
 

 

 األوروبيةصندوق الجزيرة لألسهم 

AlJazira European Equities Fund 

 األوروبيةأسواق األسهم في  يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

جلــس مــاء ويتحمــل مــدير الصــندوق وأعضا. موافقـة عليهلمت اتجلـس إدارة الصـندوق ومشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

حكــام. كــذلك يقــر األوط والشــر يمعلومــات الــواردة فلســؤولية عــن دقــة واكتمــال المن ومنفــردين كامــل ايجــتمعمإدارة الصــندوق 

حكـام، ويقـرون األالشروط و يعلومــات الواردة فمجلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال المويؤكــد أعضــاء 

 .ر مضللةيحكام غاألالشروط و يمعلومـات والبيانـات الـواردة فلأيضـاً ويؤكـدون أن ا

وط وأحكام الصندوق، حتويات شرمهيئـة أّي مسؤولية عن لتتحمـل ا سـتثمار. الاالـى طـرح وحـدات صـندوق ماليـة عللهيئـة السـوق ا توافقـ

الصـندوق مـن  يثمار فسـتاال ىماليـة أّي توصـية بشـأن جـدولتعطي هيئـة السـوق ا ها، واللتعطي أّي تأكيـد يتعلـق بـدقتها أو اكتما وال

لصندوق يعود للمستثمر ا يستثمار فاالسـتثمار فيـه، وتؤكد أن قرار االطـرح وحـدات الصـندوق توصــيتها بموافقتهـا علـى  نىتع عدمـه، وال

 .مثلهيأو من 

نة الرقابة الشرعية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لج األوروبيةصندوق الجزيرة لألسهم تم اعتماد 

 للصندوق. المعينة

، سوق الماليةالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة البه ل المتعلقةتخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات االخرى 

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

 ثماروط وجميع المستندات المتعلقة بالصندوق بعناية قبل اتخاذ قراره بشأن االستجب على كل مستثمر قراءة االحكام والشري

 يمكن االطالع على اداء الصندوق ضمن تقارير الصندوق الدورية

مشورة مستشار بخذ ألحـال تعـذر فهـم شـروط وأحكام الصندوق، ننصح با يمستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصـندوق وفهمهـا. وفلننصح ا

 ني.مه
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  إشعار هام

دى لما كان وإذا  بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في الصندوق من عدمه. هذه الشروط واألحكامعلى كل مستثمر أن يقرأ 

انة بمستشار االستع فعليه، الشروط واألحكامالصندوق لالستثمار أو حول أي من محتويات  لمالئمةشك بالنسبة  المستثمر أي

 مالي مستقل، مع األخذ في االعتبار أن كل شخص يستثمر في الصندوق إنما يقوم بذلك على مسؤوليته الشخصية. 

اردة في إن مدير الصندوق لم يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تلك الو

بارها أعطيت حصل ذلك، يجب عدم االعتماد على مثل تلك المعلومات أو اإلفادات باعت أنفي حال . وعليه، الشروط واألحكام

ار الشروط إصدتاريخ  حسبأو قدمت من مدير الصندوق. كما إن المعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة 

 نص على خالف ذلك. يتم اللم  واألحكام ما

شروط أن علما ب السعوديين،إلى غير و وطرح الوحدات موجهان إلى المواطنين السعوديين لشروط واألحكامإن توزيع هذه ا

ظر فيها ال تشكل عرضا أو دعوة من قبل أي شخص في أي دولة يح به المتعلقةوأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى 

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

يتعرف على  وزته أنبه بح متعلقةمستندات أخرى  أيةمن كل من تقع شروط وأحكام الصندوق والمالية  لألسواقالجزيرة  شركة

 هذه القيود ويلتزم بها. 

نصيحة فيما  به المتعلقةكذلك يجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى 

استشارة لون بيتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى، ويُنصح المستثمرون المحتم

مية التي تنطبق مستشاريهم المهنيين والشرعيين بالنسبة لشراء الوحدات أو امتالكها أو التصرف بها وبشأن المتطلبات النظا

تالك أو البيع أو عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هذا الشراء أو االم

 والضريبة. التصرف من حيث الدخل 
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 /مدير الصندوق

 

 مشغل الصندوق

 

 

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 لرحمانيةا -طريق الملك فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

مدير الصندوق من 

 الباطن

 الزارد المحدودة إلدارة األصول

 LAZARD ASSET MANAGEMENT 

LIMITED  

 W1J 8LLشارع ستراتون، لندن  50

50 Stratton Street, London W1J 8LL 

www.lazardnet.com 

 أمين الحفظ

 نورثن ترست السعودية

THE NORTHERN TRUST COMPANY 

OF SAUDI ARABIA 

 

 +966 11 217 1017هاتف 

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

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 10175

www.northerntrust.com 

 المدير اإلداري

 نورثن ترست السعودية

THE NORTHERN TRUST COMPANY 

OF SAUDI ARABIA 

 

 +966 11 217 1017هاتف 

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

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 10175

www.northerntrust.com 

 شركاهوبي كي إف البسام  مراجع الحسابات

 +966112065333هاتف 

 +966112065444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11437الرياض  28355ص.ب 

ي ح -( التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )

 السليمانية

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

 الهيئة الشرعية

 

 

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 لرحمانيةا -طريق الملك فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

 

  

http://www.aljaziracapital.com.sa/
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.lazardnet.com/
http://www.northerntrust.com/
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 

 األوروبيةصندوق الجزيرة لألسهم  أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 المالية لألسواقشركة الجزيرة  مدير الصندوق

 الصندوق هدف

 يةاالوروب األسهم سوق في للمشاركة للمستثمرين الفرصة توفير هو للصندوق األساسي الهدف

 سمهملأل جونز داو مؤشمر نمو معدل يفوق عائد وتحقيق الطويل األجل على رأسممالي نمو وتحقيق

 للصندوق استرشادي كمؤشر اختياره تم الذي األوروبية اإلسالمية

 مرتفع مستوى المخاطر

 أمريكي دوالر 2.000 لالشتراك األدنى الحد

 أمريكي دوالر 500 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لالشتراك األدنى الحد

 المنتظم االشتراك برامج عبر
 دوالر أمريكي 30

 دال يوج لالسترداد األدنى الحد

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

 العالمية األسهم أسواق في الرسمية العطل باستثناء الخميس و االثنين والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

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

 للمملكة الرسمية العطل باستثناء حداألو الثالثاء ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

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

 أمريكي دوالر 100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 األمريكي الدوالر عملة الصندوق

 م16/09/1999هـ  الموافق 06/06/1420 الطرح تاريخ

إصدار الشروط وألحكام واخر تاريخ 

 تحديث

ء وتم إجرا، م22/06/1999هـ  الموافق 09/03/1420 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

   .م28/02/2023هـ الموافق 08/08/1444بتاريخ أخر تحديث لها 

 اإلسالميةمؤشر داو جونز لألسهم األوروبية  االسترشادي المؤشر

 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق

 نورثن ترست السعودية أمين الحفظ
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 وشركاهبي كي إف البسام  مراجع الحسابات

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

 االشتراك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات% تخصم من إجمالي مبلغ 2لغاية  االشتراك رسوم

 رسوم أمين الحفظ 
ً 0.6% وبحد اقصى 0.0075بحد ادنى  الى رسوم عمليات ورسوم تقارير  باإلضافة% سنويا

 تحسب وتدفع شهرياً 

 مصاريف التعامل

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

رسوم المتفق التعامل المعمول بها في األسواق التي يتم التداول للصندوق فيها وكذلك ال حسب رسوم

 عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين

 مصاريف اخرى

د يدفع الصندوق مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر التكاليف المتعلقة بإعدا

عارات النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير واإلش

بات وتوزيعها ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم الخدمات الشرعية ومراجعي الحسا

 والرسوم الرقابية وموقع تداول وأية مصاريف استثنائية وغيرها مثل مصاريفالخارجيين 

ً من صافي قيمة األصول ب0.25هذه المصاريف نسبة  زال تتجاوالتصفية. على أن  حد % سنويا

 أقصى

 رسوم األداء
ترشادي % من فرق األداء االيجابي بين الصندوق والمؤشر االس20أتعاب األداء هي نسبة قدرها 

 تحسب يوميا وتخصم ربع سنوياً 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

على آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف النبيين والمرسلين، سيدنا محمد و

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 المصطلحاتقائمة 

 

 :المعنى المحدد له أدناه شروط واالحكامسيكون لكل من المصطلحات التالية المستخدمة في هذه ال

 

 .شركاهوبي كي إف البسام : يعني مراجع الحسابات

 

ممممن  الحاصممملة علمممى تمممرخيص ،شمممركة الجزيمممرة لألسمممواق الماليمممة: يعنمممي مشرررغل الصرررندوق // مررردير الصرررندوق الشرررركة

خطممممماب م والحاصممممملة علمممممى 22/7/2007همممممـ الموافمممممق 8/7/1428تممممماريخ  07076-37 الماليمممممة رقممممممهيئمممممة السممممموق 

 20438الرئيسممممممي: ص. ب.  امكتبهمممممم م وعنمممممموان05/04/2008الموافممممممق هممممممـ 28/3/1429العمممممممل تمممممماريخ  لممارسممممممة

 . 0112256000، المملكة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض 

ص.  وعنوان مكتبه الرئيسي: 4030010523تجاري رقم  سعودية بسجلمساهمة  الجزيرة، شركة: يعنـي بنك بنك الجزيرة

 ، المملكة العربية السعودية.21442 جدة 6277ب. 

عمممة لتلمممك شمممركة تاب أيلبنمممك الجزيمممرة وأو مملوكمممة  قابضمممة، تابعمممةفمممي هيئمممة  شمممركة: تعنمممي أيمممة مجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

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

وتاريخ  30قم م/ر: يعني نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي نظام السوق المالية

 م(. 2003يونيو  16وافق هـ )الم2/6/1424

 . يعني نورثن ترست السعودية: أمين الحفظ

 الزارد المحدودة إلدارة االصولشركة تعني  مدير الصندوق بالباطن:

 شركة نورثن ترست السعوديةيعني : المدير اإلداري

 . في األسواق العالمية يكون يوم عملو والخميس االثنين: يوم التعامل

  .األوروبيةلألسهم  الجزيرةصندوق يعني : الصندوق

 : تعني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية للصندوق. الشرعية للصندوق الهيئة

 من هذه المذكرة.  3: تعني األهداف االستثمارية المذكورة في البند األهداف االستثمارية
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 ي الصندوق. يقدم طلبا لالستثمار ف )طبيعي أو اعتباري( شخصأي : يعني المستثمر في الصندوق أو المستثمر )المستثمرون(

على أساس  : تعني الوحدات االستثمارية التي تمنح المستثمر حق المشاركة في ملكية أصول الصندوقالوحدات االستثمارية

 نسبي وفقا لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر. 

 الخصوم.إجمالي قيمة األصول مخصوماً منها  : تعني إجمالي قيمةصافي قيمة األصول

 : تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة. الالئحة

  .: تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالشريعة

ات الصندوق ومدى بمهام المراجعة في المسائل المتعلقة بعملي لتقوم تعاقد معها الصندوق التي الجهة: تعني الرقابة الشرعية

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

يق االستثمار بالنسبة من الئحة صناد 33العقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة وفقاً ألحكام المادة  واألحكام:الشروط 

توقيعها بين مدير  من الئحة صـــــناديق االســـــتثمار بالنســـــبة للصـــــندوق الخاص، ويتم 82للصندوق العام والمادة 

  الصندوق ومالكي الوحدات.

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

  .دة األمريكيةيعني الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحلاير: 

 .في األسواق العالمية يكون يوم عملو والخميس االثنين :يموالتق يوم

 لكممة العربيممةمممن األحممد إلممى الخممميس مممن كممل أسممبوع ويسممتثنى منهمما العطممل الرسمممية فممي المم يعنممي أي يمموم :يرروم العمررل

 السعودية. 

 هي برامج تتيح للمستثمرين االشتراك بمبالغ ثابته على فترات منتظمة. المنتظم: االشتراكبرامج 

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

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

 وبيعهممما شمممرا ها يمممتم التمممي والخمممدمات السممملع جميمممع علمممى تُفمممرض مباشمممرة غيمممر ضمممريبة همممي :المضرررافة القيمرررة ضرررريبة

 سلسممملة مراحمممل ممممن مرحلمممة كمممل فمممي المضمممافة القيممممة ضمممريبة وتُفمممرض االسمممتثناءات، بعممم  ممممع المنشممم ت، قبمممل ممممن

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

 يُقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أياً من الحاالت اآلتية: التغيير األساسي:

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

بالصندوق العام فيما يتعلق  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

 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

 .قالمغل العاميؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق اي تغيير  (5
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أعضاء  إلى مدير الصندوق أو أي عضو من المغلق المدفوعات من أصول الصندوق العاميؤدي إلى زيادة أي تغيير  (6

 .مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

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

 المغلق. صول الصندوق العامتسدَّد من أ تيال ىيزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرأي تغير  (8

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

 .زيادة اجمالي قيمة اصول الصندوق العام المغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينيه أو كليهما (10

 بها مدير الصندوق. لغأي حاالت أخر تقررها الهيئة من حين آلخر وتب (11

1)  

صناديق االستثمار  من الئحة (62) ةالماد ير ال يقع ضمن أحكامي" أي تغغير األساسي"التغيير ـ يُقصد ب :غير األساسيالتغيير 

 بتعريف التغييرات االساسية. والخاصة
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 وأحكام الصندوقشروط 

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح.األوروبيةالجزيرة لألسهم  صندوق .1.1

وتم إجراء أخر تحديث لها  .م22/06/1999هـ الموافق 09/03/1420صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .1.2

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

 م.26/12/2009الموافق  ـه09/01/1431وافقت الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ  .1.3

 الصندوق مفتوح المدة. .1.4

 المطبق  النظام  .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 

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

 .واألحكاماللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير هذه الشروط 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 نمو وتحقيق األوروبية األسهم سوق في للمشاركة للمستثمرين الفرصة توفير هو للصندوق األساسي الهدف  .3.1

 تم الذي األوروبية اإلسالمية لألسهم جونز داو مؤشر نمو معدل يفوق عائد وتحقيق الطويل األجل على رأسمالي

 .للصندوق استرشادي كمؤشر اختياره

المدرجة في و المعايير الشرعية للصندوقالصندوق في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المتوافقة مع يستثمر  .3.2

 .كما يمكن له االستثمار في صناديق مشابهه االوروبيةأسواق األسهم 

المتوافقة مع الضوابط الشرعية من اإلجمالي  األوروبيةللصندوق تحديد النسبة الكلية لالستثمار في األسهم يحق  .3.3

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

ا يمكن للصندوق استثمار أي نسبة من السيولة المتاحة في عمليات مرابحة طويلة أو قصيرة األجل االستثمارية. كم

وبحيث أن ال يتعارض ذلك مع األهداف الرئيسية للصندوق. كما يمكن له أن يستثمر في أوراق مالية صادرة عن 

 .مدير الصندوق أو أي من تابعيه

3.4.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %65 األسواق األوروبيةاألسهم المدرجة في 

 %25 0 األوروبيةصناديق استثمارية في األسهم 

 %10 0 النقد

 .األوروبيةيتعامل الصندوق في اسواق االسهم   .3.5
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الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات مدير و/أو أي من تابعيه يحق لمدير الصندوق  .3.6

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

 .الشروط واالحكام

مدير الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل اإلدارة الفعالة للصندوق واعتماد يهدف  .3.7

"من األعلى  استراتيجيةكما يتبنى الصندوق تطبيق  استراتيجيات متعددة تتالءم مع الظروف االقتصادية المتغيرة.

لألسفل" في عملية تحديد األوراق المالية المتوقع لها تحقيق نمو رأسمالي طويل األجل. ويستخدم مدير الصندوق 

جميع ما يتوفر لدية من أبحاث مالئمة للشركات )بما تشمله من العائد على االستثمار، مكرر الربحية وغيرها( 

اث اقتصادية عامة أو خاصة من المصادر المختلفة سواء كانت أبحاث من مصادر داخلية أو خارجية من وأي أبح

  .أجل إدارة الصندوق بفعالية أكبر

 مالية التالية ضمن استثمارات الصندوق:لوراق ادير الصندوق إدراج األميمكن ل ال .3.8

 FUTURESالعقود المستقبلية  .3.8.1

  OPTIONS عقود الخيارات .3.8.2

 .SWAPعقود المبادلة  .3.8.3

 .األسهم الممتازة .3.8.4

المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  الشرعيةمع المعايير  متوافقةيلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته  .3.9

 المعينة للصندوق.

 األوروبية% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية في األسهم 25يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن  .3.10

% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به شريطة أن تكون معتمدة من قبل 20بحيث ال يتجاوز نسبة 

  .الجهات التنظيمية ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لمدير الصندوق

% من 10بما ال يزيد عن  يمكن للصندوق الحصول على تمويل )بما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق( .3.11

ويستثنى من ذلك ما يتم اقتراضه . رهن اصول الصندوق مقابل هذا القرض معلى أن ال يتصافي قيمة أصوله، 

 قرضاً حسناً من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب الصندوق.

 حال،% من صافي قيمة الصندوق في أسهم مصدر واحد. وعلى أية 10يمكن للصندوق استثمار ماال يزيد عن  .3.12

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

ندوق أن يزيد من نسبة االستثمار في هذه ، فإن بإمكان مدير الصللصندوق الشرعيةالمعايير المدرجة المتوافقة مع 

% من صافي 20 هما نسبتاالستثمار فيها  زال يتجاوعلى أن  الشركة إلى النسبة المماثلة للقيمة السوقية لهذه الشركة

المعايير الشرعية . وستتم مراجعة وتحديث الوعاء االستثماري للشركات المتوافقة مع قيمة اصول الصندوق

  .سنوي بشكل ربع للصندوق

الصندوق وسياسات  بأهدافتقوم استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم االخالل  .3.13

 .حدود التعامل مع االطراف النظيرةاالستثمار ومراعاة 

اإلسالمية هو المؤشر اإلرشادي للصندوق. وهو مؤشر تصدره إس اند بي  األوروبيةمؤشر داو جونز لألسهم   .3.14

مع  والمتوافقة األوروبية باألسواقوداو جونز للمؤشرات، ويختص بقياس التغيرات السعرية في االسهم المدرجة 

إس  المعايير الشرعية للصندوق. ويمكن للمستثمر الحصول على معلومات كاملة عن المؤشر اإلرشادي من موقع

 www.spindices.comاند بي وداو جونز 

http://www.spindices.com/
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 . لن يستثمر الصندوق في المشتقات .3.15

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .4

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

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

 . ية سيتم تحقيقهاالصندوق االستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف االستثمار استراتيجيةبأن 

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

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

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

 طبيعية أخرى.

ضمان لمالكي الوحدات أن االداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر  دال يوج .4.3

 أو يماثل االداء السابق.

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

 أو يبيع وحدات الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي شكل.

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

 أية عوائد.

 قائمة المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار: .4.6

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

على  وبالمستجدات السياسية واالقتصادية وعوامل العرض والطلب. ويمكن أن يكون تذبذب أسعار األسهم

م ألسهالمدى القصير دراماتيكيا جراء هذه التطورات. ويمكن أن تكون ردة فعل قطاعات السوق وأنواع ا

ة السوقية المختلفة تجاه هذه التطورات بدرجات متفاوتة. فمثال، تختلف ردة فعل أسهم الشركات ذات القيم

م الشركات ، ويمكن أن يكون تفاعل أسهالسوقية الصغيرةالكبيرة عنها بالنسبة ألسهم الشركات ذات القيمة 

(. Undervalued Stocks) مختلفا عن تفاعل أسهم شركات "العوائد" (Growth Stocks)"النامية" 

على  ويمكن أيضا للتطورات التي تتعلق بالشركات المصدرة والتطورات السياسية واالقتصادية أن تؤثر

سعر أسهم شركة واحدة أو أسعار أسهم مجموعة شركات ضمن نفس الصناعة أو القطاع االقتصادي أو 

 المنطقة الجغرافية، أو على السوق ككل. 

أعمال في  تنطوي األوراق المالية األجنبية واألوراق المالية الصادرة عن شركات لهاالخطر األجنبي: قد  .4.6.2

ل هذه الخارج على مخاطر أخرى تتعلق بالظروف السياسية واالقتصادية والنظامية في دول أجنبية. وتشم

التسوية المخاطر خطر تذبذب أسعار العمالت األجنبية واالقتطاعات الضريبية وغيرها، ومخاطر التداول و

 والحفظ وغيرها من المخاطر التشغيلية. 

صولها أمخاطر أسعار الصرف: التذبذب لسعر صرف الدوالر مقابل العمالت المحلية للبلدان المستثمر في  .4.6.3

لى العوائد أو مقابل العملة الرئيسية لمالكي الوحدات قد ال يمكن التنبؤ به، وقد يكون له تأثير كبير ع

 و لمالك الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي.االستثمارية للصندوق أ

للتغيمممرات بلمممد مممما و األمنيمممة فمممييكمممون لألوضممماع السياسمممية واالقتصمممادية أو  االقتصمممادية: قمممدالمخممماطر  .4.6.4

لسممموق فمممي االتنظيميمممة أو الضمممريبية أو تغيمممر السياسمممة االقتصمممادية فمممي ذلمممك البلمممد، تمممأثير كبيمممر علمممى 

 ذلك البلد وفي البلدان المحيطة أو المرتبطة به. 
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لى الوضع مخاطر الشركة المصدرة: يمكن أن تتأثر قيمة السهم أو الورقة المالية جراء أي تغيرات تطرأ ع .4.6.5

اسية محددة شركة المصدرة أو الشركات التابعة لها، أو أي تغيرات تقع في أوضاع اقتصادية أو سيالمالي لل

 تؤثر على نوع السهم أو الشركة المصدرة.

كة المخممماطر الشمممرعية: تمممتم مراجعمممة شمممرعية الشمممركات المسمممتثمر فيهممما وقمممد ينمممتج اسمممتبعاد أي شمممر .4.6.6

الئمممممة أو عممممدم مالئمممممة المعممممايير النظممممر عممممن م الشممممرعية بغمممم يتبممممين عممممدم مطابقتهمممما للضمممموابط 

والظممممروف االسممممتثمارية األخممممرى. كممممما قممممد ينممممتج عممممن هممممذه المراجعممممة الممممتخلص مممممن بعمممم  أربمممماح 

 .التطهيرالشركات الموزعة بدفعها للجهات الخيرية على سبيل 

ثر مخمماطر السمميولة: هممي مخممماطر انخفمماض السمميولة فمممي السمموق الممذي يسممتثمر فيمممه الصممندوق مممما يمممؤ .4.6.7

وم ييل جممزء مممن أصممول الصممندوق وكممذلك فممي حالممة زيممادة طلبممات االسممترداد فممي يممعلممى إمكانيممة تسمم

% ممممن قيممممة أصمممول الصمممندوق ومممما يمممتم عنمممه ممممن تأجيمممل بعممم  طلبمممات 10تقمممويم واحمممد عمممن نسمممبة 

 االسترداد ليوم التقويم التالي بالنسبة والتناسب.

أداء  األحممموال علمممى المخممماطر النظاميمممة: قمممد ينمممتج اتخممماذ بعممم  اإلجمممراءات التمممي قمممد تمممؤثر بحمممال ممممن .4.6.8

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

المممى تمممأثر الرسممموم ، قمممد يمممؤدي فمممرض الضمممرائب ومنهممما ضمممريبة القيممممة المضمممافةمخممماطر ضمممريبية:  .4.6.9

 يالضمممرائب التمممحيمممث قمممد تمممؤدي همممذه  ،والمصممماريف والتكممماليف األخمممرى المرتبطمممة بمممإدارة الصمممندوق

لممموائح ألنظممممة واللالعوائمممد المرتبطمممة باالسمممتثمار فمممي الصمممندوق. ووفقممماً  انخفممماضضمممها إلمممى يمممتم فر

ريبة االلتزاممممات المفروضمممة ذات العالقمممة بضمممهمممذه ذات العالقمممة، فإنمممه فمممي حمممال اإلخمممالل بمممأي ممممن 

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

وراق تغيمممر أسمممعار الفائمممدة يمكممممن أن يكمممون لمممه تمممأثير سممملبي علمممى قيمممممة األمخممماطر أسمممعار الفائمممدة:  .4.6.10

 المالية وأسهم الشركات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

ت مخممماطر الشمممركات الصمممغيرة: وتتمثمممل بالتقلبمممات الشمممديدة التمممي تكمممون عرضمممة لهممما أسمممهم الشمممركا .4.6.11

 لشمممركات أكثمممر مخممماطرة ممممنالصمممغيرة سمممواء صمممعودًا أو هبوًطممما األممممر والمممذي يجعمممل أسمممهم تلمممك ا

 أسهم الشركات الكبيرة وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدة بالصندوق.

طممماع مخممماطر تركيمممز االسمممتثمار: قمممد يركمممز الصمممندوق فمممي اسمممتثماره علمممى أسمممهم الشمممركات العاملمممة بق .4.6.12

ماري معمممين أو يزيمممد ممممن اسمممتثماره فمممي سمممهم معمممين لنسمممبة تفممموق وزن ذلمممك السمممهم فمممي الوعممماء االسمممتث

صمممندوق، ممممما قمممد يجعمممل الصمممندوق أكثمممر عرضمممة للتقلبمممات التمممي قمممد يتعمممرض لهممما ذلمممك الخممماص بال

 القطاع أو ذلك السهم وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدات.

ك مخممماطر االئتممممان: فمممي حمممال اسمممتثمار أصمممول الصمممندوق فمممي عمليمممات المرابحمممة أو الصمممكوك، فهنممما .4.6.13

ترتبمممة قات أو االلتزاممممات الممخممماطر ائتمانيمممة تتمثمممل فمممي مقمممدرة الطمممرف اآلخمممر علمممى سمممداد المسمممتح

لوحممممدة عليممممه فممممي الوقممممت المحممممدد أو عممممدم إمكانيممممة السممممداد نهائيمممماً مممممما قممممد يممممؤثر سمممملباً علممممى سممممعر ا

 بالصندوق.

سممموم رمخممماطر إداريمممة: قمممد تتمممأثر عوائمممد الصمممندوق نتيجمممة تغيمممر القمممائمين علمممى إدارة الصمممندوق أو  .4.6.14

 ومصاريف الصندوق وبالتالي قد تتأثر اسعار وحداته.

عيممممموب االتصممممماالت، واألجهمممممزة  ر تقنيمممممة: قمممممد تتمممممأثر عوائمممممد الصمممممندوق نتيجمممممة عوائمممممق اومخممممماط .4.6.15

ي، سمممواء والهجممموم بالبرمجيمممات الخبيثمممة، أو العطمممل الفنممم االختمممراقوالمعمممدات ونظمممم المعلوممممات، أو 

 قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق. أكان جزئياً أم كلياً، مما
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ح بممممين مممممدير الصممممندوق أو األطممممراف ذات مخمممماطر تضممممارب المصممممالح: قممممد ينشممممأ تضممممارب مصممممال .64.6.1

صمممالح العالقمممة والمشمممتركين فمممي الصمممندوق أثنممماء القيمممام بمممإدارة الصمممندوق. وإن أي تضمممارب فمممي الم

ت يحمممد ممممن قمممدرة ممممدير الصمممندوق علمممى أداء مهاممممه بشمممكل موضممموعي قمممد يمممؤثر سممملباً علمممى اسمممتثمارا

 الصندوق وأدائه.

 قمممةالعالمخممماطر الخالفمممات القانونيمممة: فمممي حمممال نشممموء خالفمممات قانونيمممة بمممين اي ممممن االطمممراف ذات  .4.6.17

بالصمممندوق أو بمممين الصمممندوق وأي ممممن همممذه األطمممراف فقمممد يمممؤدي ذلمممك إلمممى تعطمممل بعممم  اعممممال 

 الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذلك على سلبياً على سعر وحداته.

اطن دير الصمممندوق و/أو ممممدير الصمممندوق ممممن البممممخممماطر فقمممدان المممموظفين الرئيسممميين: إن فقمممدان مممم .4.6.18

عممممذر و/أو أي مممممن األطممممراف الخارجيممممة للممممموظفين الرئيسمممميين العمممماملين لممممدى أي مممممنهم وتممممأخر أو ت

للصمممندوق  االسمممتثمارية االسمممتراتيجيةايجممماد البمممدالء قمممد يمممؤثر علمممى قمممدرة ممممدير الصمممندوق علمممى تنفيمممذ 

 دة في الصندوق.مما قد يؤثر سلبياً على قيمة االستثمار وسعر الوح

ق مخمماطر تعممذر اصممدار تقيمميم ألصممول الصممندوق: فممي حالممة وقمموع حمموادث خارجممة عممن االرادة تتعلمم .4.6.19

روف التمممي يسمممتثمر فيهممما الصمممندوق، او حمممدوث ظممروف قممماهرة سياسمممة او مناخيمممة او أيمممة ظممم باألسممواق

تحمممت  ةللوحمممدالصمممندوق تقيممميم اسمممتثماراته وبالتمممالي اصمممدار سمممعر  ىيتعمممذر علممماسمممتثنائية اخمممرى، فقمممد 

 هذه الظروف. 

ي  مخممماطر خفممم  التصمممنيف االئتمممماني: إن أي تغييمممر تقممموم بمممه وكممماالت التصمممنيف االئتمممماني لتخفممم .4.6.20

اً علمممى التصمممنيف االئتمممماني ألدوات المممدخل الثابمممت أو مصمممدريها أو الطمممرف النظيمممر ربمممما يمممؤثر سممملب

 قيمة االستثمارات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت: في حال استثمر الصندوق بأدوات الدخل  .4.6.21

على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصندوق وعلى  باالعتمادالثابت غير المصنفة ائتمانيا، فسيتم ذلك 

لمصدري هذه األدوات على قيمتها مما قد  الماليةتقييمه االئتماني الداخلي. وقد يؤثر أي تراجع في المراكز 

 .يؤثر على اسعار وحدات الصندوق

 آلية تقييم المخاطر .5

 ووفقا للسياسةبمراقبة أداء الصندوق على أساس سنوي وعند الحاجة لدى مدير الصندوق تقوم إدارة المخاطر 

 الصندوق. إدارةبتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر و بالصندوق تقوم الخاصةالمخاطر 

 لالستثمار في الصندوق المستهدفةالفئة  .6

الذين يفضلون  الحكوميةوشبة  والحكومية الخاصةهذا الصندوق مالئم للمستثمرين األفراد والشركات والمؤسسات 

 .من المخاطر مرتفعمستوى لديهم القدرة على تحمل طويلة المدى و االستثمارات

 قيود/حدود االستثمار .7

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

 واحكام الصندوق.

 العملة  .8

يستخدم الصندوق الدوالر األمريكي كعملة أساسية، وفي حالة االشتراك أو استرداد الوحدات سيتم تحويل أموال 

المستثمر إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف السائد في يوم التعامل المعني.  وإذا كان هناك تذبذب في السعر 
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واليوم الذي يتم فيه تنفيذ طلب المستثمر، فإن أية المستخدم بين اليوم الذي يقدم المستثمر طلب شراء الوحدات 

 .خسائر تترتب على هذا التغير يتحملها المستثمر وحده بدون أي التزام من مدير الصندوق

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

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

 % سنويا من صافي قيمة أصول1.5يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع  رسوم اإلدارة: .9.1.1

 سنوي الصندوق تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع

أتعاب )أتعاب األداء: يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل تجاوز أداء الصندوق ألداء المؤشر اإلرشادي  .9.1.2

 :والتفصيل اآلتيالشروط  األداء( وفق

شهراً، ويتم تحصيل أتعاب  12أن يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق لمدة ال تقل عن  .9.1.2.1

 األداء بعد انتهاء هذه المدة فقط.

 بين الصندوق والمؤشراإليجابي % من فرق األداء 20أتعاب األداء هي نسبة قدرها  .9.1.2.2

ي المقابل %، وف30اإلرشادي. على سبيل المثال إذا ارتفعت أصول الصندوق بمعدل 

 %20% فإن فرق األداء يكون عبارة عن ناتج طرح 20ارتفع المؤشر اإلرشادي بنسبة 

 %.10% وهو ما يساوي 30من 

أن  خالل السنة المالية، فيجب في حال كون فرق األداء سلبي في أي فترة من الفترات .9.1.2.3

اب أتع يعود الصندوق لتحقيق اداء إيجابي قبل أن يتمكن مدير الصندوق من اقتطاع أي

 .أداء في الفترات الالحقة

ب في حال كون أداء الصندوق سلبي أو أقل من المؤشر اإلرشادي فلن يكون هناك أتعا .9.1.2.4

 أداء.

 سيتم حساب أتعاب األداء عند كل نقطة تقويم وسيتم خصمها من أصول الصندوق بشكل .9.1.2.5

 ربع سنوي.

 %0.6و أدني% بحد 0.0075بين  مارسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح  .9.1.3

ريكي دوالر ام 15بين  الى رسوم عمليات تتراوح ما باإلضافةبحد اعلى سنويا من صافي قيمة األصول، 

مريكي ادوالر  1,650دوالر امريكي بحد اعلى لكل عملية، ورسوم تقارير سنوية تبدأ من  190و أدنىبحد 

ه الرسوم دوالر امريكي سنوياً. تحسب هذ 5,500ثم  لثانيةادوالر امريكي للسنه  2,750للسنه االولى ثم 

 وتدفع على أساس شهري.

ن سنويا مبحد اقصى % 0.035رسوم المدير اإلداري: يدفع الصندوق إلى المدير اإلداري رسوما بنسبة  .9.1.4

 .ويدوالر امريكي( تحسب شهرياً وتدفع على أساس ربع سن 5,000متوسط صافي قيمة األصول وبحد أدنى )

الرسوم قائمة ب موضح هو كما االسترشادي المؤشر رسوم الصندوق يدفعرسوم المؤشر االسترشادي:  .9.1.5

 (.9.2) البندفي  والمصاريف

 مصاريف التعامل: تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب .9.1.6

الرسوم  تم التداول للصندوق فيها وكذلكاألسواق التي يهذه الرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في 

 المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين.

تكاليف المتعلقة مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر اليدفع الصندوق مصاريف أخرى:  .9.1.7

بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير واإلشعارات 
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مراجعي الحسابات الشرعية وخدمات الرسوم ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق و وتوزيعها

على مثل مصاريف التصفية.  أية مصاريف استثنائية وغيرهاوالرسوم الرقابية وموقع تداول والخارجيين 

ً 0.25 نسبةتتجاوز هذه المصاريف  أن ال  . بحد أقصى من صافي قيمة األصول % سنويا

 ومصاريف الصندوقرسوم  .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
دفع الى رسوم عمليات ورسوم تقارير تحسب وت باإلضافة% سنوياً 0.6% وبحد اقصى 0.0075بحد ادنى 

 ً  شهريا

 رسوم المدير االداري
دوالر امريكي( تحسب  5,000صافي قيمة األصول وبحد أدنى )متوسط % سنويا من 0.035بحد اقصى 

 شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي.

 رسوم األداء
تحسب يوميا  الصندوق والمؤشر االسترشادي% من فرق األداء االيجابي بين 20أتعاب األداء هي نسبة قدرها 

 وتخصم ربع سنوياً 

رسوم المؤشر 

 االسترشادي
 لاير سعودي سنوياً بحد أقصى. 50,000

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

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

 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*

 المضافة القيمةضريبة 

فمممإن  وفمممي حمممال فرضمممهاعلمممى أي خدممممة يمممتم تزويمممد الصمممندوق بهممما،  ضمممريبة القيممممة المضمممافة قمممد يمممتم فمممرض

 ً  الصممممندوق سمممميدفع لمممممزود الخدمممممة )باإلضممممافة إلممممى أيممممة رسمممموم أو مصمممماريف أخممممرى( مجموعمممماً مسمممماويا

 ية.للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعن

قبل  افة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة منفي حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضو

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

 هذه الضريبة.

 

                  

مالك ومستوى الصندوق  جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على .9.3

 الوحدة خالل عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة

 االفتراضات المستخدمة ادناه:

 مالك الوحدات يملك وحدانه االستثمارية في الصندوق لسنة كاملة -

 دوالر أمريكي 100,000مالك الوحدات االستثمارية استثمر  -

 مع عدم وجود تغييرات دوالر أمريكيمليون  100اجمالي حجم الصندوق  -

 %10العائد االفتراضي للصندوق خالل السنة كاملة  -
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 لاير للدوالر 3.75احتساب الرسوم المفروضة بالريال السعودي بسعر صرف افتراضي قدرة تم  -

 األمريكي

الرسوم المستحقة على 

 المستثمر )دوالر أمريكي(

الرسوم المستحقة على 

 )دوالر أمريكي(الصندوق 

نسبة الرسوم من إجمالي 

 قيمة األصول
 الرسوم

 رسوم االشتراك 2%  2,000

 للصندوق التشغيليةالنفقات/المصروفات 

 رسوم امين الحفظ* 0.07% 70,000 70

 رسوم المدير اإلداري 0.04% 35,000 35

 رسوم المؤشر االسترشادي 0.01% 13,333 13

 الصندوقمجلس إدارة  0.00% 4,267 4

 اتعاب المحاسب القانوني 0.01% 13,333 13

 رسوم رقابية 0.00% 2,000 2

 رسوم الخدمات الشرعية 0.00% 2,667 3

 موقع تداول 0.00% 1,333 1

 رسوم إدارة الصندوق 1.50%  1,497,871   1,498 

 إجمالي نسبة التكاليف المتكررة 1.64%   1,640 

 التكاليف الغير المتكررة إجمالي نسبة 2.00%   2,000 

 إجمالي نسبة التكاليف 3.64%   3,640 

 صافي قيمة وحدات المستثمر  108,360 

 

*علما بأن رسوم الحفظ تختلف حسب السوق الذي يتعامل فيه الصندوق ويوجد ايضا رسوم تسويه معامالت وحد أدنى شهري، اال انه تم 

 اختيار رسم واحد فقط لتبسيط المثال

**علما بأن المثال اعاله ال يتضمن احتساب ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم احتسابها حسب ما يتم إقراره من قبل الجهات الرسمية ذات 

 العالقة

% من 2يتم خصم رسوم اشتراك تستحق لمدير الصندوق يدفعها المستثمر بنسبة ثابتة ال تزيد عن رسوم االشتراك:  .9.4

 .الوحداتإجمالي مبلغ االشتراك. وتخصم منه قبل شراء 

 المادةأي عموالت بخالف المذكور في هذه  دال يوج  .9.5

 معلومات الزكاة والضريبة: .9.6

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

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

 الضريبية المطبقة في كل سوق مالية يستثمر بها. لألنظمةيخضع الصندوق  .9.6.2

ضريبة  لال تشمواألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة  جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط .9.6.3

 .القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذلك
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في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد الصندوق  .9.6.4

رى( مجموعاً مساوياً للقيمة بها، فإن الصندوق سيدفع لمزود الخدمة )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخ

 .المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية

 في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل الصندوق، .9.6.5

ً لقيمة هذه فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصار ً مساويا يف أخرى( مجموعا

 .الضريبة

 المادةأي عموالت بخالف المذكور في هذه  دال يوج .9.7

ة مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عمل .9.8

 الصندوق

 .أعاله 9.3كما هو موضح في الفقرة 

 يم والتسعيريالتق .10

موجممممممودات الصممممممندوق قيمممممممة األسممممممهم واألربمممممماح والنقديممممممة وعائممممممد عمليممممممات المرابحممممممة إجمممممممالي يشمممممممل  .10.1

 واالستثمارات األخرى التي يملكها الصندوق.

صممافي قيمممة األصممول هممو حاصممل طممرح إجمممالي مطلوبممات الصممندوق مممن أجمممالي قيمممة موجوداتممه. ويشمممل  .10.2

م والحفممممظ والوسمممماطة والرسممممو إجمممممالي المطلوبممممات علممممى سممممبيل المثممممال ال الحصممممر جميممممع رسمممموم العمليممممات

 ، والرسمممموم والمصممممروفات المدفوعممممة أو المسممممتحقة أليممممة أطممممراف تقممممدم خممممدمات للصممممندوق وجميممممعاألخممممرى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

بالنسممبة ألصممول الصممندوق المدرجممة فممي سمموق ماليممة معتممرف بهمما، سمميتم اسممتخدام آخممر سممعر إغممالق لغممرض  .10.3

لصممناديق االسممتثمار المسممتثمر بهمما فسمميتم اسممتخدام اخممر صممافي قيمممة أصممول تقممويم تلممك األصممول أممما بالنسممبة 

 . منشور لكل وحدة وذلك لتحديد صافي قيمة أصول الصندوق

غالق أسعار إوالخميس(. على أساس  )االثنينتقويم أصول الصندوق مرتين اسبوعياً في يومي التعامل المحددين يتم  .10.4

تقويم حسب آخر ن األسواق غير عاملة في ذلك اليوم وفي هذه الحالة يتم الاألسهم المتوفرة في ذلك اليوم ما لم تك

 .إغالق ألسعار تلك األسهم

لسعر الوحدة في حال حدوث  خاطئألصول الصندوق أو حساب  خاطئمدير الصندوق بتوثيق اي تقويم سيقوم  .10.5

لتقويم اعن جميع أخطاء قين( )بما في ذلك مالكي الوحدات الساب ذلك، وتعوي  جميع مالكي الوحدات المتضررين

أو أكثر من  ٪0,5 هنسبت الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما غإبالدون تأخير، و أو التسعير

 .ندوقرير الصاوالموقع اإللكتروني للسوق وفي تق راً في موقعه اإللكترونيوف كسعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

يممممتم تحديممممد قيمممممة وحممممدات الصممممندوق بقسمممممة صممممافي قيمممممة أصممممول الصممممندوق علممممى مجممممموع الوحممممدات  .10.6

االسمممتثمارية القائممممة فمممي يممموم التعاممممل المعنمممي، وعلمممى ضممموئها يمممتم تحديمممد قيممممة األصمممول بالنسمممبة للمسمممتثمر 

 تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد. ألغراضالحالي وسعر الوحدة 

بنشمممر سمممعر تقمممويم وحمممدات الصمممندوق بحمممد أقصمممى فمممي يممموم العممممل المممذي يلمممي يممموم سممميقوم ممممدير الصمممندوق  .10.7

التقمممويم علمممى موقمممع ممممدير الصمممندوق علمممى شمممبكة االنترنمممت وكمممذلك علمممى موقمممع السممموق الماليمممة السمممعودية 

 )تداول( الخاص بذلك.

 التعامل .11
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 .دوالر امريكي 100م، بسعر أولي للوحدة يبلغ 1999سبتمبر 16الصندوق استقبال االشتراكات في بدأ  .11.1

العطل الرسمية في أسواق األسهم العالمية، وآخر موعد الستالم نموذج  والخميس باستثناءالتعامل هي االثنين أيام  .11.2

طلب االشتراك أو االسترداد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الرابعة عصراً في يوم العمل الذي يسبق يوم 

على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية  لال يحصالمشترك . علما بأن التعامل

في سجل الوحدات الذي تحتفظ به الشركة كحسابات فرعية لديه بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة إلكترونية، ويستلم 

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

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:إجراءات  .11.3

على المستثمر الذي يرغب في االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا لدى مدير الصندوق لكي يتم من  .11.3.1

 خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اد. وتحتفظ الشركة يمكن للمستثمر الذي يقدم طلب استرداد بطريقة صحيحة أن يطلب سحب طلب االسترد .11.3.5

 بحقها في قبول أو رف  ذلك الطلب وفق تقديرها المطلق

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

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

 .في الصندوق بموجب أي نظام أخر ذي عالقة

 أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية: االشتراكتعليق  يتم .11.5

 إذا طلبت الهيئة ذلك .11.5.1

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

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

اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل  ألييملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة 

  معقول أنها جوهرية لصافي قيمة اصول الصندوق

 شتراك أو االسترداد سيتم اتخاذ االجراءات اآلتية:حال حدوث اي تعليق لالفي  .11.6

 التأكد من عدم استمرار اي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. .11.6.1
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حول ومشغل الصندوق مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحفظ  .11.6.2

 ذلك بصورة منتظمة.

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعار الهيئة ومالكي الوحدات  .11.6.3

عن التعليق واالفصاح عن ذلك في الموقع  لإلشعار المستخدمةفور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها 

 االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.

استرداد قدمه المستثمر ولم يتم تنفيذه بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيذه في أول يوم  ك طلبهناإذا كان  .11.6.4

 ( أيام من رفع التعليق3تعامل بعد انتهاء التعليق ما لم يكن المستثمر قد طلب خطيا سحبه قبل ثالثة )

 الحاالت التالية:لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد ليوم التعامل التالي وذلك في  يحق .11.7

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

 قيمة أصول الصندوق

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

 . كل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوقالصندوق التي يرى مدير الصندوق بش

 لن يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين .11.8

ريكي، دوالر أم 500دوالر أمريكي واالشتراك اإلضافي  2.000األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو الحد  .11.9

ه يحق لمدير علما بأندوالر أمريكي،  30 دنى لالشتراك واالشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظماألحد وال

 .الصندوق تغيير هذا الحد األدنى. ويمكن للمستثمر تقديم طلب استرداد لجميع وحداته أو جزء منها

 سياسة التوزيع .12

 لن يقوم الصندوق بتوزيع ارباح نقدية حيث ان ذلك ليس من ضمن اهدافه

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .13

، المراجعممممةمتضمممممنةً القمممموائم الماليممممة السممممنوية للصممممندوق سمممميقوم مممممدير الصممممندوق بإعممممداد التقممممارير السممممنوية  .13.1

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

ممممن نهايمممة فتمممرة التقريمممر وذلمممك عبمممر أشمممهر ( 3) زال تتجممماوسمممتتاح التقمممارير السمممنوية للجمهمممور خمممالل ممممدة  .13.2

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

( يومممماً ممممن نهايمممة فتمممرة 30) زال تتجممماوممممدة األوليمممة وإتاحتهممما للجمهمممور خمممالل  القممموائم الماليمممةسممميتم اعمممداد  .13.3

 وذلك عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(. القوائم

وذلمممك  الربمممع المعنممميممممن نهايمممة أيمممام ( 10) زال تتجممماوسممميتم نشمممر البيمممان الربمممع سمممنوي للصمممندوق خمممالل ممممدة  .13.4

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

سممميتم اتاحمممة صمممافي قيممممة اصمممول الصمممندوق للفحمممص ممممن جانمممب ممممالكي الوحمممدات دون مقابمممل، وكمممذلك جميمممع  .13.5

 لمدير الصندوق. التابعة، عبر مراكز االستثمار ام صافي قيمة االصول السابقةارق

لصندوق عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق لالقوائم المالية السنوية  إتاحةسيتم  .13.6

 المالية )تداول(.
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في نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية للصندوق تبدأ  المراجعةالقوائم المالية السنوية  يتم نشر .13.7

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

 للصندوق مجاناً عند طلبها. المراجعةيلتزم مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية  .13.8

 سجل مالكي الوحدات .14

وحفظمممة فمممي المملكمممة، ويعمممد سمممجل ممممالكي  وتحديثمممهلكي الوحمممدات بإعمممداد سمممجل بمممماالصمممندوق يقممموم ممممدير  .14.1

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

تم قيمممد جميمممع الوحمممدات االسمممتثمارية فمممي سمممجل الوحمممدات المممذي تحمممتفظ بمممه الشمممركة كحسمممابات فرعيمممة لديمممه يممم .14.2

الشممممركة إشممممعارا يبممممين تفاصمممميل بصممميغة رقميممممة أو خطيممممة أو بوسمممميلة إلكترونيممممة، ويسممممتلم كمممل مسممممتثمر مممممن 

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 مالكي الوحدات اجتماع .15

 يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه. .15.1

 لحفظ.اايام من تسلم طلب كتابي من أمين  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .15.2

من  أكثرو أأيام من تسلم طلب كتابي من مالك  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .15.3

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

االلكتروني  مدير الصندوق والموقعتكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في الموقع االلكتروني ل .15.4

 ايام وال 10 عن لال تقللسوق المالية )تداول(، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة 

لمقترحة في ايوماً قبل تاريخ االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات  21تزيد عن 

 واالعالن، وإرسال نسخة من االشعار إلى الهيئة.كل من االشعار 

ى االقل % عل25حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  إذايكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال  ال .15.5

 من قيمة وحدات الصندوق.

ذلك في  النثاٍن بإع الجتماع( فيجب على مدير الصندوق الدعوة 15.5إذا لم يُستوف النصاب الموضح في البند ) .15.6

ي الوحدات وأمين موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالك

ت نسبة ملكية الوحدات الثاني صحيحاً أياً كان االجتماعأيام. ويُعد  5الثاني بمدة ال تقل عن  االجتماعالحفظ قبل موعد 

 .االجتماعالممثلة في 

 يتات الوضوعملا عتباراال يلى مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ فجب عي .15.7

يمـة وحـدات ققـل مـن األعلـى  %10ملكـون يمـالكي الوحـدات الـذين لحـق يإدراجهـا، و ييرغب مـالكي الوحـدات ف

خل يتـدا الجدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن  ىالصـندوق العـام إضـافة موضـوع أو أكثر إل

ط واحكام صناديق االستثمار وشرو ئحةالموجب أحكام بـرح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته تمقلموضـوع الا

 الصندوق.

، أعالههـا يمشار إللا اإلعالنـرة تف لالمـال اجتمـاع مـالكي الوحـدات خـمدير الصندوق تعـديل جـدول أعلجوز ي .15.8

 ىشـعار كتـابي إلإرسـال إ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يفعلـى أن يعلـن ذلـك 

ً قبل  21تزيد على  مـدة البو جتماعاالقـل مـن األحفظ قبل عشرة أيام علـى لن اييع مالكي الوحدات وأممج يوما

 .جتماعاال

 .تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحداتيجوز لكل مالك وحدات  .15.9
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 .عاالجتمايجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت  .15.10

يجمممموز عقممممد اجتماعممممات مممممالكي الوحممممدات واالشممممتراك فممممي مممممداوالتها والتصممممويت علممممى قراراتهمممما بواسممممطة  .15.11

 .للضوابط التي تضعها الهيئةوسائل التقنية الحديثة وفقاً 

 حقوق مالكي الوحدات .16

تكمممون الوحمممدات المشمممترك فيهممما ملكممماً لمالمممك الوحمممدات المحتممممل عنمممد تنفيمممذ طلمممب االشمممتراك فمممي يممموم التعاممممل  .16.1

 التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

علمممى سمممبيل المثمممال ال  –ي ذلمممك يحمممق لمالمممك الوحمممدات ممارسمممة جميمممع الحقممموق المرتبطمممة بالوحمممدات بمممما فممم .16.2

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

مممما  اسمممترجاعشمممهراً متتاليمممة ممممن االشمممتراكات 12 أكملممموايمكمممن لمشمممتركي برنمممامج االشمممتراك المنمممتظم المممذين  .16.3

% ممممن صمممافي رسممموم اإلدارة المسمممتحقة لممممدير الصمممندوق )بعمممد خصمممم جميمممع التكممماليف التمممي تمممدفع 50 ليعممماد

( علمممى الوحمممدات التمممي اشمممتركوا بهممما عبمممر البرنمممامج، وذلمممك عمممن طريمممق وحمممدات إضمممافية اإلدارةممممن رسممموم 

 جديدة يصدرها مدير الصندوق من حسابة لكل مشترك مقابل مبلغ االسترجاع المستحق له

إدارة الصمممممندوق علممممى السياسمممممات العامممممة المتعلقمممممة بممارسممممة حقممممموق التصممممويت الممنوحمممممة يوافممممق مجلممممس  .16.4

ويقمممرر ممممدير الصمممندوق ممارسمممة أو عمممدم للصمممندوق بموجمممب األوراق الماليمممة التمممي تشمممكل جمممزءاً ممممن أصممموله. 

السياسمممة المكتوبمممة المعتممممدة ممممن قبمممل مجلمممس إدارة الصمممندوق  تفتضممميهممارسمممة أي حقممموق تصمممويت وفقممما لمممما 

 يحقق مصالح مالكي الوحداتوبما 

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

مالمممك الوحمممدات مسمممؤوالً  نال يكممموفيمممما عمممدا خسمممارة مالمممك الوحمممدات السمممتثماره فمممي الصمممندوق أو جمممزء منمممه، 

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحمممة ممممدير الصمممندوق بالحصمممول علمممى موافقمممة ممممالكي الوحمممدات علمممى التغييمممرات االساسمممية سممميقوم  .19.1

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

للصمممندوق  األساسممميةتغييمممرات واإلفصممماح عمممن تفاصممميل السممميقوم ممممدير الصمممندوق بإشمممعار ممممالكي الوحمممدات  .19.2

الموقمممع االلكترونمممي لممممدير الصمممندوق والموقمممع االلكترونمممي للسممموق الماليمممة أو بالطريقمممة التمممي تحمممددها  عبمممر

 من سريان هذه التغييرات. أيام 10 وذلك قبلالهيئة 

االلكترونمممي والموقمممع  ةموقعممم واالفصممماح عبمممرسممميقوم ممممدير الصمممندوق بإشمممعار الهيئمممة وممممالكي الوحمممدات  .19.3

فممي الصممندوق غيممر اساسممية أي تغييممرات عممن االلكترونممي للسمموق الماليممة أو بالطريقممة التممي تحممددها الهيئممة 

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

سممميقوم ممممدير الصمممندوق بالحصمممول علمممى موافقمممة مجلمممس ادارة الصمممندوق قبمممل اجمممراء اي تغييمممر اساسمممي أو  .19.4

 غير أساسي.
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 جميع التغييرات في تقارير الصندوق.سيتم بيان تفاصيل  .19.5

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

حمممال كانمممت قيممممة أصمممول الصمممندوق الممممدارة أو معمممدل العائمممد فمممي إنهممماء الصمممندوق يمكمممن لممممدير الصمممندوق  .20.1

المتوقمممع، فمممي رأي ممممدير الصمممندوق، غيمممر كافيمممة لتبريمممر اسمممتمرار عممممل الصمممندوق، أو نتيجمممة ألي تغييمممر 

  يرى مدير الصندوق انها مؤثره على عمل الصندوق لظروف أخرىوانين أو األنظمة، أو في الق

حقمممق مصممملحة ممممالكي الوحمممدات، يمممما بوإجمممراءات إنهممماء الصمممندوق خطمممة  بإعمممداديقممموم ممممدير الصمممندوق  .20.2

هيئممممة ومممممالكي الوحممممدات كتابيمممماً لإشممممعار اثممممم  عليهمممما جلممممس إدارة الصممممندوقمحصممممول علممممى موافقممممة لوا

مزممممع إنهممماء ليومممماً ممممن التممماريخ ا 21 تقمممل عمممن قبمممل ممممدة الإنهممماء الصمممندوق  بتفاصممميل خطمممة وإجمممراءات

 الصندوق فيه،

أيممام مممن انتهمماء  10 لالحممدات كتابيمماً بانتهمماء الصممندوق خممهيئممة ومممالكي الولإشممعار ابمممدير الصممندوق يقمموم  .20.3

 .مدة الصندوق

 ل مدتمممه،اليُمممتمم ممممدير الصمممندوق مرحلمممة بيمممع أصمممول الصمممندوق خممم دون أنحمممال انتهممماء ممممدة الصمممندوق  يفممم .20.4

 ل ممممدة الالصمممول وتوزيمممع مسمممتحقات ممممالكي الوحمممدات علممميهم خممماألفيجمممب علمممى ممممدير الصمممندوق تصمممفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

جلمممس إدارة الصمممندوق علمممى خطمممة وإجمممراءات تصمممفية محصمممول علمممى موافقمممة لابممممدير الصمممندوق يقممموم  .20.5

 .هذا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

أيمممام  10 لالالصمممندوق خمممتصمممفية حمممدات كتابيممماً بانتهممماء هيئمممة وممممالكي الولإشمممعار ابممممدير الصمممندوق يقممموم  .20.6

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

فمممي موقعمممه االلكترونمممي والموقمممع االلكترونمممي للسممموق الماليمممة عمممن انتهممماء  بممماإلعالنيقممموم ممممدير الصمممندوق  .20.7

 ل ممممدة الالبتقريمممر إنهممماء الصمممندوق خمممتزويمممد ممممالكي الوحمممدات ، كمممما يقممموم بممممدة تصمممفيته وأممممدة الصمممندوق 

ماليمممة النهائيممممة ليوًمممما ممممن تممماريخ اكتممممال إنهمممماء الصمممندوق أو تصمممفيته، متضممممنًا القممموائم ا 70تزيمممد علمممى 

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا

عمليمممة إنهممماء الصمممندوق أو يمممع ممممالكي الوحمممدات أثنممماء ممسممماواة جلجمممب علمممى ممممدير الصمممندوق أن يعاممممل باي .20.8

 .تصفيته

ب علمممى مممممدير الصمممندوق توزيممممع مسمممتحقات مممممالكي الوحمممدات علمممميهم فمممور انتهمممماء ممممدة الصممممندوق أو جمممي .20.9

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

وق ممممن ممممالكي حمممال صمممدور قمممرار خممماص للصمممند يللهيئمممة عمممزل ممممدير الصمممندوق عمممن عمليمممة التصمممفية فممم .20.10

ممممالكي  تفيمممه تصممموي مجتمممماع المممذي تمممالانفمممس  يالبمممديل فممم مصمممفيالوحمممدات الصمممندوق، علمممى أن يعممميَّن 

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

جمممب علمممى ممممدير الصمممندوق التعممماون بشمممكل كاممممل يحمممال عمممزل ممممدير الصمممندوق عمممن أعممممال التصمممفية،  يفممم .20.11

رتبطمممممة ملسمممممتندات اميمممممع المينقمممممل إليمممممه جعممممميَّن وأن مصمممممفي المال ىعلمممممى نقمممممل مسمممممؤوليات التصمممممفية إلممممم

هيئممة بعممزل ممممدير ليوممماً مممن صممدور قممرار ا 20 لالخمممام أعمممال التصممفية مممكنممه مممن إتمت يصممندوق والتممالب

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي
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هيئمممة بعمممزل ممممدير لحمممال صمممدور قمممرار ا يجمممب علمممى ممممدير الصمممندوق إشمممعار ممممالكي الوحمممدات كتابيًممما فمممي .20.12

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئمممة وممممالكي الوحمممدات كتابيًممما بشمممكل فممموري لجمممب علمممى ممممدير الصمممندوق إشمممعار ايحممموال، األيمممع مج يفممم .20.13

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

خصممممـم مممممـن أصممممـول تيتقاضممممـى مممممـدير الصممممـندوق أي أتعممممـاب  حممممـال انتهممممـاء مممممـدة الصممممـندوق، ال يفمممم .20.14

 .الصندوق

 الصندوقمدير  .21

حممدات لمصمملحة مممالكي الو يعمممل مممدير الصممندوقو ،مممدير الصممندوق هممو شممركة الجزيممرة لألسممواق الماليممة .21.1

يقمممع ووشمممروط واحكمممام الصمممندوق.  المؤسسمممات الماليمممةبموجمممب أحكمممام الئحمممة صمممناديق االسمممتثمار والئحمممة 

ممما فممي ذلممك ب اليممةالمؤسسممات المعلممى عاتقممه االلتممزام بجميممع المبممادت والواجبممات التممي نصممت عليهمما الئحممة 

تجمممماه مممممالكي الوحممممدات، والممممذي يتضمممممن العمممممل بممممما يحقممممق مصممممالحهم وبممممذل الحممممرص  األمانممممةواجممممب 

 .المعقول

وتمممممماريخ  2007-38-2تممممممم التممممممرخيص لمممممممدير الصممممممندوق مممممممن قبممممممل الهيئممممممة بموجممممممب القممممممرار رقممممممم  .21.2

 بممارسمممممة نشممممماط التعاممممممل 07076  -37م وفقممممما للتمممممرخيص رقمممممم 22/7/2007همممممـ، الموافمممممق 8/7/1428

 راق الماليمممةاألو فمممي أعممممالاإلدارة، الترتيمممب، تقمممديم المشمممورة والحفمممظ  كأصممميل ووكيمممل، التعهمممد بالتغطيمممة،

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

، 11455الريمممماض  20438الماليممممة هممممو ص. ب.  لألسممممواقعنمممموان المركممممز الرئيسممممي لشممممركة الجزيممممرة  .21.3

، الموقممممممع علممممممى شممممممبكة 0112256068، فمممممماكس 0112256000العربيممممممة السممممممعودية، همممممماتف المملكممممممة 

 .www.aljaziracapital.com.saاإلنترنت: 

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

م مبلممممممغ 2021فممممممي السممممممنة الماليممممممة الماليممممممة  لألسممممممواقااليممممممرادات لشممممممركة الجزيممممممرة بلممممممغ اجمممممممالي  .21.5

( لاير سممممعودي، ويمكممممن االطممممالع 118,275,000( لاير سممممعودي وبلممممغ صممممافي االربمممماح )324,440,000)

 .على القوائم المالية المدققة لمدير الصندوق على موقعه االلكتروني

 يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي: .21.6

 إدارة الصندوق. .21.6.1

 الصندوق.طرح وحدات  .21.6.2

وأنهممما كاملمممة وواضمممحة وصمممحيحة وغيمممر  واكتمالهممماالتأكمممد ممممن دقمممة شمممروط وأحكمممام الصمممندوق  .21.6.3

 مضللة. 

 همسممممؤولياتيعممممد مممممدير الصممممندوق مسممممؤوالً عممممن التممممزام أحكممممام الئحممممة صممممناديق االسممممتثمار، سممممواء أأدى  .21.7

سمممائر وواجباتمممه بشمممكل مباشمممر أم كلمممف بهممما جهمممة خارجيمممة. ويعمممد مسمممؤوالً تجممماه ممممالكي الوحمممدات عمممن خ

الصممممندوق الناجمممممة بسممممبب احتيالممممه أو اهمالممممه أو سمممموء تصممممرفه أو تقصمممميره المتعمممممد، وال يتحمممممل مممممدير 

الصمممندوق مسمممؤولية أيمممة دعممماوى أو مطالبمممات مهمممما كانمممت بالنسمممبة أليمممة خسمممارة لفرصمممة أو خسمممارة فعليمممة 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ف غيممممر أو خسممممارة يتكبممممدها المسممممتثمر إال فممممي حالممممة اإلهمممممال أو التعممممدي أو سمممموء التصممممرف أو التصممممر

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

أي انشممممطة عمممممل أو مصممممالح أخممممرى لمممممدير  دال توجمممم، الشممممروط واألحكممممام حتممممى تمممماريخ اعممممداد هممممذه .21.8

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

 LAZARD ASSETشممممممركة الزارد المحممممممدودة إلدارة األصممممممول مممممممدير الصممممممندوق عممممممين  .21.9

MANAGEMENT LIMITED  كمممممدير للصممممندوق بالبمممماطن فيممممما يتعلممممق بالصممممندوق. وعنممممموان

يمكممن لمممدير الصممندوق بعممد . وStratton Street, London W1J 8LL 50مكتبهمما الرئيسممي هممو: 

مرخصمممة. موافقمممة مجلمممس إدارة الصمممندوق تغييمممر أو تعمممديل أو إعمممادة تعيمممين الجهمممات الممممزودة للخمممدمات ال

المستشممممارين االسمممتثماريين وأمممممين مممممدير الصمممندوق مممممن البممماطن والخدمممممة دون حصمممر  ممممزودوويشممممل 

 الحفظ والمديرين اإلداريين ومراجعي الحسابات ومزودي خدمات الرقابة الشرعية.

للهيئمممة عمممزل ممممدير الصمممندوق واتخممماذ أي اجمممراء تمممراه مناسمممباً لتعيمممين ممممدير صمممندوق بمممديل أو اتخممماذ اي  .21.10

 ذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:تدبير اخر تراه مناسباً، و

سمممتثمارات وتشمممغيل الصمممناديق أو نشممماط إدارة االتوقمممف ممممدير الصمممندوق عمممن ممارسمممة نشممماط إدارة  .21.10.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بذلك لستثمارات دون إشعار ااال

اديق أو سممممتثمارات وتشممممغيل الصممممناالممارسممممة نشمممماط إدارة  يلغمممماء تممممرخيص مممممدير الصممممندوق فممممإ .21.10.2

 .هيئةلستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل ااالنشاط إدارة 

ممارسمممممة نشممممماط إدارة  يفمممممغممممماء ترخيصمممممه إللهيئمممممة ممممممن ممممممدير الصمممممندوق لا ىتقمممممديم طلمممممب إلممممم .21.10.3

 .ستثماراتاالستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً –إذا رأت الهيئممممة أن مممممدير الصممممندوق قممممد أخممممل  .21.10.4 بممممالتزام النظممممام أو لوائحممممه  -بشممممكل تممممراه جوهريمممما

 التنفيذية.

وفممماة مممممدير المحفظممممة االسمممتثمارية الممممذي يممممدير أصمممول الصممممندوق أو عجممممزه أو اسمممتقالته مممممع عممممدم  .21.10.5

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

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .21.10.6

 الصندوقمشغل  .22

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

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

بالدفاتر والسجالت وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص  االحتفاظالشروط واألحكام، 

 عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .23

 NORTHERN TRUSTنمممورثن ترسمممت السمممعودية  أممممين الحفمممظ الخممماص بأصمممول الصمممندوق همممو  .23.1

COMPANY OF SAUDI ARABIA 
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م بممممالترخيص الصممممادر 12/09/2012لموافممممق هممممـ ا25/10/1433التممممرخيص ألمممممين الحفممممظ بتمممماريخ تممممم  .23.2

 12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 10175، طريمممق الملمممك فهمممد. ص.ب 11بمممرج نخيمممل، الطمممابق ن الحفمممظ: عنممموان المكتمممب الرئيسمممي ألممممي .23.3

 +966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

ألحكممام الئحممة صمممناديق االسممتثمار، سممواء أأدى مسمممؤولياته يعممد أمممين الحفممظ مسمممؤوالً عممن التزاماتممه وفقممماً  .23.4

بشممممكل مباشممممر أم كلممممف بهمممما طرفمممماً ثالثمممماً. ويعممممد أمممممين الحفممممظ مسممممؤوالً تجمممماه مممممدير الصممممندوق ومممممالكي 

الوحمممممدات عمممممن خسمممممائر الصمممممندوق الناجممممممة بسمممممبب احتيالمممممه أو اهمالمممممه أو سممممموء تصمممممرفه أو تقصممممميره 

 المتعمد.

ول الصممندوق وحمايتهمما لصممالح مممالكي الوحممدات، وهممو مسممؤول يعممد أمممين الحفممظ مسممؤوالً عممن حفممظ أصمم .23.5

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. الالزمةكذلك عن اتخاذ جميع االجراءات االدارية 

ظممام السمموق الصممندوق الحممق فممي اسممناد خممدمات الحفممظ كليمماً أو جزئيمماً ألمنمماء حفممظ آخممرين وفقمماً لن لمممدير .23.6

لحفمممظ بمممين ممممدير الصمممندوق وأممممين الحفمممظ بمممذلك. وألممممين ا المبرممممةالماليمممة فمممي حمممال سممممحت االتفاقيمممة 

دوق علممى أو أي مممن تابعيممه بالعمممل أمينمماً للحفممظ مممن البمماطن للصممن أكثممرالحممق فممي تكليممف طممرف ثالممث أو 

 .الخاصةأن يدفع اتعاب ومصاريف أي امين حفظ من الباطن من موارده 

 خرىا ألطرافاالحكام، لم يقم امين الحفظ بتكليف اي من مهامه وحتى تاريخ اعداد هذه الشروط  .23.7

للهيئممة عممزل أمممين الحفممظ المعممين مممن مممدير الصممندوق أو اتخمماذ أي تممدبير تممراه مناسممباً فممي حممال وقمموع أي  .23.8

 من الحاالت اآلتية:

ئحمممـة الموجمممـب بهيئمممـة بمممـذلك لحفمممـظ دون إشمممـعار الحفمممـظ عمممـن ممارسمممـة نشمممـاط الـن ايمممتوقمممـف أم .23.8.1

 .ماليةلت السوق امؤسسا

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

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

ً –إذا رأت الهيئمممممة أن اممممممين الحفمممممظ قمممممد أخمممممل  .23.8.4 بمممممالتزام النظمممممام أو لوائحمممممه  -بشمممممكل تمممممراه جوهريممممما

 التنفيذية.

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

يجمموز لمممدير الصممندوق عممزل أممممين الحفممظ المعممين مممن قبلمممه بموجممب إشممعار كتممابي إذا رأى بشمممكل  .23.8.6

معقممول أن عمممزل أممممين الحفممظ فمممي مصممملحة حملممة الوحمممدات، وعلمممى مممدير الصمممندوق إشمممعار الهيئمممة 

 . وبشكل كتابيومالكي الوحدات بذلك فوراً 

 مجلس إدارة الصندوق .24

لمممى إدارة الصمممندوق مجلمممس إدارة يعينمممه ممممدير الصمممندوق وتوافمممق عليمممه الهيئمممة. ويتكمممون يشمممرف ع .24.1

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

 يتألف المجلس من األعضاء التالية أسما هم: .24.2
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  مجلس اإلدارة )غير مستقل(ئيس ر –أ. سعد عبدالعزيز الغريري 

يشمممغل حاليممما منصمممب رئممميس إدارة تطممموير األعممممال واالسمممتراتيجية فمممي شمممركة الجزيمممرة لألسمممواق 

الماليممة، يمتلممك خبممرة طويلممة فممي القطمماع المممالي حيممث تممولى عممدة مناصممب قياديممة منهمما مممدير لوحممدة 

السمممموق الماليممممة، والمممممدير التنفيممممذي للخزينممممة فممممي صممممندوق الطممممرح العممممام ألدوات الممممدين فممممي هيئممممة 

التنميمممة العقاريمممة، وممممدير ادارة التمممراخيص والمنتجمممات الوقفيمممة فمممي الهيئمممة العاممممة لألوقممماف. حاصمممل 

علمممى درجمممة البكمممالوريوس فمممي إدارة األعممممال تخصمممص ماليمممة ممممن جامعمممة الملمممك سمممعود بالريممماض، 

 .امعة باري في الواليات المتحدة األمريكيةودرجــة الماجسـتير فـي إدارة األعمال من ج

  مجلس اإلدارة )غير مستقل( عضو – العنزيأ. عبدالعزيز خلف 

يشممغل حاليمما منصممب رئممميس إدارة األصممول فممي الجزيمممرة كابيتممال، حيممث يتمتمممع األسممتاذ عبممد العزيمممز 

عاًممممما مممممن الخبممممرة االسممممتثمارية التمممي تقلممممد خاللهمممما العديممممد مممممن المناصممممب اإلداريممممة  16بمممأكثر مممممن 

والقياديمممة فممممي خممممدمات فممممي إدارة األصممممول كممممان أخرهمممما مممممدير إدارة األسممممهم فممممي األهلممممي كابيتممممال. 

عبمممد العزيمممز لمممه سمممجل حافمممل بالعديمممد ممممن البمممرامج والشمممهادات المهنيمممة ممممن داخمممل وخمممارج  األسمممتاذ

األسمممتاذ عبمممد العزيمممز حاصمممل  المملكمممة مثمممل برنمممامج تطممموير القيمممادة ممممن جامعمممة هارفمممارد لألعممممال. 

علممممى درجممممة البكممممالوريوس فممممي االقتصمممماد وإدارة األعمممممال مممممن جامعممممة جاكسممممونفيل فممممي الواليممممات 

 المتحدة األمريكية

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

حاصمممل علمممى درجمممة البكمممالوريوس فمممي الهندسمممة المدنيمممة ممممن جامعمممة الملمممك سمممعود بالريممماض، يمتلمممك 

خبمممرة طويلمممة بمممإدارة المشممماريع واإلنشممماءات حيمممث عممممل سمممابقا كممممدير مشممماريع بالشمممركة العقاريمممة 

ألهليممممة لألنظمممممة المتقدمممممة ناسممممكو/موتوروال. السممممعودية وشممممركة االتصمممماالت السممممعودية والشممممركة ا

تممممولى إدارة العديممممد مممممن المشمممماريع مممممن أبرزهمممماب إنشمممماء الوحممممدات السممممكنية بممممالحي الدبلوماسممممي 

كمممما تمممولى إدارة اإلنشممماءات بمركمممز المعيقليمممه بالريممماض. يعممممل منمممذ  3بالريممماض ومجممممع العقاريمممة 

 تطوير للمباني. م بمنصب نائب الرئيس للعمليات والمشاريع بشركة2012عام 

  مجلس اإلدارة )غير مستقل( عضو –التويجري أ. عبدالعزيز 

حاصممل علمممى دبلممموم عمممالي معممادل للماجسمممتير فمممي الدراسمممات البنكيممة المتقدممممة، معهمممد اإلدارة العاممممة، 

خمممالل  واالسمممتثمار ممممنالريممماض. يملمممك خبمممرة كبيمممرة تزيمممد عمممن عشمممرون عامممماً فمممي المجمممال البنكمممي 

رئممميس إدارة التفتممميك البنكمممي، وهيئمممة السممموق  السمممعودي كنائمممبالعممممل فمممي مؤسسمممة النقمممد العربمممي 

الماليممممة كمستشممممار فممممي إدارة توعيممممة المسممممتثمر. يتمممموفر لديممممة معرفممممة وخبممممرة عمليممممة فممممي مجمممماالت 

واسمممعة فمممي اإلدارة واالسمممتثمار والتطممموير العقممماري. يمممدير حاليممماً عمممدة اسمممتمارات عائليمممة فمممي مجمممال 

 ير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.تطو

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: .24.3

الموافقممممة علممممى جميممممع العقممممود والقممممرارات والتقممممارير الجوهريممممة التممممي يكممممون الصممممندوق  .24.3.1

الموافقمممة علمممى عقمممود تقمممديم خمممدمات  -علمممى سمممبيل المثمممال ال الحصمممر–طرفممماً فيهممما، ويشممممل ذلمممك 

يشممممممل ذلمممممك العقمممممود المبرممممممة وفقممممماً  تقمممممديم خمممممدمات الحفمممممظ، والاالدارة للصمممممندوق، وعقمممممود 

 للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.
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 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.    .24.3.2

دقة علمممى أي تضمممارب مصمممالح ومتمممى كمممان ذلمممك مناسمممباً، الموافقمممة أو المصممما اإلشمممراف، .24.3.3

 يفصح عنه مدير الصندوق.

االجتممممماع مممممرتين علممممى األقممممل فممممي السممممنة مممممع مسممممئول المطابقممممة وااللتممممزام و/أو لجنممممة  .24.3.4

المطابقمممممة وااللتمممممزام لمممممدى ممممممدير الصمممممندوق، لمراجعمممممة التمممممزام الصمممممندوق جميمممممع القممممموانين 

 واالنظمة واللوائح ذات العالقة.  

 والثالثمة والسمتين الثانيمة الممادتين فمي عليهما المنصموص التغييمرات جميمع علمى الموافقمة .24.3.5

 موافقممة علممى الصممندوق مممدير حصممول قبممل وذلممك صممناديق االسممتثمار مممن الئحممة والسممتين

 .(قينطب حيثما (إشعارهمأو  والهيئة الوحدات مالكي

آخممر )سممواء أكممان عقممد أم  مسممتندالتأكممد مممن اكتمممال ودقممة شممروط وأحكممام الصممندوق وأي  .24.3.6

غيمممره( يتضممممن إفصمممماحات تتعلمممق بالصممممندوق وممممدير الصمممندوق وإدارتممممه للصمممندوق، إضممممافة 

 سبق مع الئحة صناديق االستثمار.  إلى التأكد من توافق ما

التأكمممد ممممن قيمممام ممممدير الصمممندوق بمسمممئولياته بمممما يحقمممق مصممملحة ممممالكي الوحمممدات وفقممماً  .24.3.7

 روط وأحكام الصندوق. ألحكام الئحة صناديق االستثمار وش

قدمـممممـة مـممممـن ملخـممممـدمات المتضـممممـمن تقيـممممـيم أداء وجـممممـودة العلـممممـى التقريـممممـر ا عالطمممماال .24.3.8

ب وذلمممـك للتأكمممـد ممممـن قيمممـام ممممـدير وهريمممـة للصمممـندوقلجخمممـدمات المعنيـمممـة بتقمممديم الا فطـمممـراالا

وأحكممممام الوحممممدات وفقمممماً لشممممروط  حقممممـق مصممممـلحة مممممـالكييمممممـا بمسممممـؤولياته بالصممممـندوق 

 صناديق االستثمار. ئحةال يالصندوق وما ورد ف

متعلقـممممممـة بأصـممممممـول لمخـممممممـاطر الليـممممممـة تعامـممممممـل مـممممممـدير الصـممممممـندوق مـممممممـع اآتقيـممممممـيم  .24.3.9

تعلقممممة مخمممماطر الملإجممممراءات مممممدير الصممممندوق حيممممال رصممممد االصـممممـندوق وفقًـممممـا لسياسـممممـات و

 .بالصندوق وكيفية التعامل معها

ممممام ومهمممارة وعنايمممة وحمممرص وبمممما يحقمممق مصممملحة ممممالكي العممممل بأمانمممة وحسمممن نيمممة واهت .24.3.10

 .الوحدات

جتماعـممممـات االيـممممـع وقممممائع متشـممممـتمل علـممممـى ج يجتماعـممممـات الممممـتاالاضـممممـر حتـممممـدوين م .24.3.11

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تا يوالقــرارات الــت

االطمممالع علمممى التقريمممر المتضممممن جميمممع الشمممكاوى واالجمممراءات المتخمممذة حيالهممما، وذلمممك  .24.3.12

ممممن قيمممام ممممدير الصمممندوق بمسمممؤولياته بمممما يحقمممق مصممملحة ممممالكي الوحمممدات وفقممماً لهمممذه للتأكمممد 

 .الشروط واألحكام وأحكام الئحة صناديق االستثمار

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

محتممممل  حتمممى تممماريخ إعمممداد ممممذكرة المعلوممممات همممذه فإنمممه ال يوجمممد أي تضمممارب مصمممالح متحقمممق أو .24.5

 بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

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

 الغريري
أ. عبدالعزيز 

 العنزي
م. فهد الجارهللا 

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 التويجري )مستقل(

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة

استراتيجية  -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 النمو
 عضو عضو عضو رئيس

ة االستراتيجي -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتوازنة
 عضو عضو عضو رئيس

ة االستراتيجي -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتحفظة
 عضو عضو عضو رئيس

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

 عضو عضو   صندوق الجزيرة ريت

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .25

 للقيممممام قممممام مممممدير الصممممندوق بتعيممممين اللجنممممة الشممممرعية التابعممممة لشممممركة الجزيممممرة لألسممممواق الماليممممة .25.1

بمراقبممممة األعمممممال، والعمليممممات واالسممممتثمارات والتمويممممل المتعلممممق بالصممممندوق لضمممممان االمتثممممال وااللتممممزام 

 :الشرعية من األعضاء التالية أسما هم اللجنةتتكون من وبالمعايير والضوابط الشرعية. 

 الرئيس( فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق( 

ة لعممالي بجامعممللفقممه المقممارن بمعهممد القضمماء ا اإلسممالمي وكممان أسممتاذاً يحمممل شممهادة دكتمموراه فممي الفقممه 

ق االمممممام محمممممد بممممن سممممعود االسممممالمية، وكتممممب الكثيممممر حممممول موضمممموع التممممأمين والعديممممد مممممن األورا

ا ومستشمممار والمقممماالت البحثيمممة. عضمممو هيئمممة كبمممار العلمممماء فمممي المملكمممة واللجنمممة الدائممممة للفتممموى فيهممم

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

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

بمممد عأسمممتاذ االقتصممماد اإلسمممالمي وممممدير سمممابق لمركمممز أبحممماث االقتصممماد اإلسمممالمي بجامعمممة الملمممك 

ن العزيمممز، وعضمممو المجلمممس الشمممرعي فمممي هيئمممة المعمممايير وهيئمممات الرقابمممة الشمممرعية فمممي العديمممد مممم

 المية.ؤلف للعديد من المنشورات واألبحاث في االقتصاد و الصيرفة اإلسالبنوك اإلسالمية. م

 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

بكممممالوريوس شممممريعة عممممام، كليممممة الشممممريعة مممممن جامعممممة اإلمممممام محمممممد بممممن سممممعود  يحمممممل شممممهادة

 الجزيمممرةنائمممب رئممميس المجموعمممة الشمممرعية بنمممك . ويشمممغل حاليممماً عمممدد ممممن المناصمممب منهممما اإلسمممالمية

مستشممممار االدارة التنفيذيممممة لمؤسسممممة و نائممممب الممممرئيس رئمممميس المجموعممممة الشممممرعية شممممركة جممممدوىو
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وهمممو كمممذلك عضمممو فمممي العديمممد ممممن اللجمممان لعمممدد ممممن الشمممركات  مستشمممفى الملمممك فيصمممل التخصصمممي

 والجمعيات.

الصممممندوق،  عمليمممماتتقممممر الهيئممممة الشممممرعية للصممممندوق المعممممايير الشممممرعية التممممي يجممممب ان تسممممتوفيها  .25.2

 وتقوم بمراجعة وتعديل هذه المعايير والتأكد من التزام مدير الصندوق بها.

تشمممل األتعمماب التممي يممدفعها الصممندوق مقابممل الخممدمات التممي يحصممل عليهمما ممما أشممير إليممه فممي البنممد  .25.3

 .الشروط واالحكام من هذه 9

ممممدير الصمممندوق بالمعمممايير الصمممادرة ممممن الهيئمممة الشمممرعية للصمممندوق، وعليمممه أقمممرت الهيئمممة  يلتمممزم .25.4

افمممق ممممع المعمممايير الشمممرعية الشمممرعية للصمممندوق أنمممه يجمممب أن يقتصمممر االسمممتثمار علمممى الشمممركات التمممي تتو

للمؤشمممر االسترشمممادي داو جمممونز، كمممما أنهممما خاضمممعة للمراجعمممة والتعمممديل بحسمممب قمممرارات الهيئمممة الشمممرعية 

 للصندوق. وهي كالتالي:

 المعيار األول: األنشطة المحظورة   .25.4.1

 الخمور

 الخنزير ومشتقاته

 الخدمات المالية التقليدية

 الترفيه

 التبغ

 الدفاع واألسلحة

 

 المعيار الثاني: المالي .25.4.2

 %. 33شهر" أقل مـن  24الديون: إجمالي القروض على معدل القيمة السوقية ل "  .25.4.2.1

 النقد:  .25.4.2.2

 %.33شهر" أقل مـن  24الذمم المدينة على معدل القيمة السوقية ل "  -

 24 "النقمممد واألوراق الماليمممة المسمممتحقة للفوائمممد علمممى معمممدل القيممممة السممموقية ل  -

 %.33شهر" أقل مـن 

م نسمممبة المممدخل ممممن األنشمممطة الغيمممر متوافقمممة ممممع الشمممريعة: يمممتم التعاممممل فمممي أسمممه -

الشممممركات التممممي يقممممل فيهمممما الممممدخل مممممن األنشممممطة الغيممممر متوافقممممة مممممع الشممممريعة 

 %. 5"باستثناء دخل الفوائد" على اإليرادات عن 

 المعيار الثالث: التطهير  .25.4.3
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داعمممه فمممي حسممماب خممماص تجنيمممب المممدخل غيمممر المشمممروع لكمممل شمممركة تمممم االسمممتثمار فيهممما وإي

*  لصمممرفه فمممي األعممممال الخيريمممة، ويمممتم التطهيمممر حسمممب المعادلمممة اآلتيمممة: األربممماح الموزعممممة

 )مقدار اإليرادات غير المشروعة تقسيم إجمالي اإليرادات(.

 المعيار الرابع: أدوات وطرق االستثمار .25.4.4

 من األدوات االستثمارية التالية:يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة ال 

 FUTURESالعقود المستقبلية  -ا

  OPTIONSعقود الخيارات -ب

 SWAPعقود المبادلة  -ج

 األسهم الممتازة -د

تممتم مراجعممة اصممول الصممندوق بشممكل ربممع سممنوي وفممي حممال لممم تعممد احممدى الشممركات متوافقممة مممع  .25.5

 المعايير الشرعية نتيجة لتغير بيانتها المالية يتم استبعادها

 مراجع الحسابات .26

 وشركاهللصندوق هو بي كي إف البسام  حساباتال راجعم .26.1

(، حمممي التحليمممةشمممارع األميمممر محممممد بمممن عبمممدالعزيز ): لمراجمممع الحسممماباتعنممموان المكتمممب الرئيسمممي  .26.2

+ 96612065444+ فممممماكس 96612065333، الريممممماض، المملكمممممة العربيمممممة السمممممعودية. هممممماتف السمممممليمانية

 www.pkf.comموقع إلكتروني 

القمممموائم الماليممممة األوليممممة  تممممدقيقوبمراجعممممة البيانممممات الماليممممة للصممممندوق  مراجممممع الحسمممماباتيقمممموم  .26.3

مرخصمممماً لممممه ومسممممتقالً عممممن مممممدير  مراجممممع الحسمممماباتوالسممممنوية الخاصممممة بالصممممندوق. ويجممممب أن يكممممون 

 الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

علممممى تعيممممين أي محاسممممب قممممانوني بممممديل أو  يجممممب الحصممممول علممممى موافقممممة مجلممممس إدارة الصممممندوق .26.4

 تغييره.

أو أن يوجمممممه ممممممدير  مراجمممممع الحسممممماباتيجمممممب علمممممى مجلمممممس إدارة الصمممممندوق أن يمممممرف  تعيمممممين  .26.5

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: مراجع الحساباتالصندوق بتغيير 

تتعلمممق  لمراجمممع الحسممماباتحمممول سممموء السممملوك المهنمممي  جوهريمممةوقائممممة  ادعممماءاتوجمممود  .26.5.1

 بتأدية مهامه.

 للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.5.2

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

المممممؤهالت والخبممممرات  كال يملمممم مراجممممع الحسمممماباتإذا قممممرر مجلممممس إدارة الصممممندوق أن  .26.5.4

 الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.

 المعيَن. مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المح  تغيير  .26.5.5
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 المدير اإلداري .27

 NORTHERN TRUST COMPANY OFنورثن ترست السعودية  المدير اإلداري للصندوق هو .26.1

SAUDI ARABIA 

 10175، طريق الملك فهد. ص.ب 11لمدير اإلداري: برج نخيل، الطابق لعنوان المكتب الرئيسي  .26.2

 +966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

تشمل مهام عمل المدير االداري كل ما يتعلق بالعمليات المحاسبية واإلدارية للصندوق كحساب قيمة الوحدات،  .26.3

 تسجيل التوزيعات النقدية وغير النقدية.

 ة مجلس إدارة الصندوقلمدير الصندوق الحق في عزل المدير االداري أو تغييره بعد موافق .26.4

 اصول الصندوق .28

 أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق .28.1

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين. .28.2

يجممموز ان يكمممون  أصمممول الصمممندوق مملوكمممة بشمممكل جمممماعي لممممالكي الوحمممدات ملكيمممة مشممماعة، وال .28.3

أممممين الحفمممظ أو أممممين الحفمممظ ممممن  مشمممغل الصمممندوق أو ممممدير الصمممندوق ممممن البممماطن أو لممممدير الصمممندوق أو

البمممماطن أو مقممممدم المشممممورة أو الممممموزع أي مصمممملحة فممممي أصممممول الصممممندوق أو مطالبممممة فيممممما يتعلممممق بتلممممك 

أممممين الحفمممظ  مشمممغل الصمممندوق أو االصمممول، إال إذا كمممان ممممدير الصمممندوق أو ممممدير الصمممندوق ممممن البممماطن أو

الصمممندوق ، وذلمممك فمممي حمممدود فمممي ظ ممممن البممماطن أو مقمممدم المشمممورة أو المممموزع مالكممماً لوحمممدات أو أممممين الحفممم

ممح عنهمما فممي  هممذه ملكيتممه، أو كممان مسممموحاً بهممذه المطالبممات بموجممب أحكممام الئحممة صممناديق االسممتثمار، وأُفصم

 حكام.األشروط وال

 معالجة الشكاوى .29

معالجمممة الشمممكاوى عنممممد  المعتمممممدة فمممي يمكمممن الحصمممول علمممى نسمممخة مممممن سياسمممة ممممدير الصمممندوق وإجراءاتمممه

الطلمممب دون مقابمممل وذلمممك ممممن خمممالل أحمممد مراكمممز الشمممركة.  وفمممي حالمممة تعمممذر الوصمممول إلمممى تسممموية للشمممكوى أو 

إدارة شمممكاوى -( يممموم عممممل، يحمممق للمشمممترك إيمممداع شمممكواه لمممدى هيئمممة السممموق الماليمممة 30لمممم يمممتم المممرد خمممالل )

لجنمممة الفصمممل فمممي منازعمممات األوراق الماليمممة بعمممد مضمممي  المسمممتثمرين، كمممما يحمممق للمشمممترك إيمممداع الشمممكوى لمممدى

( يممموم تقمممويمي ممممن تممماريخ إيمممداع الشمممكوى لمممدى الهيئمممة، إال إذا اخطمممرت الهيئمممة مقمممدم الشمممكوى بجمممواز 90ممممدة )

 .إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة

 معلومات أخرى .30

 عممممارضمعالجممممة ت المعتمممممدة فممممييمكممممن لمممممالكي الوحممممدات االطممممالع علممممى السياسممممات واإلجممممراءات  .30.1

 عند الطلب ودون مقابل.وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي المصالح 

مممممن أو عمممن االسمممتثمار فممممي الصمممندوق إلمممى لجنممممة الفصمممل فمممي منازعممممات  ناشمممئيحمممال أي خمممالف  .30.2

 .واألحكاماألوراق المالية. وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير الشروط 

وتقمممارير الصمممندوق ، لممممالكي الوحمممدات تشممممل شمممروط واحكمممام الصمممندوق المتاحمممةقائممممة المسمممتندات  .30.3

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق، والعقود المذكورة في الشروط واالحكاموقوائمه المالية، 
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بوجممممود اي  دال يعتقمممم، فممممإن مممممدير الصممممندوق الشممممروط واالحكممممام ذكممممره فممممي هممممذه مممممما تمممم باسممممتثناء .30.4

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق أخرى ينبغي أن تتضمنها  معلومة

 اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار دال يوج .30.5
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 إقرار من مالك الوحدات .31

بتمممممماريخ المحدثممممممة  األوروبيممممممةلألسممممممهم الجزيممممممرة لقممممممد قمممممممت/ قمنمممممما بقممممممراءة شممممممروط وأحكممممممام صممممممندوق 

 .والموافقة على خصائص الوحدات التي تم االشتراك فيها .م28/02/2023هـ الموافق 08/08/1444

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

 ......................................................رقم الهوية)الوطنية، اإلقامة، جواز السفر( : 

 توقيع المستثمر 

 التاريخ  : .........................................................

 


