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 لألسهم السعوديةصندوق الجزيرة 

AlJazira Saudi Equities Fund 

 السعوديةأسواق األسهم في  يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

جلــس مء ق وأعضــاتحمــل مــدير الصــندوويا. موافقـة عليهلمت اتجلـس إدارة الصـندوق ومشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

م. كــذلك حكــااألو لشــروطا يمعلومــات الــواردة فلســؤولية عــن دقــة واكتمــال المن ومنفــردين كامــل ايجــتمعمإدارة الصــندوق 

، حكـاماألو الشروط يمــات الواردة فعلومجلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال الميقــر ويؤكــد أعضــاء 

 .ر مضللةيحكام غاألالشروط و يمعلومـات والبيانـات الـواردة فلويقـرون أيضـاً ويؤكـدون أن ا

ط وأحكام ويات شروحتمهيئـة أّي مسؤولية عن لتتحمـل ا الو سـتثمار.االماليـة علـى طـرح وحـدات صـندوق لهيئـة السـوق ا توافقـ

 يمار فسـتثاال ىوـأن جـدماليـة أّي توصـية بشلتعطي هيئـة السـوق ا ها، واللعطي أّي تأكيـد يتعلـق بـدقتها أو اكتمات الصندوق، وال

 يستثمار فاالقرار  سـتثمار فيـه، وتؤكد أناالموافقتهـا علـى طـرح وحـدات الصـندوق توصــيتها ب نيتع الصـندوق مـن عدمـه، وال

 .مثلهيمن الصندوق يعود للمستثمر أو 

عية رقابة الشربل لجنة العلى أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من ق صندوق الجزيرة لألسهم السعوديةإعتماد تم 

 للصندوق.المعينة 

، المالية السوق يئةالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هبه لاألخرى المتعلقة تخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات 

 تعديل يجري على الصندوق.أي وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق يتم تحديثها مع 

 .ماراالستث جب على كل مستثمر قراءة االحكام والشروط وجميع المستندات المتعلقة بالصندوق بعناية قبل اتخاذ قراره بشأني

 وق ضمن تقارير الصندوق الدوريةالصندأداء يمكن االطالع على و

مشورة بخذ ألاحـال تعـذر فهـم شـروط وأحكام الصندوق، ننصح ب يمستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصـندوق وفهمهـا. وفلننصح ا

 ني.مستشار مه
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  إشعار هام

ما كان ا دمه. وإذعقرار بشأن االستثمار في الصندوق من بعناية قبل اتخاذ  هذه الشروط واألحكامعلى كل مستثمر أن يقرأ 

عانة االست يهفعل، الشروط واألحكامالصندوق لالستثمار أو حول أي من محتويات  لمالئمةشك بالنسبة  لدى المستثمر أي

 شخصية. اليته بمستشار مالي مستقل، مع األخذ في االعتبار أن كل شخص يستثمر في الصندوق إنما يقوم بذلك على مسؤول

ردة ك الواإن مدير الصندوق لم يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تل

بارها دات باعتحصل ذلك، يجب عدم االعتماد على مثل تلك المعلومات أو اإلفا في حال أن. وعليه، الشروط واألحكامفي 

خ تاري بحسن المعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق. كما إ

 نص على خالف ذلك. يتم الما لم  إصدار الشروط واألحكام 

ً ، عإلى غير السعوديينو وطرح الوحدات موجهان إلى المواطنين السعوديين لشروط واألحكامإن توزيع هذه ا شروط بأن  لما

ً  ،به ةات األخرى المتعلقوكافة المستند ،وأحكام الصندوق حظر فيها يدولة  أو دعوة من قبل أي شخص في أي ال تشكل عرضا

 ً طلب وته. وة إليأو دعوة إلى أي شخص يحظر تقديم مثل هذا العرض أو الدع النظام مثل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضا

تعرف يوزته أن بح ،به ةمستندات أخرى متعلق أيةو ،من كل من تقع شروط وأحكام الصندوقسواق المالية الجزيرة لأل شركة

 على هذه القيود ويلتزم بها. 

يحة به نص ةقالمتعلشروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى عتبار إكذلك يجب على المستثمرين المحتملين عدم 

محتملون ون النصح المستثمرفيما يتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى، وي  

ة ات النظاميلمتطلبباستشارة مستشاريهم المهنيين والشرعيين بالنسبة لشراء الوحدات أو امتالكها أو التصرف بها وبشأن ا

تالك أو اء أو االما الشرالتي تنطبق عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هذ

 يع أو التصرف من حيث الدخل والضريبة. الب



-3- 

 

 /مدير الصندوق

 

 مشغل الصندوق

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 السعوديةالمملكة العربية 

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 لرحمانيةا -طريق الملك فهد 

l.com.sawww.aljaziracapita 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

 أمين الحفظ

 نورثن ترست السعودية

THE NORTHERN TRUST COMPANY 

OF SAUDI ARABIA 

 

 +966 11 217 1017هاتف 

، طريق الملك فهد ص.ب 11برج نخيل، الطابق 

 كة العربية السعودية، المملالرياض 10175

www.northerntrust.com 

 مراجع الحسابات

 

 

 شركاةبي كي إف البسام و

 +966112065333هاتف 

 +966112065444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11437الرياض  28355ص.ب 

حي  -( التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )

 السيلمانيه

arabia-http://www.pkf.com/saudi 

 الهيئة الشرعية

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 السعوديةالمملكة العربية 

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 مانيةحالر -طريق الملك فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.northerntrust.com/
http://www.pkf.com/saudi-arabia
http://www.aljaziracapital.com.sa/
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
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 صندوق الملخص 

 صندوق الجزيرة لألسهم السعودية أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 شركة الجزيرة لالسواق المالية مدير الصندوق

 دوقالصن هدف

دية الهدف األساسي للصندوق هو تووفير الفرصوة للمسوتثمرين لالسوتثمار فوي سووق األسوهم السوعو

لمتوافقة لألسهم السعودية ا ستاندرد آند بورزمؤشر  وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو

 .للصندوق إسترشادي كمؤشر إختياره تم الذي مع الشريعة

 مرتفع مستوى المخاطر

 لاير سعودي  5,000 لالشتراك ىاألدن الحد

 لاير سعودي  500 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لألشتراك األدنى الحد

 المنتظم اإلشتراك برامج عبر
 لاير سعودي 100

 اليوجد لالسترداد األدنى الحد

 للمملكة الرسمية العطل باستثناء الخميس إلى األحد واالسترداد االشتراك طلبات قبول أيام

 األحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

 واالسترداد
 التعامل ليوم السابق العمل ليوم الظهر بعد 4:00 الساعة

 األحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين
 الطلب تنفيذ فيه تم الذي التعامل يوم نهاية من عمل أيام أربعة خالل

 لاير سعودي 100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 الريال السعودي عملة الصندوق

 م04/12/1999هـ  الموافق 26/08/1420 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

ء م، وتم إجرا21/10/1998هـ الموافق 30/06/1419تاريخ بشروط وأحكام الصندوق درت ص

 م 28/02/2023هـ الموافق 08/08/1444بتاريخ أخر تحديث لها 

 لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة ستاندرد آند بورزمؤشر  االسترشادي المؤشر

 شركة الجزيرة األسواق المالية ندوقمشغل الص

 نورثن ترست السعودية أمين الحفظ
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 بي كي إف البسام وشركاة مراجع الحسابات

 .% سنوياً من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم1.5 الصندوق إدارة رسوم

 ل شراء الوحدات% تخصم من إجمالي مبلغ االشتراك، وتخصم منه قب2لغاية  االشتراك رسوم

 .دوالر امريكي لكل عملية 10سنوياً من إجمالي قيمة األصول باالضافة إلى  %0.04 رسوم أمين الحفظ 

 مصاريف التعامل

 تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب هذه

ذلك ها وكلتداول للصندوق فيالرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في األسواق التي يتم ا

 الرسوم المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين

 مصاريف اخرى

إعداد تكاليف المتعلقة بمصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر اليدفع الصندوق 

ارات اإلشعالنشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير و

مراجعي الشرعية وخدمات الرسوم ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق و عهاوتوزي

 مثل هاأية مصاريف استثنائية وغيروالرسوم الرقابية وموقع تداول والحسابات الخارجيين 

ة من صافي قيم % سنوياً 0.25 نسبةمصاريف التصفية، على أن التتجاوز هذه المصاريف 

 بحد أقصى األصول
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

لى آله د وعالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف النبيين والمرسلين، سيدنا محم

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 قائمة المصطلحات

 

 :المعنى المحدد له أدناه شروط واالحكامل من المصطلحات التالية المستخدمة في هذه السيكون لك

السعودية  ربيةالع بالمملكة المالية السوق هيئة مجلس عن االستثمار الصادرة صناديق : الئحةالئحة صناديق االستثمار

على نظام السوق المالية الصادر  م بناءً 24/12/2006ه الموافق 03/12/1427وتاريخ  2006-219-1بموجب القرار 

وتاريخ  2021-22-2هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2/6/1424بتاريخ  30بالمرسوم الملكي رقم م/

 م، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليها.24/02/2021ه الموافق 12/07/1442

 .شركاةبي كي إف البسام و: يعني مراجع الحسابات

 

مووون  الحاصووولة علوووى تووورخيص ،شوووركة الجزيووورة لألسوووواق الماليوووة: يعنوووي مشرررغل الصرررندوق /ير الصرررندوق/ مرررد الشرررركة

م والحاصووووولة علوووووى خطووووواب  22/7/2007هوووووـ الموافوووووق 8/7/1428تووووواريخ  07076-37رقوووووم هيئوووووة السووووووق الماليوووووة  

 20438الرئيسووووووي: ص. ب.  اوعنوووووووان مكتبهووووو  م05/04/2008هووووووـ الموافوووووق  28/3/1429لممارسوووووة العموووووول تووووواريخ 

 . 0112256000، المملكة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض 

ص. لرئيسي: وعنوان مكتبه ا 4030010523تجاري رقم شركة مساهمة سعودية  بسجل : يعنـي بنك الجزيرة،  بنك الجزيرة

 ، المملكة العربية السعودية.21442 جدة 6277ب. 

بعوووة لتلوووك شوووركة تا أيلبنوووك الجزيووورة وأو مملوكوووة  تابعوووة  ،ةفوووي هيئوووة قابضووو شوووركة: تعنوووي أيوووة مجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 : تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية المؤسسة وفقا لنظام السوق المالية. الهيئة

ريخ وتا 30م م/ملكي رقالسعودية الصادر بموجب المرسوم ال: يعني نظام السوق المالية بالمملكة العربية نظام السوق المالية

 م(. 2003يونيو  16هـ )الموافق 2/6/1424

 .يعني نورثن ترست السعودية: أمين الحفظ

 لكووة العربيووةموون األحوود إلووى الخموويس موون كوول أسووبوع ويسووتثنى منهووا العطوول الرسوومية فووي المم يعنووي أي يوووم :يرروم العمررل

 السعودية. 

  .ني كل يوم من األحد إلى الخميس عدا العطل الرسمية لسوق األسهم السعوديةيع: يوم التعامل

  .صندوق الجزيرة لألسهم السعوديةيعني : الصندوق
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 : تعني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية للصندوق. الشرعية للصندوق الهيئة

مار في يقدم طلبا لالستث )طبيعي أو اعتباري( شخصأي و : يعني المستثمر في الصندوق أالمستثمر )المستثمرون(

 الصندوق. 

لى أساس عصندوق : تعني الوحدات االستثمارية التي تمنح المستثمر حق المشاركة في ملكية أصول الالوحدات االستثمارية

 ً  لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر.  نسبي وفقا

دد عغراض الئحة صناديق االستثمار ، صافي قيمة أصول الصندوق مقسومة على يقصد بها أل: صافي قيمة األصول

 الوحدات القائمة.

ً منيقصد بها ألغراض الئحة صناديق االستثمار، إجمالي قيمة أصول الصندوق مخصو صافي قيمة أصول الصندوق: ها ما

 الخصوم

 : تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة. الالئحة

  .: تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةيعةالشر

ى لصندوق ومدعمليات اببمهام المراجعة في المسائل المتعلقة  لتقوم تعاقد معها الصندوق التي الجهة: تعني الرقابة الشرعية

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

ين توقيعها ب ثمار ، ويتمالئحة صناديق االست بموجب أحكامحكام المطلوبة العقود التي تحتوي البيانات واأل:  األحكاموالشروط 

 . مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

 في الصندوق . ستثمار لإل: يعني إجمالي المبلغ الذي يدفعه المستثمر إجمالي مبلغ الشراء

  .يعني الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةلاير: 

 على فترات منتظمة. ةثابتهي برامج تتيح للمستثمرين االشتراك بمبالغ  ج اإلشتراك المنتظم:برام

% من مجموع الوحدات 50يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من قرار صندوق عادي: 

 .أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً 

جموووع % أو أكثوور موون م 75يعنووي قووراراً يتطلووب موافقووة مووالكي الوحوودات الووذين تمثوول نسووبة ملكيووتهم قرررار خرراص للصررندوق: 

 ةسائل التقنيالوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم ممثلين بوكيل أم بواسطة و

 الحديثة.

 وبيعهوووا شووورا ها يوووتم التوووي والخووودمات السووولع جميوووع علوووى ت فووورض مباشووورة غيووور ضوووريبة هوووي :المضرررافة القيمرررة ضرررريبة

 سلسووولة مراحووول مووون مرحلوووة كووول فوووي المضوووافة القيموووة ضوووريبة وت فووورض االسوووتثناءات، بعووو  موووع المنشووو ت، قبووول مووون

 .الخدمة أو للسلعة النهائي عالبي مرحلة وحتى بالتوزيع ومروراً  اإلنتاج من ابتداءً  اإلمداد،

 ي قصد بمصطلح "التغيير األساسي" أياً من الحاالت اآلتية: التغيير األساسي:

 .أو فئته هالتغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعت (1

فيما يتعلق بالصندوق العام  حقوقهم ىمالكي الوحدات أو عل ىتأثير سلبي وجوهري عل هالتغيير الذي قد يكون ل (2

 المغلق.

 المخاطر للصندوق العام. درجةتأثير في  هالتغيير الذي يكون ل (3
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 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

 .المغلق يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العامي تغيير أ (5

 إلى مدير الصندوق أو أي عضو من المغلق صندوق العاميؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الأي تغيير  (6

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

 المغلق. يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العامأي تغيير  (7

 مغلق.ال تسدَّد من أصول الصندوق العام تيال ىيزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرأي تغير  (8

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام المغلق. (9

 .صول الصندوق العام المغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينيه أو كليهماأجمالي قيمة إزيادة  (10

 بها مدير الصندوق. لغتقررها الهيئة من حين آلخر وتب ىأي حاالت أخر (11

صناديق  من الئحة (62)ة الماد ير ال يقع ضمن أحكامي" أي تغر األساسيغيي قصد ب"التغيير  :غير األساسيالتغيير 

 بتعريف التغييرات االساسية. ةوالخاصاالستثمار 

 

  مؤسسياً.عميالً   أو مؤهالً أي عميل ال يكون عميالً  عميل تجزئة:

 :تي بيانهمآلقصد به أي من اي عميل مؤهل:

 لقألتية على اآلر ايمعايلأحد ا يشخص طبيعي يستوف (أ

 عودي والمليوون لاير سو نجمووع قيمتهوا عون أربعويميقل  مالية اللوراق األأسواق ا يأن يكون قد قام بصفقات ف .1

 ضيةاملعشر شهراً ا يثنالا اللكل ربع سنة خ يتقل عن عشر صفقات ف

 لاير سعودي نييسة مالمأصوله عن خ يتقل قيمة صاف أن ال .2

 يستثمار فوالوظيفة مهنية تتعلق با يمالي فلالقطاع ا فيقل ألاث سنوات على أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثال .3

 ليةاملوراق األا

ا رف بهوتوماليوة معتمودة مون جهوة معلوراق األجوال أعموال ام يعلى شهادة مهنية متخصصة فو أن يكون حاصالً  .4

 ً  دوليا

خلوه يقول د ن ال، علوى أهيئوةلمعتمدة من قبول المالية الوراق األا ي على الشهادة العامة للتعامل فأن يكون حاصالً  .5

 نضيتياملا نالسنتي يالسنوي عن ست مئة ألف لاير سعودي ف

 :تيآلدارة شريطة استيفاء اإلممارسة أعمال ا يها فلمؤسسة سوق مالية مرخص ل ن يكون عميالً أ .6

 قة بواسطتهاالت ذات العالتصااليع املية، وأن تتم جاملأن يكون الطرح على مؤسسة السوق ا .أـ

عن العميل  ستثمارية نيابةالخاذ القرارات اتمكنها من اتبشروط  ع ينتمالية قد لالسوق ا أن تكون مؤسسة .بـ

 حصول على موافقة مسبقةلا ىحاجة إللدون ا

 مالية نفسهاللية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق ااملأشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق ا .7

 قلألتية على اآلر ايمعايلأحد ا يشخص اعتباري يستوف (ب

 :تيآلخاص، على أن يكون أي من الحسابه الي شخص اعتباري يتصرف أ .1

علوى  تزيود ين واليوتقل قيمتها عن عشرة مال  صافية الملك أصوالً تجموعة م يملك، أو عضواً فتشركة   .أـ

 .ن مليون لاير سعودييسمخ

 ا عونتقول قيمتهو ال صوافية ملوك أصووالً تر مسجلة، أو أي شركة تضوامن، أو منشوأة أخورى يأي شراكة غ .بـ

 مليون لاير سعودي نسيمتزيد على خ لاير سعودي وال اليينعشرة م
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جلووس إدارة، أو مسووؤول، أو موظووف لوودى شووخص اعتبوواري ويكووون مشخصوواً يتصوورف بصووفة عضووو  .جـ

 يرد فوعتباري التعريف الوواال عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص امسؤوالً 

 ب(/1(أو  (أ/1)الفقرة 

 :تيآلدارة شريطة استيفاء اإلممارسة أعمال ا يها فلمؤسسة سوق مالية مرخص ل ن عميالً أن يكو .2

 .قة بواسطتهاالت ذات العالتصاالمالية، وأن تتم مجيع الأن يكون الطرح على مؤسسة السوق ا .أـ

ميل عن الع ستثمارية نيابةالخاذ القرارات اتمكنها من اتبشروط  ع ينتمالية قد لأن تكون مؤسسة السوق ا .بـ

 حصول على موافقة مسبقةلا ىجة إلاحلدون ا

أحود  يفأو لشوخص اعتبواري يسوتو (أ(الفقورة  ير الوواردة فويعايلمأحد ا يشركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوف (ج

 )ب)الفقرة  ير الواردة فيعايلما

 يقصد به أي من اآلتي بيانهم:عميل مؤسسي: 

 الهيئة.حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها  (أ

اليوة جهوة حكوميوة، مباشورة أو عون طريوق محفظوة توديرها مؤسسوة سووق م ىالشركات المملوكة بالكامول للدولوة أو إلو (ب

 مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 

 أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من اآلتي: (ج

 خمسبن مليون لاير سعوديشركة تملك، أو عضواً في مجموعة تملك أصول صافية تزيد على  .1

 شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصول صوافية تزيود علوى خمسوين مليوون لاير .2

 سعودي.

شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتبواري ويكوون مسوؤول عون  .3

( أو 1/العتبواري التعريوف الووارد فوي الفقورة )جأي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق علوى ذلوك الشوخص ا

 (2)ج/

 شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرتين )ب( أو )ج( (د

 صندوق استثمار (ه

 طرفاً نظيرا (و
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 شروط و أحكام الصندوق

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح. لألسهم السعودية الجزيرة صندوق .1.1

، وتم إجراء أخر تحديث لها م21/10/1998هـ الموافق 30/06/1419تاريخ بالصندوق وط وأحكام شرصدرت  .1.2

  .م28/02/2023هـ الموافق 08/08/1444بتاريخ 

 .م26/12/2009هـ الموافق 09/01/1431بتاريخ وافقت الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته في   .1.3

 دوق مفتوح المدة.الصن .1.4

 النظام المطبق   .2

يخضع الصندوق ومدير الصندوق لألنظمة واللوائح التي تصدرها هيئة السوق المالية وللقوانين السائدة في المملكة 

العربية السعودية بما ال يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. وفي حالة نشوب أي خالف بين مدير الصندوق والمستثمرين 

وأحكام هذه االتفاقية، يحال هذا الخالف إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. وتعتبر حول تفسير شروط 

 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير هذه الشروط و األحكام.

 سياسات االستثمار وممارساته .3

م السعودية وتحقيق نمو هو توفير الفرصة للمستثمرين لالستثمار في سوق األسهللصندوق هو الهدف األساسي  .3.1

الذي تم  ،السعودية المتوافق مع الشرعيةلألسهم  ستاندرد آند بورز مؤشر على رأس المال يفوق معدل نمو

 .للصندوقسترشادي إختياره كمؤشر إ

في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق والمدرجة في  يستثمر الصندوق .3.2

 .السعودية سوق األسهم

النسبة الكلية لالستثمار في األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من تحديد مدير الصندوق ليحق  .3.3

اإلجمالي الكلي ألصول الصندوق، حسب النظرة العامة للظروف اآلنية للسوق وبحيث ال يتعارض ذلك مع الئحة 

اديق العقارية المتداولة )الريت( وحقوق االولوية. كما الصناديق االستثمارية، ويشمل ذلك االستثمار في الصن

يمكن للصندوق استثمار أي نسبة من السيولة المتاحة في عمليات مرابحة طويلة أو قصيرة األجل وبحيث أن ال 

يتعارض ذالك مع األهداف الرئيسية للصندوق. كما يحق لمدير الصندوق االستثمار في أسهم شركة بنك الجزيرة 

 .مدير الصندوق أو أسهم شركات تابعه طبقاً ألهداف وقيود الصندوقالمالك ل

 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0 السعوديةاألسهم المدرجة في أسواق األسهم 

 %25 %0 صناديق استثمارية مشابهة 

 %100 %0 النقد
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 .المالك لمدير الصندوق أو أسهم شركات تابعه طبقاً ألهداففي أسهم شركة بنك الجزيرة  االستثمار لصندوقيمكن ل .3.4

 .، األولية والثانويةالرئيسية والموازية السعوديةسواق االسهم أيتعامل الصندوق في  .3.5

مدير الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل اإلدارة الفعالة للصندوق واعتماد يهدف  .3.6

ع الظروف االقتصادية المتغيرة. ويستخدم مدير الصندوق جميع ما يتوفر لدية من استراتيجيات متعددة تتالءم م

)بما تشمله من العائد على االستثمار، مكرر الربحية وغيرها( وأي أبحاث أبحاث ودراسات تتعلق بالشركات 

أجل إدارة اقتصادية عامة أو خاصة من المصادر المختلفة سواء كانت أبحاث من مصادر داخلية أو خارجية من 

 .الصندوق بفعالية أكبر

 مالية التالية ضمن استثمارات الصندوق:لوراق ادير الصندوق إدراج األميمكن ل ال .3.7

 FUTURES.العقود المستقبلية  .3.7.1

  OPTIONS. عقود الخيارات .3.7.2

 .SWAPعقود المبادلة  .3.7.3

 .األسهم الممتازة .3.7.4

المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  ةشرعيالمع المعايير  ةمتوافقيلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته  .3.8

 المعينة للصندوق.

بحيث ال  مشابهة،% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية 25يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن  .3.9

شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات و ،% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به20يتجاوز نسبة 

  .توافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لمدير الصندوقالتنظيمية وم

% 10بما ال يزيد عن ويمكن للصندوق الحصول على تمويل )بما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق(  .3.10

ً بأن من صافي قيمة أصوله،  ما يتم ويستثنى من ذلك  .مقابل أية قروض الصندوق لن يقوم برهن أصولهعلما

ً من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد ً حسنا عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب  ،اقتراضه قرضا

 الصندوق.

 ،% من صافي قيمة الصندوق في أسهم مصدر واحد. وعلى أية حال10ال يزيد عن  ماستثمار إيمكن للصندوق  .3.11

% من أجمالي القيمة السوقية للوعاء االستثماري 10نسبة  في حال تجاوز الوزن السوقي لشركة مدرجة

فإن بإمكان مدير الصندوق أن يزيد من نسبة  ،للشركات المدرجة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

االستثمار في هذه الشركة إلى النسبة المماثلة للقيمة السوقية لهذه الشركة. وستتم مراجعة وتحديث الوعاء 

للشركات المتوافقة مع إحكام الشريعة اإلسالمية بشكل ربع سنوي من قبل هيئة الرقابة الشرعية  االستثماري

 للصندوق.

الصندوق وسياسات هداف أبتقوم استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم االخالل  .3.12

 .بطبيعته يحمل مخاطر عاليةسهم األأن االستثمار في االستثمار ومراعاة 

للصندوق. وهو  اإلسترشاديهو المؤشر ،السعودية المتوافق مع الشرعيةلألسهم  ستاندرد آند بورزمؤشر   .3.13

وداو جونز للمؤشرات، ويختص بقياس التغيرات السعرية في االسهم  ستاندرد آند بورزعن  يصدرمؤشر 

للمستثمر الحصول على معلومات مع المعايير الشرعية للصندوق. ويمكن  ةوالمتوافق الخليجيةالمدرجة باالسواق 

 www.spindices.com وداو جونز ستاندرد آند بورزمن موقع  اإلسترشاديكاملة عن المؤشر 

http://www.spindices.com/
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 .لن يستثمر الصندوق في المشتقات .3.14

وستعامل وحدات  الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاءو/أو أي من تابعيه يحق لمدير الصندوق  .3.15

معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق وبحسب بنود االشتراك واالسترداد في وتابعيه مدير الصندوق 

 .هذه الشروط واالحكام

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .4

تثمر أن أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة لالستثمار في أسواق األسهم، وعلى المسستكون  .4.1

يكون على علم بأن قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أن تنخف  وترتفع في أي وقت، وال يمكن إعطاء أي تأكيد 

 . بأن إستراتيجية الصندوق االستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقها

يدالن على ما سيكون عليه أداء الصندوق في إن األداء السابق للصندوق واألداء السابق للمؤشر االسترشادي ال  .4.2

المستقبل. كما أن هناك عدة عوامل تؤثر على أداء الصندوق، وسوف يتغير سعر وحدة الصندوق بصورة دورية 

 ً لتغير ظروف السوق والسياسة النقدية أو بفعل أي تطورات اقتصادية، سياسية، مالية، أو أمنية، أو كوارث  تبعا

 طبيعية أخرى.

سترشادي سوف يتكرر أو المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر اإلداء األضمان لمالكي الوحدات أن  اليوجد .4.3

 السابق.داء األيماثل 

في الصندوق ليس وديعة لدى أية بنك محلي يرعى الصندوق ستثمار األعلى المستثمرين أن يكونوا على علم بأن  .4.4

 شكل. أو يبيع وحدات الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي

، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ال بشأن المبلغ األصلي المستثمر وال بشأن ةللخسارقد يتعرض الصندوق  .4.5

 أية عوائد.

 قائمة المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار: .4.6

وق مخاطر سوق األسهم: تتذبذب قيمة األسهم تبعا ألية تطورات تتعلق بالشركة المصدرة وبالس .4.6.1

سعار أمستجدات السياسية واالقتصادية وعوامل العرض والطلب. ويمكن أن ينتج تذبذب حاد في وبال

لشركات علق بااألسهم على المدى القصير دراماتيكيا جراء هذه التطورات. ويمكن أيضا للتطورات التي تت

هم أس المصدرة والتطورات السياسية واالقتصادية أن تؤثر على سعر أسهم شركة واحدة أو أسعار

 .وق ككلمجموعة شركات ضمن نفس الصناعة أو القطاع االقتصادي أو المنطقة الجغرافية، أو على الس

لتنظيميوووة اقووود يكوووون لألوضووواع السياسوووية واالقتصوووادية فوووي بلووود موووا والتغيووورات المخووواطر االقتصوووادية:   .4.6.2

فووووي و وديةاألسووووهم السووووعأو الضووووريبية أو تغيوووور السياسووووة االقتصووووادية فيووووه تووووأثير كبيوووور علووووى سوووووق 

 . البلدان المحيطة أو المرتبطة به

ى طرأ علمخاطر الشركة المصدرة: يمكن أن تتأثر قيمة السهم أو الورقة المالية جراء أي تغيرات ت .4.6.3

و أصادية الوضع المالي للشركة المصدرة أو الشركات التابعة لها، أو أي تغيرات تقع في أوضاع اقت

  الشركة المصدرة.سياسية محددة تؤثر على نوع السهم أو 

داء ن يكون أأمن المتوقع  ه، فإنالمملكةبالنظر إلى أن الصندوق يركز استثماراته في مخاطر التركيز:  .4.6.4

 ذباً كثر تذبأأداءه وأن يكون  للمملكةالصندوق على صلة وثيقة باألوضاع االقتصادية والظروف السياسية 

 .جغرافيمن أداء الصناديق األكثر تنوعا من ناحية انتشارها ال

المخووواطر الشووورعية: توووتم مراجعوووة شووورعية الشوووركات المسوووتثمر فيهوووا وقووود ينوووتج اسوووتبعاد أي شوووركة  .4.6.5

يتبووووين عوووودم مطابقتهووووا للضوووووابط الشوووورعية  بغوووو  النظوووور عوووون مالئمووووة أو عوووودم مالئمووووة المعووووايير 
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والظووووروف االسووووتثمارية األخوووورى. كمووووا قوووود ينووووتج عوووون هووووذه المراجعووووة الووووتخلص موووون بعوووو  أربوووواح 

 زعة بدفعها للجهات الخيرية على سبيل التطهير.الشركات المو

ثر مخوواطر السوويولة: هووي مخووواطر انخفوواض السوويولة فوووي السوووق الووذي يسووتثمر فيوووه الصووندوق ممووا يوووؤ .4.6.6

وم علووى إمكانيووة تسووييل جووزء موون أصووول الصووندوق وكووذلك فووي حالووة زيووادة طلبووات االسووترداد فووي يوو

م عنوووه مووون تأجيووول بعووو  طلبوووات % مووون قيموووة أصوووول الصوووندوق وموووا يوووت10تقوووويم واحووود عووون نسوووبة 

 االسترداد ليوم التقويم التالي بالنسبة والتناسب.

أداء  المخووواطر النظاميوووة: قووود ينوووتج اتخووواذ بعووو  اإلجوووراءات التوووي قووود توووؤثر بحوووال مووون األحووووال علوووى .4.6.7

 الصندوق في حال تغير األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل هذا الصندوق.

الوووى توووأثر الرسووووم ، الضووورائب ومنهوووا ضوووريبة القيموووة المضوووافةقووود يوووؤدي فووورض مخووواطر ضوووريبية:  .4.6.8

لتوووي حيوووث قووود توووؤدي هوووذه الضووورائب  ا ،والمصووواريف والتكووواليف األخووورى المرتبطوووة بوووإدارة الصوووندوق

لووووائح ألنظموووة واللالعوائووود المرتبطوووة باالسوووتثمار فوووي الصوووندوق. ووفقووواً  انخفووواضيوووتم فرضوووها إلوووى 

ريبة االلتزاموووات المفروضوووة ذات العالقوووة بضوووهوووذه مووون ذات العالقوووة، فإنوووه فوووي حوووال اإلخوووالل بوووأي 

 .القيمة المضافة فإن ذلك سوف يؤدي إلى فرض غرامات مالية وعقوبات نظامية أخرى

وراق مخووواطر أسوووعار الفائووودة: تغيووور أسوووعار الفائووودة يمكوووون أن يكوووون لوووه توووأثير سووولبي علوووى قيمووووة األ .4.6.9

 وق.المالية وأسهم الشركات وبالتالي على سعر الوحدة بالصند

ت مخووواطر الشوووركات الصوووغيرة: وتتمثووول بالتقلبوووات الشوووديدة التوووي تكوووون عرضوووة لهوووا أسوووهم الشوووركا .4.6.10

 الصوووغيرة سوووواء صوووعودًا أو هبوًطوووا األمووور والوووذي يجعووول أسوووهم تلوووك الشوووركات أكثووور مخووواطرة مووون

 أسهم الشركات الكبيرة وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدة بالصندوق.

ات : قوود يركووز الصووندوق فووي اسووتثماره علووى أسووهم الشووركنفووي قطوواع معووي مخوواطر تركيووز االسووتثمار .4.6.11

الوعوواء  العاملووة بقطوواع معووين أو يزيوود موون اسووتثماره فووي سووهم معووين لنسووبة تفوووق وزن ذلووك السووهم فووي

ض االسوووتثماري الخووواص بالصوووندوق، مموووا قووود يجعووول الصوووندوق أكثووور عرضوووة للتقلبوووات التوووي قووود يتعووور

 على سعر الوحدات.لها ذلك القطاع أو ذلك السهم وقد ينعكس ذلك 

ك مخووواطر االئتموووان: فوووي حوووال اسوووتثمار أصوووول الصوووندوق فوووي عمليوووات المرابحوووة أو الصوووكوك، فهنوووا .4.6.12

ترتبوووة مخووواطر ائتمانيوووة تتمثووول فوووي مقووودرة الطووورف اآلخووور علوووى سوووداد المسوووتحقات أو االلتزاموووات الم

وحوووودة ر العليووووه فووووي الوقووووت المحوووودد أو عوووودم إمكانيووووة السووووداد نهائيوووواً ممووووا قوووود يووووؤثر سوووولباً علووووى سووووع

 بالصندوق.

سووووم رمخووواطر إداريوووة: قووود تتوووأثر عوائووود الصوووندوق نتيجوووة تغيووور القوووائمين علوووى إدارة الصوووندوق أو  .4.6.13

 ومصاريف الصندوق وبالتالي قد تتأثر اسعار وحداته.

معووودات مخووواطر تقنيوووة: قووود تتوووأثر عوائووود الصوووندوق نتيجوووة عوائوووق اوعيووووب االتصووواالت، واألجهوووزة وال .4.6.14

ً ختوووراق والهجووووم بالبرمجيوووات الخبيثوووة، أو العطووول الفنوووي، سوووواء أونظوووم المعلوموووات، أو اإل  كوووان جزئيوووا

 أم كلياً، مماقد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق.

مخوووواطر تضووووارب المصووووالح: قوووود ينشووووأ تضووووارب مصووووالح بووووين موووودير الصووووندوق أو األطووووراف ذات  .4.6.15

الح ب فوووي المصوووالعالقوووة والمشوووتركين فوووي الصوووندوق أثنووواء القيوووام بوووإدارة الصوووندوق. وإن أي تضوووار

ت يحووود مووون قووودرة مووودير الصوووندوق علوووى أداء مهاموووه بشوووكل موضووووعي قووود يوووؤثر سووولباً علوووى اسوووتثمارا

 الصندوق وأدائه.
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القوووه مخووواطر الخالفوووات القانونيوووة: فوووي حوووال نشووووء خالفوووات قانونيوووة بوووين اي مووون االطوووراف ذات الع .4.6.16

بعووو  اعموووال  بالصوووندوق أو بوووين الصوووندوق وأي مووون هوووذه األطوووراف فقووود يوووؤدي ذلوووك إلوووى تعطووول

 الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذلك على سلبياً على سعر وحداته.

اطن مخووواطر فقووودان المووووظفين الرئيسووويين: إن فقووودان مووودير الصوووندوق و/أو مووودير الصوووندوق مووون البووو .4.6.17

عووووذر و/أو أي موووون األطووووراف الخارجيووووة للموووووظفين الرئيسوووويين العوووواملين لوووودى أي موووونهم وتووووأخر أو ت

للصوووندوق  قووودرة مووودير الصوووندوق علوووى تنفيوووذ األسوووتراتيجية االسوووتثمارية ايجووواد البووودالء قووود يوووؤثر علوووى

 مما قد يؤثر سلبياً على قيمة االستثمار وسعر الوحدة في الصندوق.

ق مخوواطر تعووذر اصوودار تقيوويم ألصووول الصووندوق: فووي حالووة وقوووع حوووادث خارجووة عوون االرادة تتعلوو .4.6.18

روف ة سياسوووة او مناخيوووة او أيوووة ظوووباالسووواق التوووي يسوووتثمر فيهوووا الصوووندوق، او حووودوث ظووروف قووواهر

ه تحوووت اسوووتثنائية اخووورى، فقووود يتعوووذرعلى الصوووندوق تقيووويم اسوووتثماراته وبالتوووالي اصووودار سوووعر للوحووود

 هذه الظروف. 

ي  مخووواطر خفووو  التصووونيف االئتمووواني: إن أي تغييووور تقووووم بوووه وكووواالت التصووونيف االئتمووواني لتخفووو .4.6.19

اً علوووى أو الطووورف النظيووور ربموووا يوووؤثر سووولب التصووونيف االئتمووواني ألدوات الووودخل الثابوووت أو مصووودريها

 قيمة االستثمارات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

مخوووواطر االعتموووواد علووووى التصوووونيف الووووداخلي ألدوات الوووودخل الثابووووت: فووووي حووووال اسووووتثمر الصووووندوق  .4.6.20

حوووث الوووذي بوووأدوات الووودخل الثابوووت غيووور المصووونفة ائتمانيوووا، فسووويتم ذلوووك باألعتمووواد علوووى التحليووول والب

 كووز الماليووهبووه موودير الصووندوق وعلووى تقييمووه االئتموواني الووداخلي. وقوود يووؤثر أي تراجووع فووي المرا يقوووم

 لمصدري هذه األدوات على قيمتها مما قد يؤثر على اسعار وحدات الصندوق

 

  آلية تقييم المخاطر .4

عند الحاجة وأالصندوق على أساس سنوي وإستثمارات بمراقبة أداء لدى مدير الصندوق تقوم إدارة المخاطر 

 إدارةالمخاطر و تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنةبتقديم  تقومو ،بالصندوقالخاصة المخاطر وفقا لسياسة 

  الصندوق.

 لالستثمار في الصندوقالمستهدفة الفئة  .5

العمالء المؤهلين والعمالء عمالء التجزئة ومن فئة الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق هم المستثمرون 

 المالية السوق هيئة لوائح في المستخدمة المصطلحات حسب التعريف الوارد في قائمةوذلك سيين المؤس

 .وقواعدها

 قيود/حدود االستثمار .6

شروط ثمار ويلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االست

 الصندوق.حكام أو

 العملة  .7

سيتم ف ،بعملة مختلفةالوحدات سترداد إكعملة أساسية، وفي حالة االشتراك أو  ل السعوديالريايستخدم الصندوق 

بسعر الصرف السائد في يوم التعامل المعني. وإذا كان هناك تذبذب  الريال السعوديتحويل أموال المستثمر إلى 

الذي يتم فيه تنفيذ طلب واليوم فيه في السعر المستخدم بين اليوم الذي قدم المستثمر طلب شراء الوحدات 

 .من مدير الصندوقلتزام إالمستثمر، فإن أية خسائر تترتب على هذا التغير يتحملها المستثمر وحده بدون أي 
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 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

 كمقابل للخدمات التي تقدم له: هصولأيدفع الصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من  .9.1

أصول  % سنويا من صافي قيمة1.5وق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع يدفع الصند رسوم اإلدارة: .9.1.1

 .سنوي تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع ،الصندوق

ً 0.04الحفظ رسوما بنسبة  أمينيدفع الصندوق إلى رسوم أمين الحفظ:  .9.1.2  مة األصولقي إجماليمن  % سنويا

ً تحسب يوميدوالر أمريكي لكل عملية  10باالضافة إلى    .سنوي ربعوتدفع على أساس  ا

سوم رسوم المؤشر اإلسترشادي: يدفع الصندوق رسوم المؤشر اإلسترشادي كما هو موضح بقائمة الر .9.1.3

 (9.2والمصاريف )

سوم وتحتسب هذه الرسوم حسب ر التعامل مباشرة من قبل الصندوق مصاريفتدفع مصاريف التعامل:  .9.1.4

 ع الوسطاء.و الرسوم المتفق عليها مأفيها فيها التداول األسواق التي يتم التعامل المعمول بها في 

لقة تكاليف المتعالحصر المصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال يدفع الصندوق مصاريف أخرى:  .9.1.5

رات اإلشعابإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير و

 مراجعي الحساباتالشرعية وخدمات الرسوم لس إدارة الصندوق وومكافئات أعضاء مج وتوزيعها

لى ع ،تصفيةمثل مصاريف ال أية مصاريف استثنائية وغيرهاوالرسوم الرقابية وموقع تداول والخارجيين 

ً 0.25 نسبة أن التتجاوز هذه المصاريف ة توجد قائم بحد أقصى. من صافي قيمة األصول % سنويا

  (.9.2) البندفي  بالرسوم والمصاريفمفصله 

 رسوم ومصاريف الصندوق .9.2

 رسوم الصندوق

 % تخصم من إجمالي مبلغ االشتراك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات2لغاية  رسوم االشتراك

 % سنوياً من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم1.5 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم الحفظ
ً تحسب يوميدوالر أمريكي لكل عملية  10باالضافة إلى  األصولقيمة  إجماليمن  % سنوياً 0.04 وتدفع على  ا

 سنوي ربعأساس 

 لاير سعودي سنوياً  16,000لاير سعودي سنوياً مكافأة لكل عضو مستقل، بحد اقصى  8,000 مجلس إدارة الصندوق*

 لاير سعودي سنوياً بحد أقصى. 50,000 أتعاب المحاسب القانوني*

رسوم المؤشر 

 االسترشادي*
 لاير سعودي سنوياً بحد أقصى. 50,000

 لاير سعودي سنوياً تدفع لهيئة السوق المالية 7,500 رسوم رقابية*

 لاير سعودي سنوياً  10,000 الشرعية* رسوم الخدمات

 لاير سعودي سنوياً  5,000 موقع تداول*

 ضريبة القيمه المضافة

فوووإن  وفووي حووال فرضووهاخدمووة يووتم تزويوود الصوووندوق بهووا، علووى أي  ضووريبة القيمووة المضوووافة قوود يووتم فوورض

 ً  الصووووندوق سوووويدفع لمووووزود الخدمووووة )باإلضووووافة إلووووى أيووووة رسوووووم أو مصوووواريف أخوووورى( مجموعوووواً مسوووواويا

 ية.للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعن
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 ن قبلوضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة مفي حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفرو

ً الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعاً مس لقيمة  اويا

 هذه الضريبة.

 .% سنوياً من صافي قيمة األصول0.25تصنف ضمن المصاريف األخرى ويبلغ مجموعها بحد أقصى *                 

                  

% 2زيد عن يتم خصم رسوم اشتراك تستحق لمدير الصندوق يدفعها المستثمر بنسبة ثابتة ال ترسوم إشتراك:  .9.3

  .من إجمالي مبلغ االشتراك. وتخصم منه قبل شراء الوحدات

االجمالية  ونسبتها إلى القيمة المالية الماضية ةمثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف التي دفعت للسن .9.4

 الصول الصندوق:

 

عموالت خاصة، إن وجدت، يحصل عليها مدير الصندوق خالل السنة المالية من خالل  سيتم االفصاح عن أي  .9.5

 تقارير الصندوق السنوية التى يصدرها مدير الصندوق

 معلومات الزكاة والضريبة:. .9.6

لى المستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق لن يقوم باحتساب زكاة الصندوق أو إخراجها، وفي حال تم ع .9.6.1

تغيير األنظمة والتشريعات الخاصة بزكاة صناديق االستثمار سيتم إبالغ المستثمرين قبل تطبيق هذه 

 التغييرات.

 نظمة الضريبية المطبقة في كل سوق مالية يستثمر بها.يخضع الصندوق لأل .9.6.2

جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط واألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة التشمل  .9.6.3

 .ضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذلك

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد  .9.6.4

الخدمة )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى(  الصندوق بها، فإن الصندوق سيدفع لمزود

ً للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة  ً مساويا مجموعا

 .المعنية

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % AVG NAV Amount-SAR نوع الرسم

4.00                                                                     0.04% حفظ             146,983 رسوم ال

150.01                                                                1.50% رسوم االدارة          5,511,849

-                                                                       0.00% رسوم االشتراك                      -

-                                                                       0.00% رسوم االسترداد المبكر                      -

-                                                                       0.00% رسوم المدير االداري                      -

-                                                                       0.00% تمويل                      - رسوم ال

-                                                                       0.00% تسجيل                      - رسوم ال

0.63                                                                     0.01% خارجي                23,125 رسوم المراجع ال

0.20                                                                     0.00% رسوم رقابية - هيئة السوق المال                  7,500

0.91                                                                     0.01% رسوم المؤشر االسترشادي                33,477

0.27                                                                     0.00% لجنة الشرعية                10,000 رسوم ال

0.44                                                                     0.00% صندوق                16,000 رسوم مجلس إدارة ال

0.14                                                                     0.00% رسوم موقع تداول                  5,000

4.21                                                                     0.16% قيمة المضافة             580,316 رسوم ال

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % Average NAV Amount-SAR نوع الرسم

18.42                                                                  0.18% تعامل             676,665 مصروفات ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال
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في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل  .9.6.5

يدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعاً مساوياً فإن العميل س الصندوق،

 .لقيمة هذه الضريبة

 .المادةاليوجد أي عموالت بخالف المذكور في هذه  .9.7

 يم والتسعيريالتق .10

إجمووووووالي موجووووووودات الصووووووندوق قيمووووووة األسووووووهم واألربوووووواح والنقديووووووة وعائوووووود عمليووووووات المرابحووووووة يشوووووومل  .10.1

 ملكها الصندوق.واالستثمارات األخرى التي ي

صوووافي قيموووة األصوووول هوووو حاصووول طووورح إجموووالي مطلوبوووات الصوووندوق مووون أجموووالي قيموووة موجوداتوووه. ويشووومل  .10.2

م والحفووووظ والوسوووواطة والرسووووو إجمووووالي المطلوبووووات علووووى سووووبيل المثووووال ال الحصوووور جميووووع رسوووووم العمليووووات

ندوق وجميووووع ، والرسوووووم والمصووووروفات المدفوعووووة أو المسووووتحقة أليووووة أطووووراف تقوووودم خوووودمات للصوووواألخوووورى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

بالنسووبة ألصووول الصووندوق المدرجووة فووي سوووق ماليووة معتوورف بهووا، سوويتم اسووتخدام آخوور سووعر إغووالق لغوورض  .10.3

صووافي قيمووة أصووول خوور آتقووويم تلووك األصووول أمووا بالنسووبة لصووناديق االسووتثمار المسووتثمر بهووا فسوويتم اسووتخدام 

 . مة أصول الصندوقمنشور لكل وحدة وذلك لتحديد صافي قي

ً في  خمس مراتتقويم أصول الصندوق يتم  .10.4 على أساس  .(من األحد إلى الخميس) أيام التعامل المحددةاسبوعيا

الة يتم ذه الحهإغالق أسعار األسهم المتوفرة في ذلك اليوم ما لم تكن األسواق غير عاملة في ذلك اليوم وفي 

 .التقويم حسب آخر إغالق ألسعار تلك األسهم

ل حدوث مدير الصندوق بتوثيق اي تقويم خاطيء ألصول الصندوق أو حساب خاطيء لسعر الوحدة في حاسيقوم  .10.5

تقويم طاء العن جميع أخ)بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  ذلك، وتعوي  جميع مالكي الوحدات المتضررين

٪ أو أكثر من 0.5 هأو التسعير يشكل مانسبتالهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم  غإبالدون تأخير، و أو التسعير

 .دوقر الصنرياوالموقع اإللكتروني للسوق وفي تق راً في موقعه اإللكترونيوف كسعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

يووووتم تحديوووود قيمووووة وحوووودات الصووووندوق بقسوووومة صووووافي قيمووووة أصووووول الصووووندوق علووووى مجموووووع الوحوووودات  .10.6

وعلوووى ضووووئها يوووتم تحديووود قيموووة األصوووول بالنسوووبة للمسوووتثمر  االسوووتثمارية القائموووة فوووي يووووم التعامووول المعنوووي،

 الحالي وسعر الوحدة الغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.

على  التعاملسيقوم مدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق بحد أقصى في يوم العمل الذي يلي يوم  .10.7

 لى موقع السوق المالية السعودية )تداول( الخاص بذلك.موقع مدير الصندوق على شبكة االنترنت وكذلك ع

 التعامل .11

 .لاير سعودي 100، بسعر أولي للوحدة يبلغ  م21/10/1998في الصندوق استقبال االشتراكات بدأ  .11.1

، وآخر موعد الستالم السعوديةق األسهم اسوأباستثناء العطل الرسمية في  من األحد إلى الخميسالتعامل هي أيام  .11.2

ب االشتراك أو االسترداد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الرابعة عصراً في يوم العمل الذي نموذج طل

ً يسبق يوم التعامل المشترك اليحصل على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات بأن  . علما

عية لديه بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة االستثمارية في سجل الوحدات الذي تحتفظ به الشركة كحسابات فر

 إلكترونية، ويستلم كل مستثمر من الشركة إشعارا يبين تفاصيل الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد: .11.3
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11.3.1.  ً  لدى مدير الصندوق لكي يتم من على المستثمر الذي يرغب في االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا

 خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

يمكن للمستثمر االشتراك بالصندوق من خالل تعبئة نموذج االشتراك وتوقيع الشروط واالحكام وتحويل  .11.3.2

قيمة االشتراك إلى مدير الصندوق، وسيخصص للمستثمر عدد من الوحدات تحسب بقسمة مبلغ 

على صافي قيمة الوحدة كما في إغالق يوم التعامل  االشتراك، مطروحاً منه رسوم االشتراك المستحقة،

 المعني.

في حال رغبة المستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بوسيلة أخرى عدا الخصم على الحساب، كشيك شخصي  .11.3.3

أو مصرفي أو حواله بنكية، فسيتم تنفيذ طلب االشتراك في يوم التعامل الذي يلي تحصيل مدير الصندوق 

 نموذج االشتراك والشروط واألحكام موقعة من قبل المستثمر.مبلغ االشتراك واستالم 

يمكن للمستثمر استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذلك من خالل تعبئة نموذج طلب استرداد وتوقيعه  .11.3.4

وتسليمه إلى مدير الصندوق. ويحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد 

 دادها في صافي قيمة الوحدة ليوم التعامل الذي تم تنفيذ الطلب فيه.الوحدات المطلوب استر

يمكن للمستثمر الذي يقدم طلب استرداد بطريقة صحيحة أن يطلب سحب طلب االسترداد. وتحتفظ  .11.3.5

 .الشركة بحقها في قبول أو رف  ذلك الطلب وفق تقديرها المطلق

ن نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب تدفع حصيلة االسترداد إلى المستثمر خالل أربعة أيام م .11.3.6

 .االسترداد

يحق لمدير الصندوق رف  طلب االشتراك في وحدات استثمار في الصندوق لشخص يكون غير مؤهل  .11.4

 .ذي عالقةخر آلالستثمار في الصندوق بموجب أي نظام 

 تعليق األشتراك أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية: يتم .11.5

 .ة ذلكإذا طلبت الهيئ .11.5.1

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. .11.5.2

إذا ع لق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول األخرى التي  .11.5.3

ندوق بشكل الصندوق التي يرى مدير الصصول ألى إيملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة 

  .الصندوقصول أمعقول أنها جوهرية لصافي قيمة 

 االجراءات اآلتية:تخاذ إتعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم ي أحال حدوث في  .11.6

 تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.ي أستمرار إالتأكد من عدم  .11.6.1

ومشغل الصندوق الصندوق وأمين الحفظ دارة إمجلس مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع  .11.6.2

 حول ذلك بصورة منتظمة.

الهيئة ومالكي شعار إوإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق،  .11.6.3

عن التعليق واالفصاح عن ذلك في  لإلشعار المستخدمةالتعليق بالطريقة نفسها نتهاء إالوحدات فور 

 لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.لكتروني اإلالموقع 
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قدمه المستثمر ولم يتم تنفيذه بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيذه في أول يوم سترداد إ هناك طلبإذا كان  .11.6.4

ً نتهاء إتعامل بعد   .( أيام من رفع التعليق3سحبه قبل ثالثة ) التعليق ما لم يكن المستثمر قد طلب خطيا

 ليوم التعامل التالي وذلك في الحاالت التالية:سترداد إر الصندوق تأجيل تلبية أي طلب لمدي يحق .11.7

% أو أكثر من صافي 10المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل سترداد اإلإذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات  .11.7.1

 .قيمة أصول الصندوق

أو أوراق مالية أو بالنسبة إلى إذا تم تعليق التعامل في  أي من األسواق التي للصندوق فيها أصول  .11.7.2

أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول 

 . الصندوق

 .لن يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين .11.8

، عوديلاير س 500واالشتراك اإلضافي  لاير سعودي 5,000األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو الحد  .11.9

ً ، لاير سعودي 100 دنى لالشتراك واالشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظماألحد لوا بأنه يحق  علما

 .زء منهاجلجميع وحداته أو سترداد إلمدير الصندوق تغيير هذا الحد األدنى. ويمكن للمستثمر تقديم طلب 

  سياسة التوزيع .12

 .هدافهأمن ضمن  ن ذلك ليسأرباح نقدية حيث ألن يقوم الصندوق بتوزيع 

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .13

، ةالمراجعوووومتضوووومنةً القوووووائم الماليووووة السوووونوية للصووووندوق سوووويقوم موووودير الصووووندوق بإعووووداد التقووووارير السوووونوية  .13.1

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

ن نهايوووة فتووورة التقريووور وذلوووك عبووور موووأشوووهر ( 3سوووتتاح التقوووارير السووونوية للجمهوووور خوووالل مووودة التتجووواوز ) .13.2

 الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(.

( يومووواً مووون نهايوووة فتووورة 30)مووودة التتجووواوز األوليوووة وإتاحتهوووا للجمهوووور خوووالل  القووووائم الماليوووةعوووداد إسووويتم  .13.3

 لكتروني للسوق المالية )تداول(.اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع وذلك عبر الموقع اإل القوائم

وذلوووك  الربوووع المعنووويمووون نهايوووة أيوووام ( 10)سووويتم نشووور البيوووان الربوووع سووونوي للصوووندوق خوووالل مووودة التتجووواوز  .13.4

 لكتروني للسوق المالية )تداول(.لكتروني لمدير الصندوق والموقع اإلعبر الموقع اإل

الوحووودات دون مقابووول، وكوووذلك جميوووع الصوووندوق للفحوووص مووون جانوووب موووالكي صوووول أصوووافي قيموووة تاحوووة إسووويتم  .13.5

 لمدير الصندوق.التابعة ، عبر مراكز االستثمار السابقةصول األصافي قيمة رقام أ

للسوق لكتروني اإللمدير الصندوق والموقع لكتروني اإللصندوق عبر الموقع لالقوائم المالية السنوية  إتاحةسيتم  .13.6

 المالية )تداول(.

في نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية للصندوق   ةالمراجعالسنوية القوائم المالية  يتم نشر .13.7

 من كل عام ميالدي. 31/12وتنتهي بتاريخ  1/1تبدأ بتاريخ 

 للصندوق مجاناً عند طلبها.المراجعة يلتزم مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية  .13.8
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 سجل مالكي الوحدات .14

بإعوووداد سوووجل بموووالكي الوحووودات وتحديثوووة وحفظوووة فوووي المملكوووة، ويعووود سوووجل موووالكي ندوق الصووويقووووم مووودير  .14.1

 .الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

تم قيووود جميوووع الوحووودات االسوووتثمارية فوووي سوووجل الوحووودات الوووذي تحوووتفظ بوووه الشوووركة كحسوووابات فرعيوووة لديوووه يووو .14.2

يبووووين تفاصوووويل  سووووتلم كووول مسووووتثمر موووون الشووووركة إشووووعاراً بصووويغة رقميووووة أو خطيووووة أو بوسوووويلة إلكترونيووووة، وي

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجتماع مالكي الوحدات .15

 لمالكي الوحدات بمبادرة منه.جتماع إيحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد  .15.1

 فظ.مين الحمن تسلم طلب كتابي من أيام أ 10مالكي الوحدات خالل جتماع إيقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد  .15.2

من كثر أالك أو أيام من تسلم طلب كتابي من م 10مالكي الوحدات خالل جتماع إيقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد  .15.3

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

كتروني لاإلموقع لمدير الصندوق والني لكترواإلمالكي الوحدات بإعالن ذلك في الموقع جتماع إتكون الدعوة لعقد  .15.4

يام أ 10ل عن للسوق المالية )تداول(، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة التق

رحة قرارات المقتومكانه ووقته والجتماع اإلعلى أن يتم توضيح تاريخ جتماع اإليوماً قبل تاريخ  21والتزيد عن 

 إلى الهيئة.شعار اإل، وإرسال نسخة من عالنواألشعار اإلفي كل من 

قل األعلى  %25مالكي الوحدات صحيحاً إال اذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين جتماع إاليكون  .15.5

 من قيمة وحدات الصندوق.

ن ذلك في عالثاٍن بإجتماع إل( فيجب على مدير الصندوق الدعوة 15.5إذا لم ي ستوف النصاب الموضح في البند ) .15.6

لوحدات االكي مموقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع 

ً  5وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة ال تقل عن    أياً كانت نسبة ملكيةأيام. وي عد اإلجتماع الثاني صحيحا

 الوحدات الممثلة في اإلجتماع.

 يتت الوضوعاملعتبار ااإل يى مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ فجب علي .15.7

ـن قيمـة مقـل األعلـى  %10ملكـون يمـالكي الوحـدات الـذين لحـق يإدراجهـا، و ييرغب مـالكي الوحـدات ف

 الأن  مالكي الوحدات، شريطةاع جتمإجدول أعمال  ىوحـدات الصـندوق العـام إضـافة موضـوع أو أكثر إل

 ستثمارصناديق اال ئحةالموجب أحكام بـرح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته تمقلموضـوع اليتـداخل ا

 الصندوق.وأحكام وشروط 

، أعاله ر إليهـامشالا اإلعالنـرة تف لالمـالكي الوحـدات خـجتمـاع إمـال مدير الصندوق تعـديل جـدول أعلجوز ي .15.8

 عار كتـابيسـال إشـر إ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يفأن يعلـن ذلـك علـى 

يوماً قبل  21د على تزي مـدة البجتمـاع واإلقـل مـن األحفظ قبل عشرة أيام علـى لن اييع مالكي الوحدات وأممج ىإل

 .جتماعاإل

 .مالكي الوحداتجتماع إثيله في يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتم .15.9

 .جتماعمالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت اإلجتماع إيجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في  .15.10

فووووي مووووداوالتها والتصووووويت علووووى قراراتهووووا بواسووووطة شووووتراك واإلمووووالكي الوحوووودات جتماعووووات إيجوووووز عقوووود  .15.11

 .الهيئةوسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها 
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 حقوق مالكي الوحدات .16

تكوووون الوحووودات المشوووترك فيهوووا ملكووواً لمالوووك الوحووودات المحتمووول عنووود تنفيوووذ طلوووب االشوووتراك فوووي يووووم التعامووول  .16.1

 .التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

لمثوووال ال علوووى سوووبيل ا –يحوووق لمالوووك الوحووودات ممارسوووة جميوووع الحقووووق المرتبطوووة بالوحووودات بموووا فوووي ذلوووك  .16.2

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

شووووهراً متتاليووووة موووون االشووووتراكات إسووووترجاع  12الووووذين اكملوووووا  برنووووامج االشووووتراك المنووووتظميمكوووون لمشووووتركي  .16.3

% مووون صوووافي رسووووم اإلدارة المسوووتحقة لمووودير الصوووندوق )بعووود خصوووم جميوووع التكووواليف التوووي تووودفع 50مايعوووادل 

وحووودات التوووي اشوووتركوا بهوووا عبووور البرنوووامج، وذلوووك عووون طريوووق وحووودات إضوووافية ( علوووى الاإلدارةمووون رسووووم 

 .لكل مشترك مقابل مبلغ االسترجاع المستحق له هحسابجديدة يصدرها مدير الصندوق من 

يوافووووق مجلووووس إدارة الصوووووندوق علووووى السياسوووووات العامووووة المتعلقوووووة بممارسووووة حقووووووق التصووووويت الممنوحوووووة  .16.4

ويقووورر مووودير الصوووندوق ممارسوووة أو عووودم لتوووي تشوووكل جوووزءاً مووون أصووووله. للصوووندوق بموجوووب األوراق الماليوووة ا

 ً لموووا تقتضووويه السياسوووة المكتوبوووة المعتمووودة مووون قبووول مجلوووس إدارة الصوووندوق  ممارسوووة أي حقووووق تصوووويت وفقوووا

 .وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

علقوووة بوووـ"لمخاطر الرئيسوووية لالسوووتثمار فوووي ( مووون هوووذه الشوووروط واألحكوووام والمت4موووع ضووورورة مراعووواة الموووادة )

عوووودا خسووووارة مالووووك الوحوووودات السووووتثماره فووووي الصووووندوق أو جووووزء منووووه، اليكووووون مالووووك  فيموووواالصووووندوق"، و

 .الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحوووة ساسوووية األمووودير الصوووندوق بالحصوووول علوووى موافقوووة موووالكي الوحووودات علوووى التغييووورات سووويقوم  .19.1

 .على التغيير موافقة الهيئةالحصول على  ومن ثم ،من خالل قرار صندوق عادي للصندوق

للصوووندوق  األساسووويةتغييووورات واإلفصووواح عووون تفاصووويل السووويقوم مووودير الصوووندوق بإشوووعار موووالكي الوحووودات  .19.2

للسووووق الماليوووة أو بالطريقوووة التوووي تحوووددها لكترونوووي اإللمووودير الصوووندوق والموقوووع لكترونوووي اإلالموقوووع  عبووور

 من سريان هذه التغييرات. أيام 10 وذلك قبلالهيئة 

والموقوووع لكترونوووي اإل هموقعووو عبووورواإلفصووواح سووويقوم مووودير الصوووندوق بإشوووعار الهيئوووة وموووالكي الوحووودات  .19.3

فووي الصووندوق أساسووية غيوور أي تغييوورات عوون حووددها الهيئووة للسوووق الماليووة أو بالطريقووة التووي تلكترونووي اإل

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

أو أساسوووي تغييووور إجوووراء أي الصوووندوق قبووول إدارة سووويقوم مووودير الصوووندوق بالحصوووول علوووى موافقوووة مجلوووس  .19.4

 غير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع التغييرات في تقارير الصندوق. .19.5

 



-23- 

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

حوووال كانوووت قيموووة أصوووول الصوووندوق المووودارة أو معووودل العائووود فوووي إنهووواء الصوووندوق دير الصوووندوق يمكووون لمووو .20.1

سوووتمرار عمووول الصوووندوق، أو نتيجوووة ألي تغييووور إالمتوقوووع، فوووي رأي مووودير الصوووندوق، غيووور كافيوووة لتبريووور 

  .على عمل الصندوق ةنها مؤثرأيرى مدير الصندوق  وانين أو األنظمة، أو لظروف أخرىفي الق

حقوووق مصووولحة موووالكي الوحووودات، يموووا بوإجوووراءات إنهووواء الصوووندوق عوووداد خطوووة إدير الصوووندوق بيقووووم مووو .20.2

هيئووووة ومووووالكي الوحوووودات كتابيوووواً لإشووووعار اثووووم  عليهووووا جلووووس إدارة الصووووندوقمحصووووول علووووى موافقووووة لوا

مزموووع إنهووواء ليومووواً مووون التووواريخ ا 21 تقووول عووون إنهووواء الصوووندوق قبووول مووودة ال بتفاصووويل خطوووة وإجوووراءات

 .الصندوق فيه

نتهوواء إأيووام موون  10 لالحوودات كتابيوواً بانتهوواء الصووندوق خووهيئووة ومووالكي الولإشووعار ابموودير الصووندوق يقوووم  .20.3

 .مدة الصندوق

ل مدتوووه، الي وووتمم مووودير الصوووندوق مرحلوووة بيوووع أصوووول الصوووندوق خووو دون أننتهووواء مووودة الصوووندوق إحوووال  يفووو .20.4

 ل مووودة الالات علووويهم خوووصوووول وتوزيوووع مسوووتحقات موووالكي الوحوووداألفيجوووب علوووى مووودير الصوووندوق تصوووفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

جلوووس إدارة الصوووندوق علوووى خطوووة وإجوووراءات تصوووفية محصوووول علوووى موافقوووة لابمووودير الصوووندوق يقووووم  .20.5

 .هذا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

أيوووام  10 لاللصوووندوق خووواتصوووفية حووودات كتابيووواً بانتهووواء هيئوووة وموووالكي الولإشوووعار ابمووودير الصوووندوق يقووووم  .20.6

 .الصندوق تصفيةمن انتهاء 

عالن فوووي موقعوووه االلكترونوووي والموقوووع االلكترونوووي للسووووق الماليوووة عووون انتهووواء يقووووم مووودير الصوووندوق بووواأل .20.7

 ل مووودة الالتزويووود موووالكي الوحووودات بتقريووور إنهووواء الصوووندوق خووو، كموووا يقووووم بومووودة تصوووفيتهأمووودة الصوووندوق 

ماليوووة النهائيووووة لل إنهوووواء الصوووندوق أو تصوووفيته، متضووومنًا القووووائم اكتمووواإيوًموووا مووون تووواريخ  70تزيووود علوووى 

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا

يوووع موووالكي الوحووودات أثنووواء عمليوووة إنهووواء الصوووندوق أو ممسووواواة جلجوووب علوووى مووودير الصوووندوق أن يعامووول باي .20.8

 .تصفيته

نتهوووواء مووودة الصووووندوق أو إمووووالكي الوحووودات علوووويهم فوووور  ب علوووى موووودير الصوووندوق توزيووووع مسوووتحقاتجوووي .20.9

 .يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق ما البو رتصفيته دون تأخي

حوووال صووودور قووورار خووواص للصوووندوق مووون موووالكي  يللهيئوووة عوووزل مووودير الصوووندوق عووون عمليوووة التصوووفية فووو .20.10

موووالكي  تفيوووه تصووووي مجتمووواع الوووذي توووإلانفوووس  يصوووفي البوووديل فوووموحووودات الصوووندوق، علوووى أن يعووويَّن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

جوووب علوووى مووودير الصوووندوق التعووواون بشوووكل كامووول يحوووال عوووزل مووودير الصوووندوق عووون أعموووال التصوووفية،  يفووو .20.11

رتبطوووووة ملسوووووتندات اميوووووع المعووووويَّن وأن ينقووووول إليوووووه جمصوووووفي المال ىعلوووووى نقووووول مسوووووؤوليات التصوووووفية إلووووو

هيئووة بعووزل مووودير ليوموواً موون صوودور قوورار ا 20 لالخووومووال التصووفية ام أعمووكنووه موون إتمت يصووندوق والتووالب

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي

هيئوووة بعوووزل مووودير لحوووال صووودور قووورار ا يجوووب علوووى مووودير الصوووندوق إشوووعار موووالكي الوحووودات كتابيًوووا فوووي .20.12

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع
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ت كتابيًوووا بشوووكل فووووري هيئوووة وموووالكي الوحووودالجوووب علوووى مووودير الصوووندوق إشوووعار ايحووووال، األيوووع مج يفووو .20.13

 .رة تصفية الصندوقتل فالر بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خيودون أي تأخ

خصووووـم مووووـن أصووووـول تيتقاضووووـى مووووـدير الصووووـندوق أي أتعووووـاب  نتهووووـاء مووووـدة الصووووـندوق، الإحووووـال  يفوووو .20.14

 .الصندوق

 مدير الصندوق .21

حوودات لمصوولحة مووالكي الو يعموول موودير الصووندوقو ،موودير الصووندوق هووو شووركة الجزيوورة لألسووواق الماليووة .21.1

يقوووع الصوووندوق. وحكوووام أووشوووروط  المؤسسوووات الماليوووةبموجوووب أحكوووام الئحوووة صوووناديق االسوووتثمار والئحوووة 

مووا فووي ذلووك ب المؤسسووات الماليووةبجميووع المبووادل والواجبووات التووي نصووت عليهووا الئحووة لتووزام اإلعلووى عاتقووه 

حقووووق مصووووالحهم وبووووذل الحوووورص تجوووواه مووووالكي الوحوووودات، والووووذي يتضوووومن العموووول بمووووا ي ةمانوووواألواجووووب 

 .المعقول

وتوووووواريخ  2007-38-2تووووووم التوووووورخيص لموووووودير الصووووووندوق موووووون قبوووووول الهيئووووووة بموجووووووب القوووووورار رقووووووم  .21.2

رسوووووة نشووووواط التعامووووول بمما 07076  -37م وفقوووووا للتووووورخيص رقوووووم 22/7/2007هوووووـ، الموافوووووق 8/7/1428

وراق أعموووووال األ  كأصوووويل ووكيووووول، التعهووووود بالتغطيووووة،اإلدارة، الترتيوووووب، تقوووووديم المشووووورة  والحفوووووظ فوووووي

 م.05/04/2008هـ الموافق  28/3/1429المالية وتم الحصول على إذن ممارسة النشاط بتاريخ 

، 11455الريوووواض  20438عنوووووان المركووووز الرئيسووووي لشووووركة الجزيوووورة لالسووووواق الماليووووة هووووو ص. ب.  .21.3

، الموقووووووع علووووووى شووووووبكة 0112256068، فوووووواكس 0112256000المملكووووووة العربيووووووة السووووووعودية، هوووووواتف 

 .www.aljaziracapital.com.saنترنت: اإل

 .( لاير سعودي500،000،000رأس المال المدفوع لمدير الصندوق ) .21.4

م مبلووووووغ 2020االيوووووورادات لشووووووركة الجزيوووووورة لالسووووووواق الماليووووووة فووووووي السوووووونة الماليووووووة بلووووووغ اجمووووووالي  .21.5

، ويمكووووووون ( لاير سوووووووعودي137,786,000في االربووووووواح )( لاير سوووووووعودي وبلوووووووغ صوووووووا293,893,000)

 لمدير الصندوق على موقعه االلكتروني. ةالمدققاالطالع على القوائم المالية 

 يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي: .21.6

 إدارة الصندوق. .21.6.1

 طرح وحدات الصندوق. .21.6.2

وصوووحيحة وغيووور التأكووود مووون دقوووة شوووروط وأحكوووام الصوووندوق وإكتمالهوووا وأنهوووا كاملوووة وواضوووحة  .21.6.3

 مضللة. 

ته يعوووود موووودير الصووووندوق مسووووؤوالً عوووون التووووزام أحكووووام الئحووووة صووووناديق االسووووتثمار، سووووواء أأدى مسووووؤليا .21.7

ئر وواجباتوووه بشوووكل مباشووور أم كلوووف بهوووا جهوووة خارجيوووة. ويعووود مسوووؤوالً تجووواه موووالكي الوحووودات عووون خسوووا

دير موووود، وال يتحموووول الصووووندوق الناجمووووة بسووووبب احتيالووووه أو اهمالووووه أو سوووووء تصوووورفه أو تقصوووويره المتعموووو

عليوووة فالصوووندوق مسوووؤولية أيوووة دعووواوى أو مطالبوووات مهموووا كانوووت بالنسوووبة أليوووة خسوووارة لفرصوووة أو خسوووارة 

يوووور أو خسووووارة يتكبوووودها المسووووتثمر إال فووووي حالووووة اإلهمووووال أو التعوووودي أو سوووووء التصوووورف أو التصوووورف غ

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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عمووووول أو مصووووالح أخوووورى لمووووودير نشووووطة أالتوجوووود أي ، الشووووروط واألحكوووووام هووووذهعوووووداد إحتووووى توووواريخ  .21.8

 الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق.

اي تخووواذ إتوووراه مناسوووباً لتعيوووين مووودير صوووندوق بوووديل أو جوووراء إتخووواذ أي إللهيئوووة عوووزل مووودير الصوووندوق و .21.9

 ة:تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتيخر آتدبير 

سوووتثمارات وتشوووغيل الصوووناديق أو نشووواط إدارة االتوقوووف مووودير الصوووندوق عووون ممارسوووة نشووواط إدارة  .21.9.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بذلك لستثمارات دون إشعار ااال

سووووتثمارات وتشووووغيل الصووووناديق أو االممارسووووة نشوووواط إدارة  يلغوووواء توووورخيص موووودير الصووووندوق فووووإ .21.9.2

 .هيئةلسحبه، أو تعليقه من قبل استثمارات، أو االنشاط إدارة 

ممارسوووووة نشووووواط إدارة  يفوووووغووووواء ترخيصوووووه إللهيئوووووة مووووون مووووودير الصوووووندوق لا ىتقوووووديم طلوووووب إلووووو .21.9.3

 .ستثماراتاالستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً –إذا رأت الهيئووووة أن موووودير الصووووندوق قوووود أخوووول  .21.9.4 بووووالتزام النظووووام أو لوائحووووه  -بشووووكل تووووراه جوهريووووا

 التنفيذية.

موووودير المحفظووووة االسوووتثمارية الووووذي يوووودير أصوووول الصووووندوق أو عجووووزه أو اسوووتقالته مووووع عوووودم  وفووواة .21.9.5

 وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 جوهرية.همية أأنها ذات  -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .21.9.6

 مشغل الصندوق .22

وق، وباإلضافة إلى مهام مدير الصندوق المشار إليها في هذه الشروط سيكون مدير الصندوق هو مشغل الصند

ً لما هو موضح في  واألحكام، فإن مهام مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته تشمل تقييم أصول الصندوق وفقا

 هذه الشروط واألحكام، اإلحتفاظ بالدفاتر والسجالت وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو

 منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .23

أموووين الحفوووظ الخووواص بأصوووول الصوووندوق هوووو نوووورثن أموووين الحفوووظ الخووواص بأصوووول الصوووندوق هوووو  .23.1

 .NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIAترست السعودية 

ترخيص الصووووادر م بووووال12/09/2012هووووـ الموافووووق 25/10/1433التوووورخيص ألمووووين الحفووووظ بتوووواريخ تووووم  .23.2

 .12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 10175، طريوووق الملوووك فهووود. ص.ب 11بووورج نخيووول، الطوووابق ن الحفوووظ: عنووووان المكتوووب الرئيسوووي ألموووي .23.3

 .+966112171017 :، المملكة العربية السعودية. هاتف11433الرياض 

سووتثمار، سووواء أأدى مسوووؤولياته وفقووواً ألحكووام الئحووة صوووناديق االلتزاماتووه إيعوود أمووين الحفووظ مسوووؤوالً عوون  .23.4

بشووووكل مباشوووور أم كلووووف بهووووا طرفوووواً ثالثوووواً. ويعوووود أمووووين الحفووووظ مسووووؤوالً تجوووواه موووودير الصووووندوق ومووووالكي 

أو سووووووء تصووووورفه أو تقصووووويره همالوووووه إأو حتيالوووووه إالوحووووودات عووووون خسوووووائر الصوووووندوق الناجموووووة بسوووووبب 

 المتعمد.
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لح مووالكي الوحوودات، وهووو مسووؤول يعوود أمووين الحفووظ مسووؤوالً عوون حفووظ أصووول الصووندوق وحمايتهووا لصووا .23.5

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. ةدارية الالزمجراءات اإلاإلجميع تخاذ إكذلك عن 

ظووام السوووق خوودمات الحفووظ كليوواً أو جزئيوواً ألمنوواء حفووظ آخوورين وفقوواً لنسووناد إالصووندوق الحووق فووي  لموودير .23.6

لحفوووظ الحفوووظ بوووذلك. وألموووين ابوووين مووودير الصوووندوق وأموووين  ةالمبرموووالماليوووة فوووي حوووال سووومحت االتفاقيوووة 

دوق علووى أو أي موون تابعيووه بالعموول أمينوواً للحفووظ موون البوواطن للصوونكثوور أالحووق فووي تكليووف طوورف ثالووث أو 

 .ةالخاصحفظ من الباطن من موارده مين أومصاريف أي تعاب أأن يدفع 

 .خرىأ   طرافي من مهامه ألأمين الحفظ بتكليف أاالحكام، لم يقم وعداد هذه الشروط إحتى تاريخ  .23.7

أي توودبير تووراه مناسووباً فووي حووال وقوووع أي تخوواذ إللهيئووة عووزل أمووين الحفووظ المعووين موون موودير الصووندوق أو  .23.8

 من الحاالت اآلتية:

ئحوووـة ألموجوووـب بهيئوووـة بوووـذلك لحفوووـظ دون إشوووـعار الحفوووـظ عوووـن ممارسوووـة نشوووـاط الـن ايوووتوقوووـف أم .23.8.1

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

 نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة  .23.8.2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. .23.8.3

ً –الحفوووووظ قووووود أخووووول موووووين أإذا رأت الهيئوووووة أن  .23.8.4 بوووووالتزام النظوووووام أو لوائحوووووه  -بشوووووكل توووووراه جوهريوووووا

 التنفيذية.

 جوهرية.همية أنها ذات أ -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .23.8.5

يجوووز لموودير الصووندوق عووزل أموووين الحفووظ المعووين موون قبلوووه بموجووب إشووعار كتووابي إذا رأى بشوووكل  .23.8.6

معقووول أن عوووزل أموووين الحفووظ فوووي مصووولحة حملووة الوحووودات، وعلوووى موودير الصوووندوق إشوووعار الهيئوووة 

 . ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .24

صوووندوق مجلوووس إدارة يعينوووه مووودير الصوووندوق وتوافوووق عليوووه الهيئوووة. ويتكوووون مجلوووس يشووورف علوووى إدارة ال .24.1

 إدارة الصندوق من أربعة أعضاء من بينهم عضوان مستقالن يعينهم مدير الصندوق.

 يتألف المجلس من األعضاء التالية أسما هم: .24.2

  مجلس اإلدارة )غير مستقل( ئيسر –أ. سعد عبدالعزيز الغريري 

 ً رئوووويس إدارة تطوووووير األعمووووال واالسووووتراتيجية فووووي شووووركة الجزيوووورة لألسووووواق منصووووب  يشووووغل حاليووووا

الماليوووة، يمتلوووك خبووورة طويلوووة فوووي القطووواع الموووالي حيوووث توووولى عووودة مناصوووب قياديوووة منهوووا مووودير لوحووودة 

الطووورح العوووام ألدوات الووودين فوووي هيئوووة السووووق الماليوووة، والمووودير التنفيوووذي للخزينوووة فوووي صوووندوق التنميوووة 

التووووراخيص والمنتجووووات الوقفيووووة فووووي الهيئووووة العامووووة لألوقوووواف. حاصوووول علووووى ارة دإالعقاريووووة، وموووودير 

درجووة البكوووالوريوس فوووي إدارة األعموووال تخصوووص ماليوووة مووون جامعوووة الملوووك سوووعود بالريووواض، ودرجـوووـة 

 .الماجسـتير فـي إدارة األعمال من جامعة باري في الواليات المتحدة األمريكية

  .مستقل(غير ة )مجلس اإلدار عضو – ماركو ماوري  أ 
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عاًموووا مووون الخبووورة  20يشوووغل حاليًوووا منصوووب الووورئيس التنفيوووذي لألسوووتثمار فوووي الجزيووورة كابيتوووال. لديوووه 

العمليوووة فوووي إدارة األصوووول واألسوووواق الماليوووة عبووور فئوووات األصوووول المتعوووددة موووع مؤسسوووات أوروبيوووة 

نفسوووومنت جينرالووووي ا وخليجيوووة. عموووول سووووابقاً كموووودير لمحفظووووة أسووووواق المووووال والوووودخل الثابووووت فووووي

(Generali Investmentsورئووويس مشوووارك ألسوووواق األسوووهم اآلسووويوية والناشوووئة فوووي ،)  اركوووا

، ورئوووويس اإلسووووتثمارات الدوليووووة و متعووووددة األصووووول فووووي األهلووووي  (Arca SGRاس جووووي ار)

( INSEADيحموووول درجووووة الماجسووووتير فووووي إدارة األعمووووال التنفيووووذي موووون جامعووووة إنسوووويد ) .كابيتووووال

 Cattolica Sacro Cuoreتمويوول موون جامعووة كاتوليكووا سوواكرو كووور )ودرجووة الماجسووتير فووي ال

Universityفووووي إيطاليووووا، وهووووو محلوووول مووووالي معتموووود )(CFA)   ومحلوووول اسووووتثمار بووووديل معتموووود

(CAIA)  و حاصل على مؤهل التمويل اإلسالمي(IFQ)   من معهد(CISI). 

   مجلس اإلدارة )مستقل( عضو – م. فهد محمد الجارهللا 

رجوووة البكوووالوريوس فوووي الهندسوووة المدنيوووة مووون جامعوووة الملوووك سوووعود بالريووواض، يمتلوووك حاصووول علوووى د

خبووورة طويلوووة بوووإدارة المشووواريع واإلنشووواءات حيوووث عمووول سوووابقا كمووودير مشووواريع بالشوووركة العقاريوووة 

السووووعودية وشووووركة االتصوووواالت السووووعودية والشووووركة األهليووووة لألنظمووووة المتقدمووووة ناسووووكو/موتوروال. 

المشوووواريع موووون أبرزهوووواد إنشوووواء الوحوووودات السووووكنية بووووالحي الدبلوماسووووي تووووولى إدارة العديوووود موووون 

كموووا توووولى إدارة اإلنشووواءات بمركوووز المعيقليوووه بالريووواض. يعمووول منوووذ  3بالريووواض ومجموووع العقاريوووة 

 م بمنصب نائب الرئيس للعمليات والمشاريع بشركة تطوير للمباني.2012عام 

  تقل(مجلس اإلدارة )مس عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

حاصوول علوووى دبلووووم عوووالي معووادل للماجسوووتير فوووي الدراسوووات البنكيووة المتقدموووة، معهووود اإلدارة العاموووة، 

الريووواض. يملوووك خبووورة كبيووورة تزيووود عووون عشووورون عامووواً فوووي المجوووال البنكوووي و االسوووتثمار مووون خوووالل 

 كنائوووب رئووويس إدارة التفتوووي  البنكوووي، وهيئوووة السووووق الماليوووة البنوووك المركوووزي السوووعوديالعمووول فوووي 

كمستشوووار فوووي إدارة توعيوووة المسوووتثمر. يتووووفر لديوووة معرفوووة وخبووورة عمليوووة فوووي مجووواالت واسوووعة فوووي 

اإلدارة واالسووووتثمار والتطوووووير العقوووواري. يوووودير حاليوووواً عوووودة اسووووتمارات عائليووووة فووووي مجووووال تطوووووير 

 المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: .24.3

ً الموافقة على جم .24.3.1 يشمل ويها، فيع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

ى عقود تقديم خدمات االدارة للصندوق، وعقود تقديم الموافقة عل -على سبيل المثال ال الحصر–ذلك 

رات قام ستثماخدمات الحفظ، واليشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي ا

 بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

 سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.   عتماد إ .24.3.2

اإلشوووراف، ومتوووى كوووان ذلوووك مناسوووباً، الموافقوووة أو المصوووادقة علوووى أي تضوووارب مصوووالح يفصوووح  .24.3.3

 عنه مدير الصندوق.

لتزام لدى قة واالوااللتزام و/أو لجنة المطابمرتين على األقل في السنة مع مسئول المطابقة جتماع األ .24.3.4

 قة.  الصندوق جميع القوانين واالنظمة واللوائح ذات العاللتزام إمدير الصندوق، لمراجعة 
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ن ( يتضمآخر )سواء أكان عقد أم غيره مستندالتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي  .24.3.5

بق س ق ماه للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافإفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارت

 مع الئحة صناديق االستثمار. 

ً ألحك .24.3.6 ئحة ام الالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

 فطــراالا قدمــة مــنملخــدمات المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة الع علــى التقريــر االطاإل .24.3.7

ته مسـؤولياب صـندوقوذلـك للتأكـد مـن قيـام مـدير ال ،وهريـة للصـندوقلجخـدمات المعنيــة بتقديم الا

ً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد ف حقـق مصـلحة مـالكييمـا ب اديق صن ئحةال يالوحدات وفقا

 االستثمار.

فقًــا وـندوق متعلقــة بأصــول الصـلمخــاطر اللصــندوق مــع اليــة تعامــل مــدير اآتقيــيم  .24.3.8

 .عهاامل متعلقة بالصندوق وكيفية التعمخاطر الملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد السياســات و

العموووول بأمانووووة وحسوووون نيووووة واهتمووووام ومهووووارة وعنايووووة وحوووورص وبمووووا يحقووووق مصوووولحة مووووالكي  .24.3.9

 .الوحدات

جتماعـووووووـات اإليـووووووـع وقووووووائع متشـووووووـتمل علـووووووـى ج يالووووووـتت جتماعـووووووـااإلاضـووووووـر حتـووووووـدوين م .24.3.10

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تإ يوالقــرارات الــت

 يتلقى العضو المستقل مكافأة سنوية مقدارها ثمانية آالف لاير سعودي. .24.4

فإنوووه ال يوجووود أي تضوووارب مصوووالح متحقوووق أو محتمووول بوووين الشوووروط واألحكوووام، حتوووى تووواريخ إعوووداد هوووذه  .24.5

 لصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.مصالح ا

 شغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية:ي .24.6

 
 أ. ماركو ماوري أ. سعد الغريري

م. فهد الجارهللا 

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 التويجري )مستقل(

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية

 عضو عضو - رئيس وروبيةصندوق الجزيرة لألسهم األ

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 عضو عضو - رئيس

 -ع األصول صندوق الجزيرة لتوزي

 استراتيجية النمو
 عضو عضو - رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتوازنة االستراتيجية
 عضو عضو - رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتحفظة االستراتيجية
 عضو عضو - سرئي

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

 عضو عضو - - صندوق الجزيرة ريت
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 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .25

بمراقبة األعمال،  للقيام لشركة الجزيرة لألسواق المالية قام مدير الصندوق بتعيين اللجنة الشرعية التابعة .25.1

والعمليات واالستثمارات والتمويل المتعلق بالصندوق لضمان االمتثال وااللتزام بالمعايير والضوابط 

 :الشرعية من األعضاء التالية أسما هم اللجنةتتكون من والشرعية. 

 الرئيس(  بن محمد المطلقفضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا( 

عووة لعووالي بجامللفقووه المقووارن بمعهوود القضوواء ا يحموول شووهادة دكتوووراه فووي الفقووه اإلسووالمي وكووان أسووتاذاً 

ق االمووووام محموووود بوووون سووووعود االسووووالمية، وكتووووب الكثيوووور حووووول موضوووووع التووووأمين والعديوووود موووون األورا

ا ومستشوووار نوووة الدائموووة للفتووووى فيهووووالمقووواالت البحثيوووة. عضوووو هيئوووة كبوووار العلمووواء فوووي المملكوووة واللج

 بالديوان الملكي. كما يشغل عضوية عدة لجان شرعية في عدد من البنوك.

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

بووود عأسوووتاذ االقتصووواد اإلسوووالمي ومووودير سوووابق لمركوووز أبحووواث االقتصووواد اإلسوووالمي بجامعوووة الملوووك 

ن وهيئوووات الرقابوووة الشووورعية فوووي العديووود مووو العزيوووز، وعضوووو المجلوووس الشووورعي فوووي هيئوووة المعوووايير

 المية.البنوك اإلسالمية. مؤلف للعديد من المنشورات واألبحاث في االقتصاد و الصيرفة اإلس

 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

بكووووالوريوس شووووريعة عووووام، كليووووة الشووووريعة موووون جامعووووة اإلمووووام محموووود بوووون سووووعود  يحموووول شووووهادة

 زيووورةنائوووب رئووويس المجموعوووة الشووورعية بنوووك الجاً عووودد مووون المناصوووب منهوووا . ويشوووغل حاليووواإلسوووالمية

مستشووووار االدارة التنفيذيووووة لمؤسسووووة و نائووووب الوووورئيس رئوووويس المجموعووووة الشوووورعية شووووركة جوووودوىو

وهوووو كوووذلك عضوووو فوووي العديووود مووون اللجوووان لعووودد مووون الشوووركات  مستشوووفى الملوووك فيصووول التخصصوووي

 والجمعيات.

تقووووم الصوووندوق، و عمليووواتتقووور الهيئوووة الشووورعية للصوووندوق المعوووايير الشووورعية التوووي يجوووب ان تسوووتوفيها  .25.2

 مدير الصندوق بها.لتزام إبمراجعة وتعديل هذه المعايير والتأكد من 

موون  9بنوود الصووندوق مقابوول الخوودمات التووي يحصوول عليهووا مووا أشووير إليووه فووي ال تشوومل األتعوواب التووي يوودفعها .25.3

 .الشروط واالحكام هذه

 مدير الصندوق بالمعايير الصادرة من الهيئة الشرعية للصندوق، وهي كالتالي:يلتزم  .25.4

مسووواهمة أن يكووون أصوول نشووواط الشووركة مباحوواً، فوووال يجوووز االسوووتثمار والتعاموول مووع أسوووهم الشووركات ال .25.4.1

ً التي يك  .ون غرضها الرئيس محرما

اً قصوووير أن ال يتجووواوز اجموووالي المبلوووغ المقتووورض بالربوووا )سوووواءاً أكوووان قرضووواً طويووول االجووول أم قرضووو .25.4.2

عشووور ثنوووي إمووون إجموووالي موجوووودات الشوووركة أو متوسوووط قيمتهوووا السووووقية آلخووور  33االجووول( نسوووبة %

 شهراً أيهما أكبر.
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الي موجووووودات الشووووركة أو متوسووووط موووون إجموووو 33أن ال يتجوووواوز االسووووتثمار فووووي المحوووورم نسووووبة %  .25.4.3

 قيمتها السوقية آلخر اثني عشر أيهما أكبر.

 من إجمالي إيرادات الشركة. 5%  -ره أيا كان مصد -أن ال يتجاوز إجمالي اإليراد المحرم  .25.4.4

دوريوووواً  ن تصوووودر تقريووووراً أ -ضووووافة للضوووووابط السووووابقة إ -إذا كانووووت الشووووركة شووووركة تووووأمين، فيشووووترط  .25.4.5

 .هة شرعية مستقلةعن جميع أعمالها من ج

 .المحرميراد اإلحوال التخلص من جميع يجب في جميع األ  .25.4.6

الشوووركات متوافقوووة موووع حووودى أتوووتم مراجعوووة اصوووول الصوووندوق بشوووكل ربوووع سووونوي وفوووي حوووال لوووم تعووود  .25.5

 .المعايير الشرعية نتيجة لتغير بيانتها المالية يتم استبعادها

 مراجع الحسابات .26

 .شركاةالبسام و بي كي إفللصندوق هو  حساباتال راجعم .26.1

، ةالسيلماني(، حي ةالتحليشارع األمير محمد بن عبدالعزيز ): لمراجع الحساباتعنوان المكتب الرئيسي  .26.2

+ موقع إلكتروني 96612065444+ فاكس 96612065333الرياض، المملكة العربية السعودية. هاتف 

www.pkf.com. 

القوائم المالية األولية والسنوية الخاصة  تدقيقودوق بمراجعة البيانات المالية للصن مراجع الحساباتيقوم  .26.3

مرخصاً له ومستقالً عن مدير الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية  مراجع الحساباتبالصندوق. ويجب أن يكون 

 المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

 ل أو تغييره.يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني بدي .26.4

مراجع أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير  مراجع الحساباتيجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرف  تعيين  .26.5

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: الحسابات

 تتعلق بتأدية مهامه. لمراجع الحساباتحول سوء السلوك المهني  جوهريةووجود إدعاءات قائمة  .26.5.1

 .للصندوق مستقالً  اتمراجع الحسابإذا لم يعد  .26.5.2

 .هيئةلا ى لدحسابات للصندوق مسجالً ليعد مراجع الم إذا  .26.5.3

اليملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام  مراجع الحساباتإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن  .26.5.4

 المراجعة بشكل مرض.

 المعيَن. مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المح  تغيير  .26.5.5

 صندوقالصول أ .27

 .أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق .27.1

 .خريناآليجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه  .27.2
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يكوووون لمووودير ن أأصوووول الصوووندوق مملوكوووة بشوووكل جمووواعي لموووالكي الوحووودات ملكيوووة مشووواعة، واليجووووز  .27.3

أمووووين الحفووووظ أو أمووووين الحفووووظ موووون  شووووغل الصووووندوق أوم الصووووندوق أو موووودير الصووووندوق موووون البوووواطن أو

أو مطالبوووة فيموووا يتعلوووق بتلوووك  ،البووواطن أو مقووودم المشوووورة أو المووووزع أي مصووولحة فوووي أصوووول الصوووندوق

أمووووين  مشووووغل الصووووندوق أو ، إال إذا كووووان موووودير الصووووندوق أو موووودير الصووووندوق موووون البوووواطن أوصووووولاأل

الصووندوق ، وذلووك فووي فووي أو الموووزع مالكوواً لوحوودات  الحفووظ أو أمووين الحفووظ موون البوواطن أو مقوودم المشووورة

ووووح  حوووودود ملكيتووووه، أو كووووان مسووووموحاً بهووووذه المطالبووووات بموجووووب أحكووووام الئحووووة صووووناديق االسووووتثمار، وأ فصم

 حكام.األشروط وهذه العنها في 

 معالجة الشكاوى .28

ى عنووود يمكووون الحصوووول علوووى نسوووخة مووون سياسوووة مووودير الصوووندوق وإجراءاتوووه المعتمووودة  فوووي معالجوووة الشوووكاو

الطلوووب دون مقابووول وذلوووك مووون خوووالل أحووود مراكوووز الشوووركة.  وفوووي حالوووة تعوووذر الوصوووول إلوووى تسووووية للشوووكوى أو 

إدارة شوووكاوى -( يووووم عمووول، يحوووق للمشوووترك إيوووداع شوووكواه لووودى هيئوووة السووووق الماليوووة 30لوووم يوووتم الووورد خوووالل )

وراق الماليوووة بعووود مضوووي المسوووتثمرين، كموووا يحوووق للمشوووترك إيوووداع الشوووكوى لووودى لجنوووة الفصووول فوووي منازعوووات األ

الهيئوووة مقووودم الشوووكوى بجوووواز خطووورت أ( يووووم تقوووويمي مووون تووواريخ إيوووداع الشوووكوى لووودى الهيئوووة، إال إذا 90مووودة )

 .المدةنقضاء إإيداعها لدى اللجنة قبل 

 معلومات أخرى .29

الح المصووو عوووارضيمكووون لموووالكي الوحووودات االطوووالع علوووى السياسوووات واإلجوووراءات المعتمووودة  فوووي معالجوووة ت .29.1

 عند الطلب ودون مقابل.ارض مصالح محتمل و/أو فعلي وأي تع

ق يحوووال أي خوووالف ناشووويء مووون أو عووون االسوووتثمار فوووي الصوووندوق إلوووى لجنوووة الفصووول فوووي منازعوووات األورا .29.2

 المالية. وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير الشروط و األحكام.

وتقووووارير الصووووندوق ، حكووووام الصووووندوقأوط ولمووووالكي الوحوووودات تشوووومل شوووور ةقائمووووة المسووووتندات المتاحوووو .29.3

 .دوقوالقوائم المالية لمدير الصن، حكاموالعقود المذكورة في الشروط واألوقوائمه المالية، 

أخووورى ة أي معلوموو، فووإن موودير الصووندوق اليعتقوود بوجووود واألحكوووامالشووروط  بإسووتثناء موواتم ذكووره فووي هووذه .29.4

 .الحاليفي الوقت الصندوق وأحكام شروط ينبغي أن تتضمنها 

 .االستثمارصناديق الئحة من قيود عفاءات إية أاليوجد  .29.5



-32- 

 إقرار من مالك الوحدات .30

بتوووووواريخ المحدثووووووة    صووووووندوق الجزيوووووورة لألسووووووهم السووووووعوديةلقوووووود قمووووووت/ قمنووووووا بقووووووراءة شووووووروط وأحكووووووام 

 .لوحدات التي تم االشتراك فيهاقة على خصائص اوالمواف م 28/02/2023هـ الموافق 08/08/1444

 االسم: ................................................................................................
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