الصـــندوق برشـــعار حملة الوحدات 

ة إليهم من الصــندوق، كما ســيقوم مدير الصــندوق بخصــم تلك املبالغ من أرباحهم وايداعها في حســاب بنكي يتم بهذه املبالغ في التقارير املرســل

 فتحه لهذا الغرض لصرفه في وجوه ادوير بعد موافقة املستشار الشرعي، ويرجع في تحديد هذه الخسب إلى آ ر ميزانية أو مركز مالي مداق.
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12. 

 :واص للط رمليل روسم (أ

 كابيتال األّول  شركة

 

 :ومل ا  رواسوط ره ئ رعنرواص در رواترخ صررقم (ب

 (14178-37رام التر يص الصادر عن هيئة السوق املالية السعودية هو )

 

 :واص للط رملليل رواعملرلع وونروملسجلرواع وون (ج

 الثاني ال ابق – التجاري  حمران بن مركز 

  التحلية) العزيز  عبد بن محمد األمير  شارع
ً
 (سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة 51536: ب.ص

 

 :ومل ا  رواسوط ره ئ رعنرواص در رواترخ صرت ريخ (د

 م21/4/2014

 :واص للط رملليل رومللفوعرومل تررأسرب  ن (ه

 سعودي. ريال 50,000,000

 

 :وإليلودو رلوالرب حراألس  رومل ا  رواس بق ملخصروملعألوم  رومل ا  رملليلرواص للطرمعرتوض حر (ل

 14,349,397 واليلودو ر

 14,798,396 وملص ريف

 2,020,359 وازك ة

 (2,469,358) ص فيروالخل

 

 واص للط:رمليل رإدورةرمجألسرأسم ءرأعض ءر (ز

 

 وإلدورةر)عضورغيررمستقل(ر:رمجألسررئيسر-رمالئك رجم لرص لحر/والكتور  -

 و  واالسـتثمار  املالية و  االكاديمية املجاالت في املختلفة التنفيذية املوااع في العملية ادوبرة من سنة 23 من أكثر  لديه •

 . التعاوني التامين و  االسالمية املصاريف

  صاد /  الدكتور  يرأس كما •
ً
 شركة – لالستثمار  رصد بنك –القابضة العاملية رصد مجموعة) منها شركات عدة مجالس حاليا

 التامين بيت شركة – ادجزائر  للتأجير  االسالمية الشركة – بتونس التامين العادة االسالمية الشركة – العالم انحاء رصد

 . بالسعودية املعدات و  االالت تاجير  شركة – السعودي املصري 

 التجارية بالغرفة الدولي االستثمار  دجنة)  الدولية و  االاليمية و  املحلية الهيئات و  اللجان من العديد عضوية يشغل كما •

 و  للمراجعة االستشارية الهيئة - املوهوبين لرعاية رجاله و  العزيز  عبد امللك بمؤسسة االستثمار  دجنة عضو  – بجدة

 – إستثمار )  تخصص األعمال إدارة في دكتوراه صاد /  الدكتور  ويحمل(.  االسالمية املالية املؤسسات منظمة في ادحسابات

 إلى باإل افة ، م1984 عام في فهد امللك جامعة األعمال إدارة في وماجستير  ، م1990 عام متشغن ةجامع من(  تمويل

 م1981 عام املعادن و  البترول جامعة من املدنية الهندسة في بكالوريوس

 

 :ررئيسرمجألسروإلدورةر)عضورمستقل(رن ئب –رواسويكترعبلهللارروشلوالكتور/ر -

 ادوليجي التعاون  ومجلس الشراية املن قة وصناعة تجارة  رفة في مجلس عضو  منصب السويكت راشد السيد يشغل •

  ويخدم البترول لهندسة األمريكية وادجامعة ادوليجي التعاون  ملجلس االاتصادي واإلتحاد الرأسمالية للمشاريع
ً
 عدة في أيضا

 .ودولية محلية  يرية منظمات
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 املقاوالت وشركات التجارية الشركات ذلك في بما صناعات عدة في شركاتال إدارة في كبيرة  برة السويكت السيد يمتلك •

 .السعودية العربية باململكة عاملية شركات مع مشتركة مشاريع أسس واد. والكهرباء والبترول والغا   البحرية وادودمات

 إدارة في البكالوريوس ودرجة واملعادن للبترول فهد امللك جامعة من األعمال إدارة في املاجستير  درجة السويكت السيد يحمل •

 دورات عدة حضر  فقد ذلك إلى إ افة . األمريكية املتحدة الواليات في بورتالند بوالية باسيفيك وارنر  جامعة من األعمال

 .األعمال إدارة في وندوات دراسية

 

 :ر(ومل تلبمستقلرلريشغلرلظ ف رواعضوررغير رعضو وإلدورةر)ررمجألسررعضو  –/رعلن نرمحملرتألمس نيرروحست ذ -

( سنة في إدارة املحافظ االستثمارية والتسويق املصرفي والتخ يط 35لد  األستاذ / عدنان  برة مصرفية تزيد عن ) •

  .االستثماري وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

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

 األردن(. –ماليزيا  – بلجيكا –فرق العمل والتخصيص، من هيئات عاملية )بري انيا 

 من املناصب القيادية في مؤسسات  ليجية وسعودية، كما ادم و  •
ً
شارك في تنظيم عدد من عمل األستاذ / عدنان في عددا

 املؤتمرات ادوليجية وورش العمل املتخصصة في االاتصاد اإلسالمي واالستشارات االستثمارية وتمويل الشركات. 

كومر  بنك،  –ااد العديد من ال روحات الناجحة لصناديق استثمارية في من قة ادوليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك  •

 .مؤشر داو جونز اإلسالمي

 

 عضورمجألسروإلدورةر)عضورمستقل(ر: –/رف رلطروةملرغالمرروحست ذ -

 مستشارا العملية حياته بدأ. واملصرفي القانوي  املجال في عاما، عشر  سبعة عن تزيد  برة  الم فاروق/  االستاذ يمتلك •

 ذلك بعد عمل . Gibson,dunn&Crutucerاالمريكية التجارة و ارة في متدربا للعمل انتقل ثم ، السعودية ادو و  في اانوينا

 .االستثمارية للصناديق التوفيق شركة في املخصصة الصناديق إلدارة عاما مديرا ثم املخصصة الصناديق إلدارة مديرا

 انتقل ثم.  السعودية العربية باململكة التجاري  االهلي البنك في العمليات ومخاطر  املنتجات وهيكلة ت وير  إلدارة رئيسا عمل •

 .املالية ادوبير  شركة في تنفيذي كشريك للعمل بعدها

 . العقارية واالستثمارات العقارية للمشاريع البتيل  شركة في التنفيذ للرئيس نائبا ، حاليا  الم فاروق/  االستاذ يعمل •

 املتحدة الواليات – واشن ن جامعة من العاملية القانونية الدراسات في املاجستير  شهادة ،  الم فاروق/  االستاذ يحمل •

 .1999 العام في عبدالعزيز  املللك جامعة من القانون  في البكالوريس على ابلها حصل اد وكان. 1999 االمركية

 

 لمسؤلا  ته:رللوجب تهرواص للط رمليل رمه م (ح

 وأحكام وشرو  لهم املر ص األشواص والئحة االستثمار  الئحة صناديق أحكام بموجب الوحدات مالكي العمل ملصلحة .1

 بالصندوق.  ادواصة املعلومات الصندوق ومذكرة

 مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في بما لهم املر ص األشواص عليها الئحة نصت التي والواجبات املبادئ بجميع االلتزام .2

 .املعقول  ادحرص وبذل مصادحهم يحقق بما العمل والذي يتضمن الوحدات،

 عن اآلتي: الصندوق  مدير  يكون  .3
ً
 مسؤوال

 .الصندوق  إدارة •

 .للصندوق  اإلدارية ادودمات ذلك في بما الصندوق  عمليات •

 .الصندوق  وحدات طرح •

 مضللة. و ير  و حيحة كاملة وواغحة وأنها واكتمالها املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شرو  داة من التأكد •

 اام أو  مباشر  بشكل وواجباته مسؤولياته أد  سواءً  االستثمار  صناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مسؤول الصندوق  مدير  .4

 .لهم املر ص األشواص والئحة االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب  ارجية جهة بتكليف

 مدير  من متعمد تقصير  أو  تصرف سوء أو  إهمال أو  احتيال عن الناتجة الصندوق   سائر  عن مسؤول الصندوق  مدير  .5

 .الصندوق 

و ع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق و مان سرعة التعامل معها. والعمل على  .6

 سنوي على األال. تقويم املخاطر بشكل

 ت بيق برنامج مراابة امل ابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بختائج الت بيق عند طلبها. .7
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ألفرواتيرومله م (ط
ُ
 واص للطرف م ريتعألقربص للطروالستثم ر:رمليل رج نبرمنرث اثرطلفربه رك

 التالية: باملهام وذلك للقيام ثالث طرف مع االستثمار  صندوق  يتعامل

 الصندوق  مدير  ايام من والتأكد الصندوق  إدارة في الصندوق  مدير  أداء ومراابة بمتابعة للقيام :واص للط رإدورةرمجألس

  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته
ً
 العالاة ذات واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام لشروك وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام

 ومراجعة الصندوق  ملستندات الشرعي االعتماد شهادة وإصدار  واالتفاايات املستندات بمراجعة للقيام واشلع  :رواه ئ 

 وانش ة عمليات على الشرعي والتدايق والراابة واالشراف الصندوق  بأعمال املتعلقة والوثائق االتفاايات مسودات

 .الصندوق 

 .ادحفظ بمهام للقيام وذلك :ولحفظرومين

 واملراجعة. التدايق بمهام للقيام وذلك واق نوني:روملح سب

 

 وستبلواه:رأل رواص للط رمليل راعزت رومل ظم روحةك م (ي

 ،
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل او اتخاذ أي تدبير آ ر تراه مناسبا

ً
للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وذلك في حال واوع أي من ادحاالت التالية:

 األشواص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار  دون  اإلدارة نشا  ممارسة عن الصندوق  مدير  تواف .7

  .لهم املر ص

 .الهيئة ابل من تعليقه أو  سحبه أو  اإلدارة نشا  ممارسة في الصندوق  مدير  تر يص إلغاء .8

 اإلدارة. نشا  ممارسة في تر يصه إللغاء الصندوق  مدير  من الهيئة إلى طلب تقديم .9

  الهيئة تراه بشكل) أ ل اد الصندوق  مدير  أن الهيئة رأت إذا .10
ً
 ولوائحه النظام بالتزام( جوهريا

 التنفيذية.

 عدم مع استقالته أو  عجزه أو  الصندوق  أصول  يدير  الذي االستثمارية املحفظة مدير  وفاة .11

 أصول  أو  االستثمار  صندوق  أصول  إدارة على اادر  الصندوق  مدير  لد  مةجل آ ر  شوص وجود

  .املحفظة مدير  يديرها التي الصناديق

 جوهرية أهمية ذات أنها( معقولة أسس على بناءً ) الهيئة تر   أ ر   حالة أي .12

 رصننالة   ه رمنرأي رواه ئ رم رسننترإذو
ا
رك ملربشننكلرواتع لن رواصنن للط رمليل رعلىرف تعينرومل دة،رهذهرمنرأعالهراألفقلةرلفق 

 (ر60)رخالترلذاكروابليلرواصنننننن للط رمليل رإلىروملسننننننؤلا   رنقلرتسننننننه لرأجلرمن
ا
روابليل.رواصنننننن للط رمليل رتع ينرمنريوم 

 رذاكرك نرة ثم -ري قلرأنروملعزلترواصننننننننننن للط رمليل رعلىرليجب
ا
 رضنننننننننننللري 

ا
 رلم  سنننننننننننب 

ا
رواعقودرجم عر-واه ئ راتقليل رللفق 

 وابليل.رواص للط رمليل رإلىرواعالق رذيروالستثم ر ربص للط رومللتبو 

13. 

 وسمرأمينرولحفظ: (د

 ادجزيرة كابيتال
 

 رقمرواترخ صرواص دررعنره ئ رواسوطرومل ا  : (ه

ص شوص
ّ
ر   (07076-37) رام التر يص بموجب السعودية املالية السوق  هيئة ابل من له م 

 

 واع وونروملسجلرلع وونرواعملرحمينرولحفظ: (ل

 طريق امللك فهد  -الرياض

  11 966+2256000هاتف: 

 ,اململكة العربية السعودية11455, الرياض  20438ص.ب  

 www.aljaziracapital.com.saاملواع االلكتروني: 

 ت ريخرواترخ صرواص دررعنره ئ رواسوطرومل ا  : (ز

 م22/7/2007

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 ولحفظ:رأمينرلمسؤلا   روحس س  روحدلور  (ح

  ادحفظ أمين يعد .1
ً
  التزاماته عن مسؤوال

ً
 مباشر  بشكل مسؤولياته أد  سواءً  االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا

  بها كلف أم
ً
  طرفا

ً
 . لهم املر ص األشواص الئحة أو  االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

  ادحفظ أمين يعد .2
ً
 أو  احتيال بسبب الناجمة الصندوق   سائر  عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير  تجاه مسؤوال

 .ادحفظ أمين من متعمد تقصير  أو  تصرف سوء أو  إهمال

  ادحفظ أمين يعد .3
ً
 اتخاذ عن كذلك مسؤول وهو  الوحدات مالكي لصاد  وحمايتها الصندوق  أصول  حفظ عن مسؤوال

 الصندوق. أصول  بحفظ يتعلق فيما الال مة اإلدارية اإلجراءات جميع

 للحفظ من الباطن، وسيدفع امين ادحفظ  .4
ً
يجو  ألمين ادحفظ تكليف طرف ثالث او أكثر او أي من تابعيه للعمل امينا

 أي اتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 

 رولحفظرأمينربه ركألفرواتيرومله م   (ط
ا
 رطلف 

ا
   ث اث 

 الريوجل

 

 وستبلواه:رأل رأمينرولحفظراعزت رومل ظم روحةك م (ي

2.  
 
 في حال واوع أي من ادحاالت ِابل ن من عيّ للهيئة عزل أمين ادحفظ امل

ً
مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 :اآلتية

 .تواف أمين ادحفظ عن ممارسة نشا  ادحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشواص املر ص لهم ▪

 .ادحفظ أو سحبه أو تعليقه من ابل الهيئةإلغاء تر يص أمين ادحفظ في ممارسة نشا   ▪

 ظ.ادحفو  تر يصه في ممارسة نشا  اإلدارة ادحفظ إللغاءتقديم طلب إلى الهيئة من أمين  ▪

(  إذا رأت الهيئة أن أمين ادحفظ اد أ ّل  ▪
ً
 .النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام)بشكل تراه الهيئة جوهريا

 .معقولة( أنها ذات أهمية جوهريةأي حالة أ ر  تر  الهيئة )بناًء على أسس  ▪

  الهيئة مارست إذا
ً
  صالحياتها من أيا

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

  بديل حفظ
ً
 أجل من كامل بشكل التعاون  املعزول ادحفظ وأمين الصندوق  مدير  على يتعين كما الهيئة، لتعليمات وفقا

 ( 60)  الل وذلك البديل ادحفظ أمين إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل
ً
 البديل. ويجب ادحفظ أمين تعيين من يوما

  ذلك كان حيثما- ينقل أن املعزول ادحفظ أمين على
ً
   روريا

ً
  ومناسبا

ً
 املرتب ة العقود جميع - الهيئة لتقدير  ووفقا

 .البديل ادحفظ أمين الى العالاة ذي االستثمار  بصندوق 

3.  
 
بله بموجب إشعار كتابي إذا رأ  بشكل معقول أن عزل أمين ن من اِ عيّ يجو  ملدير الصندوق عزل أمين ادحفظ امل

 وبشكل كتابيالهيئة و ادحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار 
ً
 مالكي الوحدات بذلك فورا

م أم30وتعيين أمين حفظ بديل  الل )
ّ
 من تسل

ً
ين ادحفظ املعزول لإلشعار الكتابي واإلفصاح عن ذلك على ( يوما

 .مواعه اإللكتروني واملواع اإللكتروني للسوق املالية

14.  

 ال يوجد

15.  

 يوجد ال 
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16.  

 أ(روسمروملح سبرواق نوني:

 ادوريجي عبد هللا أسامة

 األمح سبرواق نوني:ب(رواع وونروملسجلرلع وونرواعملر

 عارف محمود شارع- الرو ة حي- جدة: العنوان

   21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فاكس 012-6600085: هاتف

 

 لمسؤلا  ته:رملوجعرولحس ب  رواق نونيرللوجب تهرج(رمه م

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

 ملعايير املحاسبة  ▪
ً
ظهر بعدل، من كافة النواحي ادجوهرية، املركز املالي للصندوق وبشكل نصف سنوي على األال وفقا

 
ت

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 فيما إذا كان الصندوق يحتفظ بةجالت محاسبية سليمة. ▪

 الية للصندوق م ابقة للةجالت املحاسبية.فيما إذا كانت القوائم امل ▪

 فيما إذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضاحات التي يراها  رورية أل راض املراجعة. ▪

 

 مالكي إشعار  ويتم املالية، السوق  هيئة موافقة أ ذ بعد القانوني املحاسب تغيير  في ادحق الصندوق  إدارة وملجلس

 .بذلك الوحدات

17. 

 س  س رتع رضروملص لح: (أ

 ســـــــيتم فعلي أو /و محتمل مصـــــــاد  تعارض وأي املصـــــــاد  تعارض ملعادجة ســـــــتتبع التي واإلجراءات الســـــــياســـــــات أن

 .مقابل دون  رسمية جهة أي أو  ادجمهور  من طلبها عند تقديمها

 

 ولخ ص :رلواعموال رب اتخف ض  روملتعألق روملعألوم   (ب

 بحيث ادواصة، العمولة ترتيبات في الد ول  الصندوق  ملدير  يجو   انه على ويوافق املحتمل واملشترك املشترك يقر 

 املدفوعة العمولة مقابل الصفقات تنفيذ  دمات الى إ افة و دمات سلع على بموجبه الصندوق  مدير  يحصل

 يلي: ما ادحالة هذه في الصندوق  مدير  على ويتعين الوسيط، ذلك  الل من املوجهة الصفقات على

 .الشرو  بأفضل التنفيذ  دمة املعني الوسيط يقدم أن -

 .الوحدات مالكي ملصلحة معقولة بدرجة الصندوق  مدير  عليها يحصل التي وادودمات السلع اعتبار  يمكن أنه -

 .معقول  مبلغ هو  وادودمات السلع مقدم الى دفعه يتم مبلغ أي ان الصندوق  مدير  سيتأكد  -

 

 لجل :رإنرواضليب رأل رب ازك ةروملتعألق روملعألوم   (ج

 

 واضليب :رر-1

 نفســــــه الصــــــندوق  في االســــــتثمار  على ين بق بعضــــــها متنوعة  ــــــريبية مخاطر  على الصــــــندوق  في االســــــتثمار  ين وي 

 التي الضــــــــــــرائـب تؤدي وســــــــــــوف معين، بمســــــــــــتثمر  صــــــــــــلـة ذات تكون  اـد معينـة ظروف على ين بق اآل ر  والبعض

 ســـــــــــعر  في وانخفاض الصـــــــــــندوق  في باالســـــــــــتثمار  املرتب ة العوائد تخفيض الى بالضـــــــــــرورة الوحدات مالكي يتكبدها

 على املترتبة الضـــــــــرائب بشـــــــــأن الضـــــــــريبين مســـــــــتشـــــــــاريهم مع التشـــــــــاور  املحتملين املســـــــــتثمرين على ويجب. الوحدة

 تشمل ال  كابيتال األول  شركة الى املستحقة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن وبيعا. وتملكها الوحدات في االستثمار 

  منفصــــــل بشــــــكل تحميلها يتم التي املضــــــافة القيمة  ــــــريبة
ً
  ــــــريبة والئحة نظام في عليها املنصــــــوص للمواد وفقا

 .املضافة القيمة
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 القيمة  ـــــــريبة تشـــــــمل ال  املعلومات ومذكرة واالحكام الشـــــــرو  في املذكورة واملصـــــــروفات والعموالت الرســـــــوم إن

  منفصـــل بشـــكل الضـــريبة تحميل وســـيتم املضـــافة
ً
 املضـــافة القيمة  ـــريبة نظام في عليها املنصـــوص لألســـعار  وفقا

 إبتداء املضــافة القيمة لضــريبة ســتخضــع واملصــاريف والعموالت الرســوم جميع أن مالحظة مع التنفيذية والئحته

 م.1/1/2018 من

 

 وازك ةر-2

 أو  حيا تهم أو  امتالكهم على الزكاة آثار  بخصــــــــــــوص مهنية مشــــــــــــورة على يحصــــــــــــلوا أن املحتملين املســــــــــــتثمرين على

 ذلك وكان األمر  لزم إذا الصـــندوق  ملدير  يجو   أنه املســـتثمرون يعلم أن يجب كما الصـــندوق، وحدات في تصـــرفهم

 
ً
 الصـــــندوق، أموال من األصـــــول /  األصـــــل او  الصـــــندوق  على تفرض التي الزكاة يدفع أن القانون  بموجب مفرو ـــــا

 .عليه املترتبة الزكاة دفع عن مسؤوال  مستثمر  كل وسيكون 

 

 لتف ص لروجتم عرم اكيرواوةلو :رمعألوم  ر (د

 

 واوةلو :رمل اكيروجتم عرعقلرإلىرفيه رواتيرُيلعىرواظللف .1

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

م من أيام( 10)  الل الوحدات مالكي لعقد اجتماع سيقوم مدير الصندوق بالدعوة ▪
ّ
 كتابي طلب تسل

 ادحفظ. أمين من

م من أيام( 10)  الل الوحدات مالكي لعقد اجتماع بالدعوة الصندوق  سيقوم مدير  ▪
ّ
 كتابي طلب تسل

 ايمة من األال على% 25 منفردين أو  مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي من أكثر  أو  مالك من

 الصندوق. وحدات

 واوةلو :رمل اكيروجتم عرعقلرإلىروالعوةرإجلوءو  .2

 واملواع الصندوق  ملدير  االلكتروني املواع في  الل )اإلعالن من الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  ▪

 وأمين الوحدات مالكي جميع إلى كتابي( وبررسال اشعار  (تداول ) السعودية املالية للسوق  االلكتروني

  21 عن ال تزيد وبمدة االجتماع تاريخ من األال على أيام عشرة ابل ادحفظ
ً
 تاريخ من األال على يوما

 .االجتماع

  الوحدات مالكي اجتماع ال يكون  ▪
 
 مجتمعين أو  يملكون  الوحدات مالكي من عدد حضره إذا إال   حيحا

 .الصندوق  وحدات ايمة من األال على% 25 منفردين

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

 السعودية املالية للسوق  االلكتروني واملواع الصندوق  ملدير  االلكتروني املواع في ذلك عن باإلعالن

 الثاني االجتماع موعد ابل ادحفظ وأمين الوحدات مالكي جميع الى كتابي اشعار  وبررسال( تداول )

  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) بخمسة
ً
   حيحا

ً
 .االجتماع وات املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا

 

 م اكيرواوةلو :روجتم ع  رفيرواتصويترلةقوط رواوةلو رم اكيرتصويترطليق  .3

 يجو  لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في االجتماع. ▪

 وات يملكها وحدة كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجو   ▪

 .االجتماع

 وسائل بواس ة اراراتها على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجو   ▪

  التقنية
ً
 الهيئة. تضعها التي للضوابط ادحديثة وفقا
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 والستثم ر:رص للط رإلنه ءرلتصف  روملتبع روإلجلوءو ر (ه

  الوحدات ومالك الهيئة إشـــــعار  عليه فيجب الصـــــندوق  برنهاء الصـــــندوق  مدير  ر ب إذا
ً
 ابل ذلك في بر بته كتابيا

 ( 21) وعشــرين واحد عن تقل ال  مدة
ً
 واالحكام بالشــرو  اال الل دون  الصــندوق  إلنهاء املســتهدف التاريخ من يوما

وتو يع ادحالة تتم تصـفية أصـول الصـندوق وإبراء ذمة التزاماته  وفي هذه بالصـندوق، ادواصـة املعلومات ومذكرة

املتبقية من هذه التصــفية على املشــتركين من ابل مدير الصــندوق الذي ســوف تخضــع تصــرفاته في كافة  عائداته

 اال تصاص. وتوجيهات جهة واللوائح التنفيذيةاألواات لألنظمة 

 

 إجلوءو رواشك لى: (ل

 الصندوق: ملدير  التالي العنوان على مقابل بدون  طلبهم عند الوحدات ملالكي و  الشكا معادجة إجراءات تتاح

 الثاني ال ابق – التجاري  حمران بن مركز 

  التحلية) العزيز  عبد بن محمد األمير  شارع
ً
 (سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة 51536: ب.ص

 املسـتثمرين شـكاو   إدارة لد  شـكواه إيداع الوحدات ملالك يحق عمل، أيام( 7) سـبعة  الل الرد عدم حالة وفي

 ( 90)  الل الرد يتم لم حال وفي املالية، الســــــــــــوق  هيئة في
ً
 ملالك يحق الهيئة لد  الشــــــــــــكو   إيداع تاريخ من يوما

 الشــــــــــــكو   مقدم الهيئة ا  رت إذا إال  املالية األوراق منا عات في الفصــــــــــــل دجنة لد  الشــــــــــــكو   إيداع الوحدات

 .املدة انقضاء ابل اللجنة لد  ايداعها بجوا  

 

 والستثم ر:رص  ديقرفيروالستثم ر رعنرأل رمنرن ش ئرنزوعرأيرفيرب ا ظل روملختص رولجه ر (ز

 الفصل دجنة اي االستثمار  صناديق في االستثمار  عن أو  من ناط ر نزاع أي في بالنظر  املختصة القضائية ادجهة ان

  .املالية األوراق منا عات في

 

 واوةلو :رمل اكروملت ة روملست لو رق ئم  (ح

 شرو  وأحكام الصندوق. -1

 ملوص املعلومات الرئيس ي.  -2

 (.اإلدارة مجلس أعضاء وعقود – ادحفظ أمين عقد – القانوني املحاسب عقد) فيها املذكورة والعقد املعلومات مذكرة -3

 القوائم املالية. -4

 

 مألك  رأصوترواص للط: (ط

 أو  الصندوق  ملدير  وليس(. مشاعة ملكيةمجتمعين ) الوحدات ملالكي مملوكة" لل روحات األولية األّول  صندوق " أصول  تعد

 أصول  في مصلحة أّي  املو ع أو  املشورة مقدم أو  الباطن من ادحفظ أمين أو  ادحفظ أمين أو  الباطن من الصندوق  مدير 

 أو  ادحفظ أمين أو  الباطن من الصندوق  مدير  أو  الصندوق  مدير  كان إذا إال  األصول، بتلك يتعلق فيما م البة أو  الصندوق 

  املو ع أو  املشورة مقدم أو  الباطن من ادحفظ أمين
ً
  كان أو  ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

ً
 بهذه مسموحا

فص  االستثمار  صناديق الئحة أحكام بموجب امل البات
 
 ادواصة املعلومات الصندوق ومذكرة وأحكام شرو  في عنها وأ

 .بالصندوق 

 

أيرمعألوم رأخلىرمعللف رولرينبغيرونريعلفه رمليلرواص للطرولرمجألسرإدورةرواص للطربشكلرمعقوترلقلر (ي

م اكيرواوةلو رولح ا ونرولروملحتمألونرولرمستش رلهمرومله  ونرولرمنروملتوقعرونرر-بشكلرمعقوت -يوألبه ر

رعأل ه:  تتضمنه رمذكلةروملعألوم  رواتيرسيتخذرقلورروالستثم ررب  ءا

 .يوجد ال 
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كل رفير (ك
ُ
أيرإعف ءو رمنرقودرالئح رص  ديقروالستثم ررلوفقترعأليه ره ئ رواسوطرومل ا  رم رعلورواتيرذ

 س  س  روالستثم ررلمم رس ته:

 يوجد. ال 

 

 س  س رمليلرواص للطرف م ريتعألقربحقوطرواتصويت: (ت

مالكي الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور ادجمعيات يفوض 

ستثمر فيها.
 
 العمومية للشركات امل

 

18. 

 

الرئيسية لقد امت/امنا باالطالع على شرو  واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ادواصة بالصندوق وملوص املعلومات 

 ادواصة بالصندوق، واملوافقة على  صائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها:

 االسم:

 

 التاريخ :      التوايع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنــدوق األول للطروحات األولية
AlAwwal  IPO Fund  

 (عاما   طرحا مطروح مفتوح محلي أسهم صندوق)
 

 المعلومات الرئيسةملخص 

 

 

 

 

 األول  بصندوق  ادواصة األ ر   واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام شرو  اراءة املحتملينعلى املستثمرين  يجب

شك في مد  مالئمة هذا  هناك كان حال وفي بالصندوق، يتعلق استثماري  ارار  أي اتخاذ ابل تامة وداة بعناية لل روحات األولية

 فانه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين ابل اتخاذ أي ارار استثماري. الصندوق،
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 ملخصروملعألوم  :
 

 وملعألوم  روالئيس  رةوترص للطروالستثم ر: (أ

 أسمرواص للطرلنوعه: (1

. طرحا م روح مفتوح محلي أسهم صندوق  AlAwwal  IPO Fundاألولية  لل روحات األول  صنــدوق 
ً
 عاما

 

 موجزرأهلوفرواص للطروالستثم ري : (2

 أصول  استثمار   الل من ال ويل إلى املتوسط املد  على املستثمر  املال رأس في نمو  تحقيق الى الصندوق  يهدف

 : في الصندوق 

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق  ودول  األ ر   ادوليج وأسواق السعودي السوق  في تتم التي األولية ال روحات •

  وادوليجية، السعودية للشركات األولوية حقوق   •

 املتداولة العقارية الصناديق •

 العربية اململكة أسواق في سنوات  مسة فترة إدراجها على يمض لم التي الشركات في االستثمار  الى باإل افة •

 .ادوليجي التعاون  مجلس ودول  السعودية
 

 موجزرس  س  روستثم ررواص للطرلمم رسته : (3

 لم التي ادجديدة الشركات أسهم إلى األولوية باإل افة حقوق  وأسهم لألسهم األولية ال روحات في أساس ي بشكل االستثمار 

 الشرق  ودول  ادوليجي التعاون  مجلس ودول  السعودية العربية اململكة أسواق في سنوات  مسة فترة إدراجها على يمض

 أفريقيا. وشمال األوسط

 

 وملخ طلرومللتبو رب الستثم رو رفيرواص للط: (4

 مخ طلروحسهمروملتلولا رلمخ طلرواسوط:ر -

، ببعض املخاطر، حيث يهدف الصندوق الى تحقيق لل روحات األوليةمثل أي استثمار، تتأثر املشاركة في صندوق األول 

عوائد طويلة األجل من  الل االستثمار في سوق األسهم السعودي، ومن املعلوم أن تحقيق عوائد عالية من استثمارات 

ة من األسهم في األجل ال ويل،  البا ما يرتبط بتقلبات سواية عالية، وبالتالي فرن االستثمار في األسهم يعتبر أكثر   ور 

أدوات االستثمار األ ر ، إال أن توايت الد ول في السوق، وسياسة التنويع باإل افة الى اال تيار الدايق للشركات، سوف 

 تعمل على تقليل هامش املخاطرة. 

 مخ طلرنقصررأسرومل ت: -

الصندوق نتيجة إذا انخفض السوق بشكل حاد ولم يستعد اواه بشكل مناسب، فمن املحتمل أن تهبط صافي ايمة أصول 

 النخفاض أسعار أسهم الشركات املستثمر فيها الصندوق.

 مخ طلرواس وا : -

السيولة العالية اي سرعة بيع األصل وتحويله إلى نقد، دون أن يؤدي ذلك إلى  سارة في ايمته.  وبالر م من اعتبار األسهم 

من تلبية طلبات اإلسترداد إذا لم يتمكن من تسييل من األوراق املالية ذات السيولة العالية اد ال يتمكن مدير الصندوق 

 .بعض إستثماراته نتيجة  عف التداول في السوق 

 مخ طلروالستثم ررفيرقو عرمعين: -

اد يلجأ الصندوق في فترة ما إلى تركيز استثماراته في ا اع أو ا اعات معينة، مما يجعل ايمة أصول الصندوق عر ة 

 أسهم شركات ذلك الق اع.للتغير بناء على التغير في ايمة 

 وملخ طلرومللتبو رب اضووبطرواشلع  : -

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

تلك األسهم أارتها الهيئة الشرعية للصندوق، لذا فرن الصندوق اد يتعرض لبعض ادوسائر في حالة اال  رار إلى بيع 

 بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك األسهم.
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 فيرواشلك  رواصغيرة:روالستثم ر مخ طلر -

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

 رة، وبالتالي فرن شرا ها وبيعها يكون أكثر عر ة للمخاطر من  يرها. بشكل أكثر حدة مقارنة بأسهم الشركات الكبي

 

 مخ طلروقتص دي :  -

ر م القوة ادحالية التي يمتلكها االاتصاد السعودي، إال انه يعتبر ااتصاد ناط ر ويرتبط بريرادات النفط وعوامل أ ر  مثل 

لتضوم وأسعار الفائدة بشكل مباشر على هذا االاتصاد، التضوم والفائدة البنكية ، ويؤثر تذبذب أسعار النفط و معدالت ا

وهذا ينعكس على املشاريع التنموية وبالتالي معدالت العرض وال لب مما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات املكونة 

تأسيس البخية لذلك االاتصاد ، إال أن توجه الدولة إلى تقليل االعتماد على النفط ودعمها الواسع لتنويع صناعاتها ، و 

التحتية الال مة ، ومعدالت النمو السكاني املرتفعة ، باإل افة الى االحتياطي النقدي الضوم ، كلها مؤشرات تدل على 

 استمرارية النمو في ااتصاد اململكة العربية السعودية.

 وملخ طلرواس  س  :رر -

لن اق املحلي أو اإلاليمي، والتي اد يكون لها آثار مخاطر اآلثار السلبية الناجمة عن أحداث سياسية  ير متواعة دا ل ا

 سلبية مباشرة و/ أو  ير مباشرة على استثمارات وعوائد الصندوق.

 مخ طلرتغيرروالسومرألروملص ريف:ر -

اد يتعرض الصندوق في املستقبل ملصاريف ورسوم لم تكن موجودة عند تأسيس الصندوق، أو اد ترتفع تكاليف الرسوم 

وادودمات املقدمة من األطراف ادوارجية مثل تكاليف الهيئة الشرعية أو مراجع ادحسابات أو أمين ادحفظ، األمر الذي 

وذلك اد يؤدي إلى التأثير  –بعد ادحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة  –سوف يؤدي إلى  يادة مصاريف الصندوق 

 على سعر وحدة الصندوق والعائد على اال 
ً
 ستثمار املتواع.سلبا

 مخ طلروالعتم درعلىرموظفيرواص للط:ر -

من املخاطر الذي يمكن أن يتعرض لها الصندوق، املخاطر املتعلقة بالظروف ال ارئة التي اد تحدث للموظفين القائمين 

 ملحفظة الصند
ً
عيّن شركة األّول كابيتال مديرا

 
وق يكون املسؤول على الصندوق مثل االستقالة أو املرض ال سمح هللا، حيث ت

املباشر عن إدارة استثمارات الصندوق، وفي حالة تغّيب مدير املحفظة ألي سبب كان، فرن مدير الصندوق سيلجأ الى إحالل 

 على أداء الصندوق، حيث يختلف أداء مدير محفظة الصندوق البديل عن سابقه 
ً
البديل املناسب، األمر الذي اد يؤثر سلبا

 نتائج سلبية  ير متواعة للصندوق. واد يختج عن ذلك تحقيق

 مخ طلرتض ربروملص لح:ر -

 لتدا ل وتشّعب مهام و أعمال مدير الصندوق و أعضاء مجلس إدارته و التابعين لهم، باإل افة الى ايام مدير الصندوق 
ً
نظرا

ؤدي إلى تضارب و تعارض بردارة العديد من الصناديق التي تعمل في مختلف األسواق السعودية و االاليمية،  فرن ذلك اد ي

مصاد  الصندوق مع بعض الصناديق األ ر  أو بين مصاد  الصندوق و مصاد  أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو 

مجلس إدارة مدير الصندوق، أو بين مصاد  الصندوق ومصاد  الشركات التابعة ألي من مدير الصندوق أو أحد أعضاء 

ثال فرن أّي طرف من هذه األطراف اد يشارك بأي شكل من األشكال في   ط مجلس إدارة الصندوق ، فعلى سبيل امل

استثمار  جماعية، واد يحصل تضارب املصاد  عند تقديم أي من األطراف األ ر  مصادحة ادواصة على مصاد  الصندوق 

 مكن تجنبها.األمر الذي يؤدي الى  تفويت أرباح كان يمكن تحقيقها للصندوق  أو تحقيق  سائر للصندوق كان ي

 وملخ طلرومللتبو ربفلضرواضلوئب: -

 بت بيق  ريبة القيمة املضافة والتي تم ت بيقها ابتداء من عام 
ً
على جميع الرسوم واألتعاب  2018اامت اململكة مؤ را

 والتي ستؤثر بدورها على مالكي الوحدات  %، واملستحقة على الصناديق العامة5والعموالت واملصاريف بمقدار 
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 واب  ن  رواس بق روملتعألق ربأدوءرواص للط: (5

 واع ئلرواكلي: (أ

 منذ التأسيس سنة املدة

 %0.08 %-5.84 الصندوق 

 %0.37 %-10.96 املؤشر

 :واس وي رواع ئلو رإجم لي (ب

 م2017 م2016 املدة

 %-5.84 %6.28 الصندوق 

 

 أدوءرواص للطرمق رن رب ملؤشلروالسترش دي: (ج

 م2017 م2016 املدة

 %-5.84 %6.28 الصندوق 

 %-10.96 %12.73 املؤشر

 مق بلرولخلم  رلواعموال رلوالتع ب: (6

 والةتس بطليق ر نوعروالسوم

 أتعاب اإلدارة
1.5 % 

ً
 على تقويم يوم كل تحتسب الصندوق، أصول  صافي من ايمة سنويا

 .ميالدي شهر  كل نهاية في الصندوق  ملدير  وتدفع وتستق ع سنوي  أساس

 أتعاب أمين ادحفظ
 0.06% 

ً
 على تقويم يوم كل تحتسب الصندوق، أصول  صافي من ايمة سنويا

 .ميالدي شهر  كل نهاية في ادحفظ ألمين وتدفع وتستق ع سنوي  أساس

  مق وع مبلغ ريال 17,000 أتعاب املحاسب القانوني
ً
دفع من ايمة صافي أصول الصندوق  سنويا  وي 

  مق وع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
دفع من ايمة صافي أصول الصندوق  سنويا  وي 

مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق املستقلين

( وتدفع  الل شهر من تاريخ  24,000بما ال يزيد عن )مبلغ 
ً
ريال سعودي سنويا

 انعقاد مجلس إدارة الصندوق 

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

 الصندوق  معلومات نشر  رسوم

  تداول  مواع على
  سعودي ريال 5,000 مبلغ

ً
دفع سنويا  الصندوق  أصول  صافي ايمة من وي 

  15,000 مبلغ املؤشر اإلرشادي
ً
دفع ريال سنويا  الصندوق  أصول  صافي ايمة من وي 

 مصاريف أ ر  

 رسوم التعامل )رسوم الوساطة( املتعلقة ببيع وشراء األوراق املالية، -

رسوم  ريبة القيمة املضافة: سيتم ت بيقها حسب الالئحة التنفيذية  -

 من لضريبة القيمة املضافة 
ً
 م.2018يناير  1اعتبارا

 رسوم ت هير-

 للصناديق املالية القوائم إلعداد  ارجي مستشار  تكاليف ريال8,500 -

 مرة تدفع م2018 العام من ابتداء IFRS الدولية للمعايير  وفقا االستثمارية

 فقط واحدة
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 وملض ف رإايه مالةظ رجم عروالسومرفيرولجللترأعالهرقبلرإض ف رضليب رواق م ر •

 والةتس بطليق ر نوعروالسوم

 رسوم االشتراك
االشتراك وتدفع مرة  ملبلغ إ افتها يتم الصندوق  في اشتراك كل بحد أاص ى من ايمة% 1.5

 واحدة ملدير الصندوق 

 االستردادرسوم 

%( من صافي ايمة الوحدات املستردة على أي مالك وحدات ير ب باسترداد ايمة 2.00) -

 من تاريخ شرا ها30وحداته  الل ثالثين )
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

 من تاريخ شرا ها30) بعد املستردة للوحدات استرداد رسوم أي احتساب يتم ال -
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

 ال ين بق رسوم نقل امللكية

 

 مك نرلك ف  رولحصوترعلىرمعألوم  رإض ف  رةوترواص للطرلمست لوته: (ب

 الصندوق من ادحصول على معلومات إ افية حول الصندوق من  الل ال رق التالية:يمكن لعمالء 

    +(96612) 2842321هاتف:االتصال بمدير الصندوق  .1

 Customer.Service@alawwalcapital.comارسال بريد الكتروني ملدير الصندوق:  .2

( شارع- جدة :مدير الصندوق  يارة مقر  .3
ً
 الثاني الدور  ــ التجاري  حمران بن مبنى ــ األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 

 وسمرلع وونرمليلرواص للطرلب  ن  روالتص ترولخ ص ربه: (ج

 (14178-37( تر يص هيئة السوق املالية رام )4030170788شركة األول كابيتال، سجل تجاري رام )

( شارع- جدة
ً
 الثاني الدور  ــ التجاري  حمران بن مبنى ــ األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 www.alawwalcapital.com املواع االلكتروني: ،+(96612) 2840335فاكس +(، 96612) 2842321هاتف:

 

 ولخ ص ربه:وسمرلع وونرأمينرلب  ن  روالتص تر (د

  فهد امللك طريق -ادجزيرة كابيتال الرياض

   11 966+2256000: هاتف

 السعودية العربية اململكة,11455 الرياض,  20438 ب.ص 

 www.aljaziracapital.com.sa : االلكتروني املواع

  

mailto:kholud@alawwalcapital.com
http://www.alawwalcapital.com/
http://www.aljaziracapital.com.sa/
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