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  الخليجي للدخلصندوق الجزيرة 

AlJazira GCC Income Fund 

 جيةالخليأسواق األسهم في  يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

جلــس مء ق وأعضــال مــدير الصــندوويتحمــا. 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 يالواردة ف علومــاتمجلــس 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، واللّي تأكيـد يتعلـق بـدقتها أو اكتماتعطي أ الصندوق، وال

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

 .ثلهميالصندوق يعود للمستثمر أو من 

 بة الشرعيةلجنة الرقا على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبلالخليجي للدخل صندوق الجزيرة إعتماد تم 

 للصندوق.المعينة 

، المالية يئة السوقالئحة 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

 تقارير الصندوق الدوريةالصندوق ضمن أداء 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 ذا دمه. وإعن االستثمار في الصندوق من بعناية قبل اتخاذ قرار بشأ هذه الشروط واألحكامعلى كل مستثمر أن يقرأ 

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

  شخصية.يته البمستشار 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 بحسمات الواردة في الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق. كما إن المعلو

 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 ةى المتعلقوكافة المستندات األخر ،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 ةأخرى متعلقمستندات  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 التثمرفيما يتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى، ويُنصح المس

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

 تصرف من حيث الدخل والضريبة. البيع أو ال
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 /مدير الصندوق

 

 مشغل الصندوق

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 السعوديةالمملكة العربية 

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 لرحمانيةا -طريق الملك فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

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 

 ية السعودية، المملكة العربالرياض 10175

www.northerntrust.com 

 مراجع الحسابات

 

 

 شركاةبي كي إف البسام و

 +966112065333هاتف 

 +966112065444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11437الرياض  28355ص.ب 

ي ح -( التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )

 لمانيهالسي

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

 الهيئة الشرعية

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 السعوديةالمملكة العربية 

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 لرحمانيةا -طريق الملك فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 
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 صندوق الملخص 

 الخليجي للدخلصندوق الجزيرة  أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 شركة الجزيرة لالسواق المالية مدير الصندوق

 الصندوق هدف

لة تنمينة رأ  المنال علنى المندى الطوينل وتوزينع األربناح المحصناألساسي للصنندوق هنو الهدف 

جينة لألسنهم الخليالمركنب نند بنورز آسنتاندرد  مؤشرتحقيق عائد يفوق معدل نمو من الشركات، و

 الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق. المتوافقة مع الشريعة

 مرتفع مستوى المخاطر

 لاير سعودي  5,000 شتراكلال األدنى 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 يةالرسم العطل باستثناء الخميس إلى األحد واالسترداد االشتراك طلبات قبول أيام

 .خليجيةباستثناء العطل الرسمية ألسواق المال واألسهم ال أسبوعمن كل  الخميسو االثنين والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

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

 .للمملكةاستثناء العطل الرسمية ب أسبوعمن كل  الثالثاء واالحد ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين
 قبل نهاية يوم العمل الرابع التالي ليوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب

 لاير سعودي 100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 الريال السعودي عملة الصندوق

 م.2013/  07/ 28هـ الموافق 1434/  9/  19 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

ء م، وتم إجرا05/05/2013هـ الموافق 25/06/1434شروط وأحكام الصندوق بتاريخ صدرت 

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

 االسترشادي المؤشر
 لألسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة المركب د بورزنآمؤشر ستاندرد 

 S&P GCC Composite Shariah index (SPSHG) 

 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق

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

 .ل تحسب على أسا  يومي عند كل تقويم% سنوياً من صافي قيمة األصو1.5 الصندوق إدارة رسوم

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

 دوالر أمريكي لكل عملية. 40% سنوياً من إجمالي قيمة األصول باالضافة إلى 0.04 رسوم أمين الحفظ 

 مصاريف التعامل

 ت الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب هذهتدفع مصاريف التعامل في استثمارا

ذلك ها وكالرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في األسواق التي يتم التداول للصندوق في

 الرسوم المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين

 مصاريف اخرى

 عدادعلقة بإيدفع الصندوق مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر التكاليف المت

ارات اإلشعالنشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير و

وتوزيعها ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم الخدمات الشرعية ومراجعي 

ل ها مثالحسابات الخارجيين والرسوم الرقابية وموقع تداول وأية مصاريف استثنائية وغير

 % سنوياً من صافي قيمة0.5التصفية، على أن التتجاوز هذه المصاريف نسبة  مصاريف

 األصول بحد أقصى

 

 



-6- 

 7 ............................................................................................................................  قائمة المصطلحات

 11 ............................................................................................................. صندوق االستثمار .1

 11 .................................................................................................................. النظام المطبق .2

 11 .............................................................................................. سياسات االستثمار وممارساته .3

 13 ................................................................................ تثمار في الصندوقالمخاطر الرئيسية لالس .4

 15 ............................................................................................................. آلية تقييم المخاطر .5

 15 .................................................................................. الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق .6

 15 .......................................................................................................... قيود/حدود االستثمار .7

 15 ..........................................................................................................................  العملة .8

 15 ........................................................................................ مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

 17 ................................................................................................................ التقييم والتسعير .10

 18 ..........................................................................................................................  التعامل .11

 20 ................................................................................................................. سياسة التوزيع .12

 20 .......................................................................................... تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .13

 20 .......................................................................................................... سجل مالكي الوحدات .14

 20 ....................................................................................................... إجتماع مالكي الوحدات .15

 21 ........................................................................................................ حقوق مالكي الوحدات .16

 22 ..................................................................................................... مسؤولية مالكي الوحدات .17

 22 ............................................................................................................. خصائص الوحدات .18

 22 .................................................................................... التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

 22 ...................................................................................................... إنهاء وتصفية الصندوق .20

 23 ................................................................................................................. مدير الصندوق .21

 25 ................................................................................................................ مشغل الصندوق .22

 25 ...................................................................................................................... أمين الحفظ .23

 26 ........................................................................................................ مجلس إدارة الصندوق .24

 28 ......................................................................................................... هيئة الرقابة الشرعية .25

 30 ............................................................................................................... مراجع الحسابات .26

 30 ................................................................................................................ أصول الصندوق .27

 30 ............................................................................................................... معالجة الشكاوى .28

 31 .................................................................................................................معلومات أخرى .29

 32 ...................................................................................................... إقرار من مالك الوحدات .30

 

 

 



-7- 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 قائمة المصطلحات

 

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

 

 .شركاةبي كي إف البسام و: يعني مراجع الحسابات

 

منننن  الحاصنننلة علنننى تنننرخيص ،شنننركة الجزينننرة لألسنننواق المالينننة: يعنننني مشرررغل الصرررندوق // مررردير الصرررندوق الشرررركة

م والحاصنننننلة علنننننى خطننننناب  22/7/2007هنننننـ الموافنننننق 8/7/1428تننننناريخ  07076-37رقنننننم هيئنننننة السنننننوق المالينننننة  

 20438الرئيسنننننني: ص. ب.  اوعنننننننوان مكتبهننننن  م05/04/2008هننننننـ الموافنننننق  28/3/1429يخ لممارسنننننة العمننننننل تنننننار

 . 0112256000، المملكة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض 

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

 ملكة العربية السعودية.، الم21442 جدة 6277ب. 

بعنننة لتلنننك شنننركة تا أيلبننننك الجزينننرة وأو مملوكنننة  تابعنننة  ،فننني هيئنننة قابضنننة شنننركة: تعنننني أينننة مجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 .: دول مجلس التعاون الخليجيةالخليجية

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 السعودية المؤسسة وفقا لنظام السوق المالية.  : تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربيةالهيئة

اريخ وت 30قم م/ملكي ر: يعني نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم النظام السوق المالية

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

 .يعني نورثن ترست السعودية: أمين الحفظ

 لكننة العربيننةمننن األحنند إلننى الخمننيس مننن كننل أسننبوع ويسننتثنى منهننا العطننل الرسننمية فنني المم ميعننني أي يننو :يرروم العمررل

 السعودية. 

  .قيعني االثنين و الخميس من كل أسبوع عدا العطل الرسمية في أي سوق يتعامل فيه الصندو: يوم التعامل 

  .الخليجي للدخل الجزيرةصندوق يعني : الصندوق

 تعني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية للصندوق. : الشرعية للصندوق الهيئة
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مار في يقدم طلبا لالستث )طبيعي أو اعتباري( شخصأي : يعني المستثمر في الصندوق أو المستثمر )المستثمرون(

 الصندوق. 

لى أسا  صندوق عملكية أصول ال: تعني الوحدات االستثمارية التي تمنح المستثمر حق المشاركة في الوحدات االستثمارية

 ً  لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر.  نسبي وفقا

دد عيقصد بها ألغراض الئحة صناديق االستثمار ، صافي قيمة أصول الصندوق مقسومة على : صافي قيمة األصول

صندوق صول الستثمار، إجمالي قيمة أالوحدات القائمة.صافي قيمة أصول الصندوق: يقصد بها ألغراض الئحة صناديق اال

 مخصوماً منها الخصوم

 : تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة. الالئحة

  .: تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالشريعة

ى لصندوق ومدعمليات ابي المسائل المتعلقة بمهام المراجعة ف لتقوم تعاقد معها الصندوق التي الجهة: تعني الرقابة الشرعية

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

ين توقيعها ب ثمار ، ويتمالئحة صناديق االست بموجب أحكامالعقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة :  األحكاموالشروط 

 . مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

 في الصندوق . ستثمار لإلي يدفعه المستثمر : يعني إجمالي المبلغ الذإجمالي مبلغ الشراء

  .يعني الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةلاير: 

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

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

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

مننوع ج% أو أكثننر مننن م 75: يعننني قننراراً يتطلننب موافقننة مننالكي الوحنندات الننذين تمثننل نسننبة ملكيننتهم قرررار خرراص للصررندوق

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

 الحديثة.

 وبيعهنننا شنننرا ها ينننتم التننني والخننندمات السنننلع جمينننع علنننى تُفنننرض مباشنننرة غينننر ضنننريبة هننني :المضرررافة القيمرررة ضرررريبة

 سلسنننلة مراحنننل منننن مرحلنننة كنننل فننني المضنننافة القيمنننة ضنننريبة تُفنننرضو االسنننتثناءات، بعننن  منننع المنشننن ت، قبنننل منننن

 .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 هيعتالتغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طب (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

 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

 .المغلق إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العام يؤدي في المعتادي تغيير أ (5
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 إلى مدير الصندوق أو أي عضو من المغلق يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العامأي تغيير  (6

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

 المغلق. من أصول الصندوق العام يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدَّدأي تغيير  (7

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

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

 .أو كليهماصول الصندوق العام المغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينيه أجمالي 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 تغغير األساسييُقصد ب"التغيير  :غير األساسيالتغيير 

 بتعريف التغييرات االساسية. ةوالخاصاالستثمار 

 

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

 :تي بيانهمآلقصد به أي من اي عميل مؤهل:

 قلألتية على اآلر ايمعايلأحد ا يشخص طبيعي يستوف (أ

 عودي والملينون لاير سن نجمنوع قيمتهنا عنن أربعنيميقل  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 فنالوظيفة مهنية تتعلق با يمالي فلالقطاع ا فيقل ألث سنوات على اأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثال .3

 ليةاملوراق األا

ا رف بهنتنمعتمندة منن جهنة معمالينة لوراق األجنال أعمنال ام يعلى شهادة مهنية متخصصة فن أن يكون حاصالً  .4

 ً  دوليا

خلنه يقنل د ن الهيئنة، علنى ألمعتمدة من قبنل المالية الوراق األا ي على الشهادة العامة للتعامل فأن يكون حاصالً  .5

 نضيتياملا نالسنتي يالسنوي عن ست مئة ألف لاير سعودي ف

 :تيآلطة استيفاء ادارة شريإلممارسة 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  ُعينتمالية قد لأن تكون مؤسسة السوق ا .بـ

 حصول على موافقة مسبقةلا ىحاجة إللدون ا

 مالية نفسهاللية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق ااملسة السوق اأشخاص مسجلون لدى مؤس .7

 قلألتية على اآلر ايمعايلأحد ا يشخص اعتباري يستوف (ب

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

علنى  زيندت ين والينتقل قيمتها عن عشرة مال  صافية الملك أصوالً تجموعة م يملك، أو عضواً فتشركة   .أـ

 .ن مليون لاير سعودييسمخ

ن تقنل قيمتهنا عن ال صنافية ملنك أصنوالً تر مسجلة، أو أي شركة تضنامن، أو منشنأة أخنرى يأي شراكة غ .بـ

 مليون لاير سعودي نسيمتزيد على خ لاير سعودي وال اليينعشرة م

جلننس إدارة، أو مسننؤول، أو موظننف لنندى شننخص اعتبنناري ويكننون مشخصنناً يتصننرف بصننفة عضننو  .جـ

 يرد فنعتباري التعريف النواال 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 أن يكون عميالً  .2
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 .قة بواسطتهاالذات العت التصاالمالية، وأن تتم مجيع الأن يكون الطرح على مؤسسة السوق ا .أـ

عن العميل  ستثمارية نيابةالخاذ القرارات اتمكنها من اتبشروط  ُعينتمالية قد لأن تكون مؤسسة السوق ا .بـ

 حصول على موافقة مسبقةلا ىجة إلاحلدون ا

 أحند يفأو لشنخص اعتبناري يسنتو (أ(الفقنرة  ير النواردة فنيعايلمأحد ا يشركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوف (ج

 )ب)الفقرة  ير الواردة فيعايلما

 يقصد به أي من اآلتي بيانهم:عميل مؤسسي: 

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

الينة جهنة حكومينة، مباشنرة أو عنن طرينق محفظنة تنديرها مؤسسنة سنوق م ىالشركات المملوكة بالكامنل للدولنة أو إلن (ب

 مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 

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

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

 شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصول صنافية تزيند علنى خمسنين ملينون لاير .2

 سعودي.

مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتبناري ويكنون مسنؤول عنن شخصاً يتصرف بصفة عضو  .3

( أو 1/أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق علنى ذلنك الشنخص االعتبناري التعرينف النوارد فني الفقنرة )ج

 (2)ج/

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

 ثمارصندوق است (ه

 طرفاً نظيرا (و
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 شروط و أحكام الصندوق

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح. الخليجي للدخل الجزيرة صندوق .1.1

وتم إجراء أخر تحديث لها ، م05/05/2013هـ الموافق 25/06/1434بتاريخ شروط وأحكام الصندوق صدرت  .1.2

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

 .م05/05/2013هـ الموافق 25/06/1434وافقت الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته في   .1.3

 الصندوق مفتوح المدة. .1.4

 النظام المطبق   .2

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

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

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

 م.اللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأسا  لتفسير هذه الشروط و األحكا

 سياسات االستثمار وممارساته .3

تنمية رأ  المال على المدى الطويل وتوزيع األرباح المحصلة من الشركات، للصندوق هو الهدف األساسي  .3.1

الذي تم  لألسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعةالمركب ند بورز آستاندرد  مؤشرتحقيق عائد يفوق معدل نمو و

 .للصندوقسترشادي إختياره كمؤشر إ

في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم الخليجية التي تمتاز بتوزيع أرباح نقدية و/ أو  ستثمر الصندوقي .3.2

كما يمكن له االستثمار في  للصندوق،ة يالشرع المعاييرمحفظة متنوعة متوافقة مع ب التي يتوقع نمو في أرباحها

 صكوك خليجية وصناديق صكوك خليجية. ي% من أصوله ف15 ما ال يزيد عنب ، واالستثمارةمشابهصناديق 

حسب ما يراه نسب تركيز االستثمار واألوزان السوقية والجغرافية في أسواق األسهم تحديد مدير الصندوق ليحق  .3.3

ً لتحقيق مصلحة حملة وحدات الصندوق وبما ال يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق وضوابط هيئة  مناسبا

% من أصول الصندوق وفي حال تجاوز 40التركيز في سوق واحد مانسبته  السوق المالية، على أن ال يتجاوز

% إضافية لوزن السوق المعني في 10وزن السوق في المؤشر االسترشادي هذه النسبة، يصبح الحد األقصى هو 

 المؤشر االسترشادي.

للصندوق استثمار أي نسبة  كما يمكن يستثمر الصندوق في الصناديق العقارية المتداولة )الريت( وحقوق االولوية،  .3.4

وبحيث  بعمالت خليجية من خالل البنوك الخليجيةمن السيولة المتاحة في عمليات مرابحة طويلة أو قصيرة األجل 

 ال يتعارض ذالك مع األهداف الرئيسية للصندوق.

3.5.  

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0.00 األسهم المدرجة في أسواق األسهم الخليجية
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 %25 %0 مشابهةصناديق استثمارية 

 %100 %0 النقد

 

 .في أسهم شركة بنك الجزيرة المالك لمدير الصندوق أو أسهم شركات تابعه طبقاً ألهداف االستثمار لصندوقيمكن ل .3.6

 .الرئيسية والموازية الخليجيةسواق االسهم أيتعامل الصندوق في  .3.7

استخدام إدارة نشطة تعتمد على التحليل لى المدى الطويل من خالل يهدف مدير الصندوق إلى تنمية رأ  المال ع .3.8

 .األساسي ألسهم الشركات والقطاعات واألسواق

 مالية التالية ضمن استثمارات الصندوق:لوراق ادير الصندوق إدراج األميمكن ل ال .3.9

 FUTURES.العقود المستقبلية  .3.9.1

  OPTIONS. عقود الخيارات .3.9.2

 .SWAPعقود المبادلة  .3.9.3

 .الممتازةاألسهم  .3.9.4

المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  ةالشرعيمع المعايير  ةمتوافقيلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته  .3.10

 المعينة للصندوق.

بحيث ال  مشابهة،% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية 25يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن  .3.11

شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات و ،ل الصندوق المستثمر به% من صافي قيمة أصو20يتجاوز نسبة 

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

% 10بما ال يزيد عن ويمكن للصندوق الحصول على تمويل )بما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق(  .3.12

ً بأن ه، من صافي قيمة أصول ويستثنى من ذلك ما يتم  .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.

 ،وعلى أية حال في أسهم مصدر واحد.% من صافي قيمة الصندوق 10يمكن للصندوق استثمار ماال يزيد عن  .3.13

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

، فإن بإمكان مدير الصندوق أن يزيد من نسبة االستثمار في هذه الشركة إلى النسبة للصندوقللشركات المدرجة 

صول أ% من صافي قيمة 20على أن اليتجاوز االستثمار فيها مانسبته  ،كةالمماثلة للقيمة السوقية لهذه الشر

المعايير  وستتم مراجعة وتحديث الوعاء االستثماري للشركات المتوافقة مع إحكام الشريعة اإلسالمية. الصندوق

 .من قبل هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .بشكل ربع سنوي الشرعية للصندوق

الصندوق وسياسات هداف أبعلى توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم االخالل  تقوم استثمارات الصندوق .3.14

 .بطبيعته يحمل مخاطر عاليةسهم األأن االستثمار في االستثمار ومراعاة 

 S&P GCC Composite لألسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة المركبلألسهم  ستاندرد آند بورزمؤشر   .3.15

Shariah index (SPSHG) ، ستاندرد آند بورز يصدر عن للصندوق. وهو مؤشر  اإلسترشاديو المؤشر ه  

مع  ةوالمتوافق الخليجيةوداو جونز للمؤشرات، ويختص بقيا  التغيرات السعرية في االسهم المدرجة باالسواق 
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قع من مو اإلسترشاديالمعايير الشرعية للصندوق. ويمكن للمستثمر الحصول على معلومات كاملة عن المؤشر 

 www.spindices.com وداو جونز ستاندرد آند بورز

 .لن يستثمر الصندوق في المشتقات .3.16

الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات و/أو أي من تابعيه يحق لمدير الصندوق  .3.17

شتركين في الصندوق وبحسب بنود االشتراك واالسترداد في معاملة مماثلة لوحدات الموتابعيه مدير الصندوق 

  هذه الشروط واالحكام.

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .4

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

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

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

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

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

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

 طبيعية أخرى.

سترشادي سوف يتكرر أو نة بالمؤشر اإلالمطلق للصندوق أو أداءه مقارداء األاليوجد ضمان لمالكي الوحدات أن  .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

 أو يبيع وحدات الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي شكل.

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

 أية عوائد.

 قائمة المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار: .4.6

لشركة قيمة األسهم تبعا ألية تطورات تتعلق با في سوق األسهم: يمكن أن ينتج تذبذب حادمخاطر  .4.6.1

رى وأي عوامل أخ ض والطلبالمصدرة وبالسوق وبالمستجدات السياسية واالقتصادية وعوامل العر

 . مرتبطة بالسوق

بنننل قمخننناطر تذبنننذب األربننناح الموزعنننة : وهننني المخننناطر الناتجنننة عنننن تذبنننذب األربننناح الموزعنننة منننن  .4.6.2

ياسنننة سالشننركات التننني يسننتثمر بهنننا الصننندوق والتننني قنند تننننتج عننن تقلنننب أربنناح الشنننركات و/أو تغيننر 

لننى حملننة علننى مقنندار األربنناح الموزعننة ع توزيننع األربنناح الخاصننة بكننل شننركة، ممننا قنند يننؤثر بالتننالي

 الوحدات بالصندوق.

تذبنننذب سنننعر صنننرف الرينننال السنننعودي مقابنننل العمنننالت المحلينننة للبلننندان مخننناطر أسنننعار الصنننرف:  .4.6.3

وق أو المسنننتثمر فننني أصنننولها قننند ال يمكنننن التنبنننؤ بنننه، وقننند يكنننون لنننه تنننأثير كبينننر علنننى أصنننول الصنننند

 .لمالك الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي

المالينننة  مخننناطر أسنننعار الفائننندة: تغينننر أسنننعار الفائننندة يمكنننن أن يكنننون لنننه تنننأثير علنننى قيمنننة األوراق .4.6.4

 وأسهم الشركات.

ت وللتغيرا بلد ما االقتصادية: قد يكون لألوضاع السياسية واالقتصادية أو األمنية  فيالسياسية والمخاطر  .4.6.5

في ولك البلد ذوق في البلد، تأثير كبير على الس التنظيمية أو الضريبية أو تغير السياسة االقتصادية في ذلك

 البلدان المحيطة أو المرتبطة به. 

http://www.spindices.com/
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لوضنننع ا: يمكنننن أن تتنننأثر قيمنننة السنننهم أو الورقنننة المالينننة جنننراء تغينننرات تطنننرأ علنننى المصننندر مخننناطر .4.6.6

 .التابعين أو اإلدارة أو أعمال الشركة ونحوهاالمالي للشركة المصدرة أو 

ت تتمثنننل بالتقلبنننات الشنننديدة التننني تكنننون عرضنننة لهنننا أسنننهم الشنننركامخننناطر الشنننركات الصنننغيرة: و .4.6.7

 الصنننغيرة سنننواء صنننعودًا أو هبوًطنننا األمنننر والنننذي يجعنننل أسنننهم تلنننك الشنننركات أكثنننر مخننناطرة منننن

 .أسهم الشركات الكبيرة

دم تبين عيالمخاطر الشرعية: تتم مراجعة شرعية الشركات المستثمر فيها وقد ينتج استبعاد أي شركة  .4.6.8

ة تثماريللضوابط الشرعية  بغ  النظر عن مالئمة أو عدم مالئمة المعايير والظروف االس مطابقتها

جهات الشركات الموزعة بدفعها لل أرباحاألخرى. كما قد ينتج عن هذه المراجعة التخلص من بع  

 الخيرية على سبيل التطهير.

لى عالصندوق مما يؤثر  هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق الذي يستثمر فيهمخاطر السيولة:  .4.6.9

عن  م واحدإمكانية تسييل جزء من أصول الصندوق وكذلك في حالة زيادة طلبات االسترداد في يوم تقوي

 .% من قيمة أصول الصندوق مما يتنج عنه من تأجيل طلبات االسترداد10نسبة 

ع  باتخاذ  ينتج عنهتغير األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل الصندوق قد المخاطر النظامية:  .4.6.10

 .اإلجراءات التي قد تؤثر على أداء الصندوق

من  هإنف، دول مجلس التعاون الخليجيبالنظر إلى أن الصندوق يركز استثماراته في مخاطر التركيز:  .4.6.11

 ولذه الدلهالمتوقع أن يكون أداء الصندوق على صلة وثيقة باألوضاع االقتصادية والظروف السياسية 

ً أداءه وأن يكون   ..افيمن أداء الصناديق األكثر تنوعا من ناحية انتشارها الجغر أكثر تذبذبا

طر فهناك مخا ة أو الصكوكمرابحال عمليات أصول الصندوق في استثمار في حالمخاطر االئتمان:  .4.6.12

كانية و عدم إمأسداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد للطرف اآلخر لائتمانية 

ً الس  .داد نهائيا

ريف م ومصامخاطر إدارية: قد تتأثر عوائد الصندوق نتيجة تغير القائمين على إدارة الصندوق أو رسو .4.6.13

 .الصندوق

م ات ونظمخاطر تقنية: قد تتأثر عوائد الصندوق نتيجة عوائق اوعيوب االتصاالت، واألجهزة والمعد .4.6.14

ً أم كالعطل الفني، سواء أكان جزئيالمعلومات، أو اإلختراق والهجوم بالبرمجيات الخبيثة، أو  قد لياً، مماا

 يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق.

عالقة مخاطر تضارب المصالح: قد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات ال .4.6.15

 .ومصالح المشتركين في الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق

مصاريف الى تأثر الرسوم وال، نها ضريبة القيمة المضافةقد يؤدي فرض الضرائب وممخاطر ضريبية:  .4.6.16

إلى  حيث قد تؤدي هذه الضرائب  التي يتم فرضها ،والتكاليف األخرى المرتبطة بإدارة الصندوق

ً  انخفاض في حال  ة، فإنهألنظمة واللوائح ذات العالقلالعوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق. ووفقا

لى إوف يؤدي سلتزامات المفروضة ذات العالقة بضريبة القيمة المضافة فإن ذلك االهذه اإلخالل بأي من 

 .فرض غرامات مالية وعقوبات نظامية أخرى

)ريت(  تداولهمخاطر االستثمار في صناديق الريت: تتأثر استثمارات الصندوق في الصناديق العقارية الم .4.6.17

اطر العقارات ومخسوق غيرات في اسعاربالمخاطر التي تتعرض لها هذه الصناديق ومنها؛ مخاطرالت

ات و السيولة ومخاطر تذبذب الدخل ومخاطر التداول وسيولة الوحدات ومخاطر تذبذب اسعار الوحد

ً على استثمارات الصندوق وتؤثر عل ى سعر مخاطر تثمين العقارات. وقد تنعكس هذه المخاطر سلبيا

 وحداته.

 لعاملةاكز الصندوق في استثماره على أسهم الشركات : قد يرفي قطاع معين مخاطر تركيز االستثمار .4.6.18

ي ستثماربقطاع معين أو يزيد من استثماره في سهم معين لنسبة تفوق وزن ذلك السهم في الوعاء اال

لك ذاع أو الخاص بالصندوق، مما قد يجعل الصندوق أكثر عرضة للتقلبات التي قد يتعرض لها ذلك القط

 الوحدات.السهم وقد ينعكس ذلك على سعر 

ندوق أو ه بالصمخاطر الخالفات القانونية: في حال نشوء خالفات قانونية بين اي من االطراف ذات العالق .4.6.19

 د يؤثربين الصندوق وأي من هذه األطراف فقد يؤدي ذلك إلى تعطل بع  اعمال الصندوق وبالتالي ق

 ذلك على سلبياً على سعر وحداته.

ن فقدان مدير الصندوق و/أو مدير الصندوق من الباطن و/أو أي من مخاطر فقدان الموظفين الرئيسيين: إ .4.6.20

األطراف الخارجية للموظفين الرئيسيين العاملين لدى أي منهم وتأخر أو تعذر ايجاد البدالء قد يؤثر على 
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قدرة مدير الصندوق على تنفيذ األستراتيجية االستثمارية للصندوق مما قد يؤثر سلبياً على قيمة االستثمار 

 وسعر الوحدة في الصندوق.

ق االسوامخاطر تعذر اصدار تقييم ألصول الصندوق: في حالة وقوع حوادث خارجة عن االرادة تتعلق ب .4.6.21

، فقد ة اخرىالتي يستثمر فيها الصندوق، او حدوث ظروف قاهرة سياسة او مناخية او أية ظروف استثنائي

 عر للوحده تحت هذه الظروف. يتعذرعلى الصندوق تقييم استثماراته وبالتالي اصدار س

 لتصنيفامخاطر خف  التصنيف االئتماني: إن أي تغيير تقوم به وكاالت التصنيف االئتماني لتخفي   .4.6.22

ً على قيمة ثمارات االست االئتماني ألدوات الدخل الثابت أو مصدريها أو الطرف النظير ربما يؤثر سلبا

 وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

اد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت: في حال استثمر الصندوق بأدوات الدخل مخاطر االعتم .4.6.23

الثابت غير المصنفة ائتمانيا، فسيتم ذلك باألعتماد على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصندوق 

وات على وعلى تقييمه االئتماني الداخلي. وقد يؤثر أي تراجع في المراكز الماليه لمصدري هذه األد

 .قيمتها مما قد يؤثر على اسعار وحدات الصندوق

  آلية تقييم المخاطر .5

وعند الحاجة أالصندوق على أساس سنوي وإستثمارات بمراقبة أداء لدى مدير الصندوق تقوم إدارة المخاطر 

 إدارةوالمخاطر  تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنةبتقديم  تقومو ،بالصندوقالخاصة المخاطر وفقا لسياسة 

 الصندوق.

 لالستثمار في الصندوقالمستهدفة الفئة  .6

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 المؤسسيين 

 .وقواعدها

 حدود االستثمارقيود/ .7

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

 الصندوق.حكام أو

 العملة  .8

سيتم ف ،بعملة مختلفةالوحدات سترداد إكعملة أساسية، وفي حالة االشتراك أو  الريال السعودييستخدم الصندوق 

بسعر الصرف السائد في يوم التعامل المعني. وإذا كان هناك تذبذب  الريال السعوديإلى  تحويل أموال المستثمر

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

 .من مدير الصندوقزام لتإالمستثمر، فإن أية خسائر تترتب على هذا التغير يتحملها المستثمر وحده بدون أي 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

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

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

 .سنوي أسا  ربعتحسب على أسا  يومي وتدفع على  ،الصندوق

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

ً تحسب يوميدوالر أمريكي لكل عملية  40باالضافة إلى    .سنوي ربعوتدفع على أسا   ا

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

 (9.2والمصاريف )
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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 األسواق التي يتم التداول التعامل المعمول بها في 

لقة تكاليف المتعالحصر البيل المثال ال مصاريف أخرى تشمل على سيدفع الصندوق مصاريف أخرى:  .9.1.5

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

 مراجعي الحساباتالشرعية وخدمات الرسوم ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق و وتوزيعها

لى ع ،تصفيةمثل مصاريف ال صاريف استثنائية وغيرهاأية موالرسوم الرقابية وموقع تداول والخارجيين 

ً 0.5 نسبة أن التتجاوز هذه المصاريف مفصله  توجد قائمة بحد أقصى. من صافي قيمة األصول % سنويا

  (.9.2) البندفي  بالرسوم والمصاريف

 رسوم ومصاريف الصندوق .9.2

 رسوم الصندوق

 ك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات% تخصم من إجمالي مبلغ االشترا2لغاية  رسوم االشتراك

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

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

 سنوي ربعأسا  

 مجلس إدارة الصندوق*
تماع كل اج لاير سعودي سنوياً، بواقع ثالثة اآلف لاير سعودي مكافأة لكل عضو مستقل بدل حضور 12,000

 وبحد ادنى اجتماعين سنوياً 

 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*

 ةضريبة القيمه المضاف

فنننإن  وفنني حننال فرضننهاعلننى أي خدمننة يننتم تزوينند الصنننندوق بهننا،  ضننريبة القيمننة المضنننافة قنند يننتم فننرض

ً الصننننندوق سننننيدفع لمنننن  زود الخدمننننة )باإلضننننافة إلننننى أيننننة رسننننوم أو مصنننناريف أخننننرى( مجموعنننناً مسنننناويا

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

 ن قبلفي حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة مو

ً يل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعاً مسالصندوق، فإن العم لقيمة  اويا

 هذه الضريبة.

 .% سنوياً من صافي قيمة األصول0.50* تصنف ضمن المصاريف األخرى ويبلغ مجموعها بحد أقصى                 

                  

% 2زيد عن لصندوق يدفعها المستثمر بنسبة ثابتة ال تيتم خصم رسوم اشتراك تستحق لمدير ارسوم إشتراك:  .9.3

  .من إجمالي مبلغ االشتراك. وتخصم منه قبل شراء الوحدات

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

 الصول الصندوق:
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وجدت، يحصل عليها مدير الصندوق خالل السنة المالية من خالل  عموالت خاصة، إن 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 تغيير ع .9.6.1

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

 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 الصندوق  .9.6.4

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

 .للقيمة 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  .9.6.5

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

 .لقيمة هذه الضريبة

 .المادةاليوجد أي عموالت بخالف المذكور في هذه  .9.7

 يم والتسعيريالتق .10

إجمننننننالي موجننننننودات الصننننننندوق قيمننننننة األسننننننهم واألربنننننناح والنقديننننننة وعائنننننند عمليننننننات المرابحننننننة يشننننننمل  .10.1

 ملكها الصندوق.واالستثمارات األخرى التي ي

صنننافي قيمنننة األصنننول هنننو حاصنننل طنننرح إجمنننالي مطلوبنننات الصنننندوق منننن أجمنننالي قيمنننة موجوداتنننه. ويشنننمل  .10.2

والحفننننظ والوسنننناطة والرسننننوم  إجمننننالي المطلوبننننات علننننى سننننبيل المثننننال ال الحصننننر جميننننع رسننننوم العمليننننات

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

4.00                                                                     0.04% حفظ                15,051 رسوم ال

150.09                                                                1.50% رسوم االدارة             564,409

-                                                                       0.00% رسوم االشتراك                      -

-                                                                       0.00% رسوم االسترداد المبكر                      -

-                                                                       0.00% رسوم المدير االداري                      -

-                                                                       0.00% تمويل                      - رسوم ال

-                                                                       0.00% تسجيل                      - رسوم ال

6.15                                                                     0.06% خارجي                23,125 رسوم المراجع ال

1.99                                                                     0.02% رسوم رقابية - هيئة السوق المال                  7,500

7.48                                                                     0.07% رسوم المؤشر االسترشادي                28,125

2.66                                                                     0.03% لجنة الشرعية                10,000 رسوم ال

3.19                                                                     0.03% صندوق                12,000 رسوم مجلس إدارة ال

1.01                                                                     0.01% رسوم موقع تداول                  5,000

16.77                                                                  0.17% قيمة المضافة                63,080 رسوم ال

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

5.06                                                                     0.05% تعامل                19,040 مصروفات ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال
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ندوق وجميننننع ، والرسننننوم والمصننننروفات المدفوعننننة أو المسننننتحقة أليننننة أطننننراف تقنننندم خنننندمات للصنننناألخننننرى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

بالنسننبة ألصننول الصننندوق المدرجننة فنني سننوق ماليننة معتننرف بهننا، سننيتم اسننتخدام آخننر سننعر إغننالق لغننرض  .10.3

صننافي قيمننة أصننول خننر آتقننويم تلننك األصننول أمننا بالنسننبة لصننناديق االسننتثمار المسننتثمر بهننا فسننيتم اسننتخدام 

 . مة أصول الصندوقمنشور لكل وحدة وذلك لتحديد صافي قي

ً أتقويم أصول الصندوق مرتين يتم  .10.4  أسا  إغالق والخميس(. علىثنين األفي يومي التعامل المحددين ) سبوعيا

م حسب تم التقويحالة يأسعار األسهم المتوفرة في ذلك اليوم ما لم تكن األسواق غير عاملة في ذلك اليوم وفي هذه ال

 .آخر إغالق ألسعار تلك األسهم

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

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

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

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

يننننتم تحدينننند قيمننننة وحنننندات الصننننندوق بقسننننمة صننننافي قيمننننة أصننننول الصننننندوق علننننى مجمننننوع الوحنننندات  .10.6

ضنننوئها ينننتم تحديننند قيمنننة األصنننول بالنسنننبة للمسنننتثمر  االسنننتثمارية القائمنننة فننني ينننوم التعامنننل المعنننني، وعلنننى

 الحالي وسعر الوحدة الغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.

سنننيقوم مننندير الصنننندوق بنشنننر سنننعر تقنننويم وحننندات الصنننندوق بحننند أقصنننى فننني ينننوم العمنننل النننذي يلننني ينننوم  .10.7

قنننع السنننوق المالينننة السنننعودية علنننى موقنننع مننندير الصنننندوق علنننى شنننبكة االنترننننت وكنننذلك علنننى مو التعامنننل

 )تداول( الخاص بذلك.

 التعامل .11

 .لاير سعودي 100، بسعر أولي للوحدة يبلغ م 2013 /07/ 28في الصندوق استقبال االشتراكات بدأ  .11.1

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

الشتراك أو االسترداد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الرابعة عصراً في يوم العمل الذي نموذج طلب ا

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

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

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

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد: .11.3

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

 له تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.خال

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 

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

 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 

 ذج االشتراك والشروط واألحكام موقعة من قبل المستثمر.مبلغ االشتراك واستالم نمو
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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 

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

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

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

 .لكإذا طلبت الهيئة ذ .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

ق بشكل الصندوق التي يرى مدير الصندوصول 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 إس مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجل .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.روني لكتاإلالموقع 

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 إلصندوق تأجيل تلبية أي طلب لمدير ا 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

أوراق مالية أو بالنسبة إلى إذا تم تعليق التعامل في  أي من األسواق التي للصندوق فيها أصول أو  .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
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، 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 المنتظماأل حدوال بأنه يحق  علما

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

  سياسة التوزيع .12

ً  منرتين عنن يقنل ال بمنا الوحندات حملنة علنىبشنكل كامنل  المحصنلة النقدينة األربناح توزينع ينتم  أن علنى سننويا

منن شنهر منايو  تقنويم ينوم أخنر بتناريخ الصنندوق سنجالت فني المسنجلين للمسنتثمرين األربناح اسنتالم أحقينة تكنون

خنالل عشنرة أينام  الصنندوق مندير لندى حسنابه فني مسنتثمر بكنل الخاصنة األربناح إينداع سنيتموشنهر ننوفمبر، و

ولمننندير الصنننندوق الحنننق فننني تغيينننر هنننذه المواعيننند حسنننب تنننوافر  .األربننناح مسنننتالإ أحقينننةعمنننل بعننند تننناريخ 

 .التوزيعات ومايراه مناسباً لمصلحة حملة الوحدات

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .13

، ةالمراجعننننمتضننننمنةً القننننوائم الماليننننة السنننننوية للصننننندوق سننننيقوم منننندير الصننننندوق بإعننننداد التقننننارير السنننننوية  .13.1

 تزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل.و والبيان الربع سنوي

منننن نهاينننة فتنننرة التقرينننر وذلنننك عبنننر أشنننهر ( 3سنننتتاح التقنننارير السننننوية للجمهنننور خنننالل مننندة التتجننناوز ) .13.2

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

( يومننناً منننن نهاينننة فتنننرة 30)دة التتجننناوز مننناألولينننة وإتاحتهنننا للجمهنننور خنننالل  القنننوائم المالينننةعنننداد إسنننيتم  .13.3

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

وذلنننك  الربنننع المعننننيمنننن نهاينننة أينننام ( 10)سنننيتم نشنننر البينننان الربنننع سننننوي للصنننندوق خنننالل مننندة التتجننناوز  .13.4

 لكتروني للسوق المالية )تداول(.لموقع اإللكتروني لمدير الصندوق واعبر الموقع اإل

الصنننندوق للفحنننص منننن جاننننب منننالكي الوحننندات دون مقابنننل، وكنننذلك جمينننع صنننول أصنننافي قيمنننة تاحنننة إسنننيتم  .13.5

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

للسوق لكتروني اإللمدير الصندوق والموقع لكتروني اإلقع لصندوق عبر المولالقوائم المالية السنوية  إتاحةسيتم  .13.6

 المالية )تداول(.

في نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية للصندوق   ةالمراجعالقوائم المالية السنوية  يتم نشر .13.7

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

 للصندوق مجاناً عند طلبها.المراجعة يم القوائم المالية السنوية يلتزم مدير الصندوق بتقد .13.8

 سجل مالكي الوحدات .14

بإعنننداد سنننجل بمنننالكي الوحننندات وتحديثنننة وحفظنننة فننني المملكنننة، ويعننند سنننجل منننالكي الصنننندوق يقنننوم مننندير  .14.1

 .الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

ل الوحننندات النننذي تحنننتفظ بنننه الشنننركة كحسنننابات فرعينننة لدينننه تم قيننند جمينننع الوحننندات االسنننتثمارية فننني سنننجيننن .14.2

يبننننين تفاصننننيل  بصنننيغة رقميننننة أو خطيننننة أو بوسننننيلة إلكترونيننننة، ويسننننتلم كنننل مسننننتثمر مننننن الشننننركة إشننننعاراً 

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجتماع مالكي الوحدات .15
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 لمالكي الوحدات بمبادرة منه.جتماع إيحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد  .15.1

 مين الحفظ.من تسلم طلب كتابي من أيام أ 10مالكي الوحدات خالل جتماع إقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد ي .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 واللكتروني اإلمالكي 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 اإليخ يوماً قبل تار 21والتزيد عن 

 إلى الهيئة.شعار اإل، وإرسال نسخة من عالنشعار واألاإلفي كل من 

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

 ق.من قيمة وحدات الصندو

عالن ذلك في ثاٍن بإجتماع إل( فيجب على مدير الصندوق الدعوة 15.5إذا لم يُستوف النصاب الموضح في البند ) ..615

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. ويُعد اإلجتماع الثاني صحيحا

 الوحدات الممثلة في اإلجتماع.

 يتت الوضوعاملعتبار ااإل يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ في .15.7

ـن قيمـة مقـل األعلـى  %10ون ملكـيمـالكي الوحـدات الـذين لحـق يإدراجهـا، و ييرغب مـالكي الوحـدات ف

 الأن  مالكي الوحدات، شريطةجتماع إجدول 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 وق تعـديل جـدول أعمدير الصندلجوز ي .15.8

ي ـعار كتـابسـال إشر إ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يفعلـى أن يعلـن ذلـك 

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

 .جتماعاإل

 .مالكي الوحداتجتماع إيجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في  .15.9

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

فنننني مننننداوالتها والتصننننويت علننننى قراراتهننننا بواسننننطة راك شننننتواإلمننننالكي الوحنننندات جتماعننننات إيجننننوز عقنننند  .15.11

 .وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

 حقوق مالكي الوحدات .16

تكنننون الوحننندات المشنننترك فيهنننا ملكننناً لمالنننك الوحننندات المحتمنننل عنننند تنفينننذ طلنننب االشنننتراك فننني ينننوم التعامنننل  .16.1

 .اك واالستردادالتالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتر

علنننى سنننبيل المثنننال ال  –يحنننق لمالنننك الوحننندات ممارسنننة جمينننع الحقنننوق المرتبطنننة بالوحننندات بمنننا فننني ذلنننك  .16.2

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

شننننهراً متتاليننننة مننننن االشننننتراكات إسننننترجاع  12الننننذين اكملننننوا  برنننننامج االشننننتراك المنننننتظميمكننننن لمشننننتركي  .16.3

رسنننوم اإلدارة المسنننتحقة لمننندير الصنننندوق )بعننند خصنننم جمينننع التكننناليف التننني تننندفع  % منننن صنننافي50مايعنننادل 
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( علنننى الوحننندات التننني اشنننتركوا بهنننا عبنننر البرننننامج، وذلنننك عنننن طرينننق وحننندات إضنننافية اإلدارةمنننن رسنننوم 

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

وق علننننى السياسنننننات العامننننة المتعلقنننننة بممارسننننة حقنننننوق التصننننويت الممنوحنننننة يوافننننق مجلننننس إدارة الصنننننند .16.4

ويقنننرر مننندير الصنننندوق ممارسنننة أو عننندم للصنننندوق بموجنننب األوراق المالينننة التننني تشنننكل جنننزءاً منننن أصنننوله. 

 ً لمنننا تقتضنننيه السياسنننة المكتوبنننة المعتمننندة منننن قبنننل مجلنننس إدارة الصنننندوق  ممارسنننة أي حقنننوق تصنننويت وفقنننا

 .مالكي الوحدات وبما يحقق مصالح

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

( منننن هنننذه الشنننروط واألحكنننام والمتعلقنننة بنننـ"لمخاطر الرئيسنننية لالسنننتثمار فننني 4منننع ضنننرورة مراعننناة المنننادة )

فيمننننا عنننندا خسننننارة مالننننك الوحنننندات السننننتثماره فنننني الصننننندوق أو جننننزء منننننه، اليكننننون مالننننك الصننننندوق"، و

 .الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحنننة ساسنننية األمننندير الصنننندوق بالحصنننول علنننى موافقنننة منننالكي الوحننندات علنننى التغيينننرات سنننيقوم  .19.1

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

للصنننندوق  األساسنننيةتغيينننرات واإلفصننناح عنننن تفاصنننيل الدير الصنننندوق بإشنننعار منننالكي الوحننندات سنننيقوم مننن .19.2

للسنننوق المالينننة أو بالطريقنننة التننني تحنننددها لكترونننني اإللمننندير الصنننندوق والموقنننع لكترونننني اإلالموقنننع  عبنننر

 من سريان هذه التغييرات. أيام 10 وذلك قبلالهيئة 

والموقنننع لكترونننني اإل هموقعننن عبنننرواإلفصننناح لكي الوحننندات سنننيقوم مننندير الصنننندوق بإشنننعار الهيئنننة ومنننا .19.3

فنني الصننندوق أساسننية غيننر أي تغييننرات عننن للسننوق الماليننة أو بالطريقننة التنني تحننددها الهيئننة لكتروننني اإل

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

و أأساسننني تغيينننر إجنننراء أي الصنننندوق قبنننل إدارة سنننيقوم مننندير الصنننندوق بالحصنننول علنننى موافقنننة مجلنننس  .19.4

 غير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع التغييرات في تقارير الصندوق. .19.5

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

حنننال كاننننت قيمنننة أصنننول الصنننندوق المننندارة أو معننندل العائننند فننني إنهننناء الصنننندوق يمكنننن لمننندير الصنننندوق  .20.1

ر سنننتمرار عمنننل الصنننندوق، أو نتيجنننة ألي تغيينننإالمتوقنننع، فننني رأي مننندير الصنننندوق، غينننر كافينننة لتبرينننر 

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

حقنننق مصنننلحة منننالكي الوحننندات، يمنننا بوإجنننراءات إنهننناء الصنننندوق عنننداد خطنننة إيقنننوم مننندير الصنننندوق ب .20.2

هيئننننة ومننننالكي الوحنننندات كتابينننناً لإشننننعار اثننننم  عليهننننا جلننننس إدارة الصننننندوقمحصننننول علننننى موافقننننة لوا

مزمنننع إنهننناء ليومننناً منننن التننناريخ ا 21 تقنننل عنننن إنهننناء الصنننندوق قبنننل مننندة ال يل خطنننة وإجنننراءاتبتفاصننن

 .الصندوق فيه
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نتهنناء إأيننام مننن  10 لالحنندات كتابينناً بانتهنناء الصننندوق خننهيئننة ومننالكي الولإشننعار ابمنندير الصننندوق يقننوم  .20.3

 .مدة الصندوق

ل مدتنننه، اللنننة بينننع أصنننول الصنننندوق خنننيُنننتمم مننندير الصنننندوق مرح دون أننتهننناء مننندة الصنننندوق إحنننال  يفننن .20.4

 ل مننندة الالصنننول وتوزينننع مسنننتحقات منننالكي الوحننندات علنننيهم خننناألفيجنننب علنننى مننندير الصنننندوق تصنننفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

جلنننس إدارة الصنننندوق علنننى خطنننة وإجنننراءات تصنننفية محصنننول علنننى موافقنننة لابمننندير الصنننندوق يقنننوم  .20.5

 .هذا الشأن يي إجراء فالصندوق قبل القيام بأ

أينننام  10 لالالصنننندوق خنننتصنننفية حننندات كتابيننناً بانتهننناء هيئنننة ومنننالكي الولإشنننعار ابمننندير الصنننندوق يقنننوم  .20.6

 .الصندوق تصفيةمن انتهاء 

عالن فننني موقعنننه االلكترونننني والموقنننع االلكترونننني للسنننوق المالينننة عنننن انتهننناء يقنننوم مننندير الصنننندوق بننناأل .20.7

 ل مننندة الالتزويننند منننالكي الوحننندات بتقرينننر إنهننناء الصنننندوق خنننيقنننوم ب ، كمننناومننندة تصنننفيتهأمننندة الصنننندوق 

مالينننة النهائيننننة لكتمنننال إنهنننناء الصنننندوق أو تصنننفيته، متضنننمنًا القنننوائم اإيوًمنننا منننن تننناريخ  70تزيننند علنننى 

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا

ينننع منننالكي الوحننندات أثنننناء عملينننة إنهننناء الصنننندوق أو مة جمسننناوالجنننب علنننى مننندير الصنننندوق أن يعامنننل باي .20.8

 .تصفيته

نتهنننناء مننندة الصننننندوق أو إب علنننى منننندير الصنننندوق توزيننننع مسنننتحقات مننننالكي الوحننندات علننننيهم فنننور جننني .20.9

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

حنننال صننندور قنننرار خننناص للصنننندوق منننن منننالكي  يفننن للهيئنننة عنننزل مننندير الصنننندوق عنننن عملينننة التصنننفية .20.10

منننالكي  تفينننه تصنننوي مجتمننناع النننذي تنننإلانفنننس  يصنننفي البنننديل فنننموحننندات الصنننندوق، علنننى أن يعنننيَّن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

جنننب علنننى مننندير الصنننندوق التعننناون بشنننكل كامنننل يحنننال عنننزل مننندير الصنننندوق عنننن أعمنننال التصنننفية،  يفننن .20.11

رتبطنننننة ملسنننننتندات امينننننع المعنننننيَّن وأن ينقنننننل إلينننننه جمصنننننفي المال ىة إلنننننعلنننننى نقنننننل مسنننننؤوليات التصنننننفي

هيئننة بعننزل مننندير ليومنناً مننن صنندور قننرار ا 20 لالخنننام أعمننال التصننفية مننكنننه مننن إتمت يصننندوق والتننالب

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي

ر هيئنننة بعنننزل منننديلحنننال صننندور قنننرار ا يجنننب علنننى مننندير الصنننندوق إشنننعار منننالكي الوحننندات كتابيًنننا فننني .20.12

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئنننة ومنننالكي الوحننندات كتابيًنننا بشنننكل فنننوري لجنننب علنننى مننندير الصنننندوق إشنننعار ايحنننوال، األينننع مج يفننن .20.13

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

أصننننـول خصننننـم مننننـن تيتقاضننننـى مننننـدير الصننننـندوق أي أتعننننـاب  نتهننننـاء مننننـدة الصننننـندوق، الإحننننـال  يفنننن .20.14

 .الصندوق

 مدير الصندوق .21

لمصننلحة مننالكي الوحنندات  يعمننل منندير الصننندوقو ،منندير الصننندوق هننو شننركة الجزيننرة لألسننواق الماليننة .21.1

الصنننندوق. ويقنننع حكنننام أووشنننروط  المؤسسنننات المالينننةبموجنننب أحكنننام الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار والئحنننة 

بمننا فنني ذلننك  المؤسسننات الماليننةا الئحننة بجميننع المبننادل والواجبننات التنني نصننت عليهننلتننزام اإلعلننى عاتقننه 
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تجنننناه مننننالكي الوحنننندات، والننننذي يتضننننمن العمننننل بمننننا يحقننننق مصننننالحهم وبننننذل الحننننرص  ةماننننناألواجننننب 

 .المعقول

وتنننننناريخ  2007-38-2تننننننم التننننننرخيص لمنننننندير الصننننننندوق مننننننن قبننننننل الهيئننننننة بموجننننننب القننننننرار رقننننننم  .21.2

بممارسنننننة نشننننناط التعامنننننل  07076  -37م وفقنننننا للتنننننرخيص رقنننننم 22/7/2007هنننننـ، الموافنننننق 8/7/1428

وراق كأصننننيل ووكينننننل، التعهننننند بالتغطيننننة،اإلدارة، الترتينننننب، تقنننننديم المشننننورة  والحفنننننظ فننننني  أعمنننننال األ

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

، 11455الرينننناض  20438عنننننوان المركننننز الرئيسنننني لشننننركة الجزيننننرة لالسننننواق الماليننننة هننننو ص. ب.  .21.3

، الموقننننننع علننننننى شننننننبكة 0112256068، فنننننناكس 0112256000المملكننننننة العربيننننننة السننننننعودية، هنننننناتف 

 .www.aljaziracapital.com.saاإلنترنت: 

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

م مبلننننننغ 2020ت لشننننننركة الجزيننننننرة لالسننننننواق الماليننننننة فنننننني السنننننننة الماليننننننة االيننننننرادابلننننننغ اجمننننننالي  .21.5

، ويمكنننننننن ( لاير سنننننننعودي137,786,000( لاير سنننننننعودي وبلنننننننغ صنننننننافي االربننننننناح )293,893,000)

 لمدير الصندوق على موقعه االلكتروني. ةالمدققاالطالع على القوائم المالية 

 يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي: .21.6

 الصندوق. إدارة .21.6.1

 طرح وحدات الصندوق. .21.6.2

التأكننند منننن دقنننة شنننروط وأحكنننام الصنننندوق وإكتمالهنننا وأنهنننا كاملنننة وواضنننحة وصنننحيحة وغينننر  .21.6.3

 مضللة. 

ته يعنننند منننندير الصننننندوق مسننننؤوالً عننننن التننننزام أحكننننام الئحننننة صننننناديق االسننننتثمار، سننننواء أأدى مسننننؤليا .21.7

ئر منننالكي الوحننندات عنننن خسنننا وواجباتنننه بشنننكل مباشنننر أم كلنننف بهنننا جهنننة خارجينننة. ويعننند مسنننؤوالً تجننناه

دير مننننالصننننندوق الناجمننننة بسننننبب احتيالننننه أو اهمالننننه أو سننننوء تصننننرفه أو تقصننننيره المتعمنننند، وال يتحمننننل 

علينننة فالصنننندوق مسنننؤولية أينننة دعننناوى أو مطالبنننات مهمنننا كاننننت بالنسنننبة ألينننة خسنننارة لفرصنننة أو خسنننارة 

يننننر سننننوء التصننننرف أو التصننننرف غأو خسننننارة يتكبنننندها المسننننتثمر إال فنننني حالننننة اإلهمننننال أو التعنننندي أو 

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

عمنننننل أو مصننننالح أخننننرى لمننننندير نشننننطة أ، التوجنننند أي الشننننروط واألحكنننننام هننننذهعنننننداد إحتننننى تنننناريخ  .21.8

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

اي تخننناذ إينننين مننندير صنننندوق بنننديل أو تنننراه مناسنننباً لتعجنننراء إتخننناذ أي إللهيئنننة عنننزل مننندير الصنننندوق و .21.9

 تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:خر آتدبير 

سنننتثمارات وتشنننغيل الصنننناديق أو نشننناط إدارة االتوقنننف مننندير الصنننندوق عنننن ممارسنننة نشننناط إدارة  .21.9.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بذلك لستثمارات دون إشعار ااال

سننننتثمارات وتشننننغيل الصننننناديق أو االممارسننننة نشنننناط إدارة  يمنننندير الصننننندوق فننننلغنننناء تننننرخيص إ .21.9.2

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

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


-25- 

ممارسنننننة نشننننناط إدارة  يفنننننغننننناء ترخيصنننننه إللهيئنننننة منننننن مننننندير الصنننننندوق لا ىتقنننننديم طلنننننب إلننننن .21.9.3

 .ستثماراتاالستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً –ت الهيئننننة أن منننندير الصننننندوق قنننند أخننننل إذا رأ .21.9.4 بننننالتزام النظننننام أو لوائحننننه  -بشننننكل تننننراه جوهريننننا

 التنفيذية.

وفننناة منننندير المحفظننننة االسنننتثمارية الننننذي ينننندير أصنننول الصننننندوق أو عجننننزه أو اسنننتقالته مننننع عنننندم  .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

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

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

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

 منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .23

أمننين الحفننظ الخنناص بأصننول الصننندوق هننو نننورثن ترسننت أمننين الحفننظ الخنناص بأصننول الصننندوق هننو  .23.1

 .NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIAالسعودية 

م بننننالترخيص الصننننادر 12/09/2012هننننـ الموافننننق 25/10/1433التننننرخيص ألمننننين الحفننننظ بتنننناريخ تننننم  .23.2

 .12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 10175، طرينننق الملنننك فهننند. ص.ب 11بنننرج نخينننل، الطنننابق ن الحفنننظ: عننننوان المكتنننب الرئيسننني ألمننني .23.3

 .+966112171017 :، المملكة العربية السعودية. هاتف11433الرياض 

وفقننناً ألحكننام الئحننة صنننناديق االسننتثمار، سننواء أأدى مسنننؤولياته لتزاماتننه إيعنند أمننين الحفننظ مسنننؤوالً عننن  .23.4

بشنننكل مباشنننر أم كلنننف بهنننا طرفننناً ثالثننناً. ويعننند أمنننين الحفنننظ مسنننؤوالً تجننناه مننندير الصنننندوق ومنننالكي الوحننندات 

 تصرفه أو تقصيره المتعمد. أو سوءهماله إأو حتياله إعن خسائر الصندوق الناجمة بسبب 

يعنننند أمننننين الحفننننظ مسننننؤوالً عننننن حفننننظ أصننننول الصننننندوق وحمايتهننننا لصننننالح مننننالكي الوحنننندات، وهننننو  .23.5

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. ةدارية الالزمجراءات اإلاإلجميع تخاذ إمسؤول كذلك عن 

ظننام السننوق ن وفقنناً لنخنندمات الحفننظ كلينناً أو جزئينناً ألمننناء حفننظ آخننريسننناد إالصننندوق الحننق فنني  لمنندير .23.6

فنننظ الحنننق بنننين مننندير الصنننندوق وأمنننين الحفنننظ بنننذلك. وألمنننين الح ةالمبرمنننالمالينننة فننني حنننال سنننمحت االتفاقينننة 

أن يننندفع  أو أي مننن تابعيننه بالعمننل أميننناً للحفنننظ مننن البنناطن للصننندوق علننىكثنننر أفنني تكليننف طننرف ثالننث أو 

 .ةالخاصحفظ من الباطن من موارده مين أومصاريف أي تعاب أ

 .خرىأُ طراف ي من مهامه ألأمين الحفظ بتكليف أاالحكام، لم يقم وعداد هذه الشروط إحتى تاريخ  .23.7

أي تننندبير تنننراه مناسنننباً فننني حنننال وقنننوع تخننناذ إللهيئنننة عنننزل أمنننين الحفنننظ المعنننين منننن مننندير الصنننندوق أو  .23.8

 أي من الحاالت اآلتية:
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ئحنننـة ألموجنننـب بهيئنننـة بنننـذلك لحفنننـظ دون إشنننـعار الحفنننـظ عنننـن ممارسنننـة نشنننـاط الـن اينننتوقنننـف أم .23.8.1

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

 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

ً –الحفظ قد أخل مين أإذا رأت الهيئة أن  .23.8.4  زام النظام أو لوائحه التنفيذية.بالت -بشكل تراه جوهريا

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

يجنننوز لمننندير الصنننندوق عنننزل أمنننين الحفنننظ المعنننين منننن قبلنننه بموجنننب إشنننعار كتنننابي إذا رأى بشنننكل  .23.8.6

هيئنننة معقنننول أن عنننزل أمنننين الحفنننظ فننني مصنننلحة حملنننة الوحننندات، وعلنننى مننندير الصنننندوق إشنننعار ال

 . ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .24

يشنننرف علنننى إدارة الصنننندوق مجلنننس إدارة يعيننننه مننندير الصنننندوق وتوافنننق علينننه الهيئنننة. ويتكنننون مجلنننس  .24.1

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

 ما هم:يتألف المجلس من األعضاء التالية أس .24.2

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

 ً منصنننب رئنننيس إدارة تطنننوير األعمنننال واالسنننتراتيجية فننني شنننركة الجزينننرة لألسنننواق  يشنننغل حالينننا

الماليننة، يمتلننك خبننرة طويلننة فنني القطنناع المننالي حيننث تننولى عنندة مناصننب قياديننة منهننا منندير لوحنندة 

هيئننننة السننننوق الماليننننة، والمنننندير التنفيننننذي للخزينننننة فنننني صننننندوق  الطننننرح العننننام ألدوات النننندين فنننني

التنننراخيص والمنتجنننات الوقفينننة فننني الهيئنننة العامنننة لألوقننناف. حاصنننل دارة إالتنمينننة العقارينننة، ومننندير 

علنننى درجنننة البكنننالوريو  فننني إدارة األعمنننال تخصنننص مالينننة منننن جامعنننة الملنننك سنننعود بالريننناض، 

 .ل من جامعة باري في الواليات المتحدة األمريكيةودرجــة الماجسـتير فـي إدارة األعما

  .مجلس اإلدارة )غير مستقل( عضو - ماركو ماوري  أ 

عاًمنننا منننن الخبنننرة  20يشنننغل حاليًنننا منصنننب النننرئيس التنفينننذي لألسنننتثمار فننني الجزينننرة كابيتنننال. لدينننه 

ت أوروبينننة العملينننة فننني إدارة األصنننول واألسنننواق المالينننة عبنننر فئنننات األصنننول المتعنننددة منننع مؤسسنننا

جينرالنننني انفسننننمنت  وخليجينننة. عمننننل سننننابقاً كمنننندير لمحفظننننة أسننننواق المننننال والنننندخل الثابننننت فنننني

(Generali Investmentsورئنننيس مشنننارك ألسنننواق األسنننهم اآلسنننيوية والناشنننئة فننني ،)  اركنننا

، ورئننننيس اإلسننننتثمارات الدوليننننة و متعننننددة األصننننول فنننني األهلنننني  (Arca SGRا  جنننني ار)

( INSEADالماجسننننتير فنننني إدارة األعمننننال التنفيننننذي مننننن جامعننننة إنسننننيد )يحمننننل درجننننة  .كابيتننننال

 Cattolica Sacro Cuoreودرجننة الماجسننتير فنني التمويننل مننن جامعننة كاتوليكننا سنناكرو كننور )

University فنننني إيطاليننننا، وهننننو محلننننل مننننالي معتمنننند )(CFA)  ومحلننننل اسننننتثمار بننننديل معتمنننند

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

   مجلس اإلدارة )مستقل( عضو – م. فهد محمد الجارهللا 
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حاصنننل علنننى درجنننة البكنننالوريو  فننني الهندسنننة المدنينننة منننن جامعنننة الملنننك سنننعود بالريننناض، يمتلنننك 

خبنننرة طويلنننة بنننإدارة المشننناريع واإلنشننناءات حينننث عمنننل سنننابقا كمننندير مشننناريع بالشنننركة العقارينننة 

ت السننننعودية والشننننركة األهليننننة لألنظمننننة المتقدمننننة ناسننننكو/موتوروال. السننننعودية وشننننركة االتصنننناال

تننننولى إدارة العدينننند مننننن المشنننناريع مننننن أبرزهننننا؛ إنشنننناء الوحنننندات السننننكنية بننننالحي الدبلوماسنننني 

كمنننا تنننولى إدارة اإلنشننناءات بمركنننز المعيقلينننه بالريننناض. يعمنننل مننننذ  3بالريننناض ومجمنننع العقارينننة 

 ليات والمشاريع بشركة تطوير للمباني.م بمنصب نائب الرئيس للعم2012عام 

  مستقل(مجلس اإلدارة ) عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

حاصننل علنننى دبلنننوم عنننالي معننادل للماجسنننتير فننني الدراسنننات البنكيننة المتقدمنننة، معهننند اإلدارة العامنننة، 

ل الريننناض. يملنننك خبنننرة كبينننرة تزيننند عنننن عشنننرون عامننناً فننني المجنننال البنكننني و االسنننتثمار منننن خنننال

كنائنننب رئنننيس إدارة التفتننني  البنكننني، وهيئنننة السنننوق المالينننة  البننننك المركنننزي السنننعوديالعمنننل فننني 

كمستشنننار فننني إدارة توعينننة المسنننتثمر. يتنننوفر لدينننة معرفنننة وخبنننرة عملينننة فننني مجننناالت واسنننعة فننني 

اإلدارة واالسننننتثمار والتطننننوير العقنننناري. ينننندير حالينننناً عنننندة اسننننتمارات عائليننننة فنننني مجننننال تطننننوير 

 يع السكنية في مدينة الرياض.المشار

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: .24.3

الموافقنننة علنننى جمينننع العقنننود والقنننرارات والتقنننارير الجوهرينننة التننني يكنننون الصنننندوق طرفننناً فيهنننا،  .24.3.1

الموافقنننة علنننى عقنننود تقنننديم خننندمات االدارة للصنننندوق،  -علنننى سنننبيل المثنننال ال الحصنننر–ويشنننمل ذلنننك 

لحفننظ، واليشننمل ذلننك العقننود المبرمننة وفقنناً للقننرارات االسننتثمارية فنني شننأن أي وعقننود تقننديم خنندمات ا

 استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

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

رب مصنننالح يفصنننح عننننه اإلشنننراف، ومتنننى كنننان ذلنننك مناسنننباً، الموافقنننة أو المصنننادقة علنننى أي تضنننا .24.3.3

 مدير الصندوق.

مننننرتين علننننى األقننننل فنننني السنننننة مننننع مسننننئول المطابقننننة وااللتننننزام و/أو لجنننننة المطابقننننة جتمنننناع األ .24.3.4

الصنننندوق جمينننع القنننوانين واالنظمنننة واللنننوائح ذات لتنننزام إوااللتنننزام لننندى مننندير الصنننندوق، لمراجعنننة 

 العالقة.  

آخنننر )سنننواء أكنننان عقننند أم غينننره(  مسنننتند التأكننند منننن اكتمنننال ودقنننة شنننروط وأحكنننام الصنننندوق وأي .24.3.5

يتضنننمن إفصننناحات تتعلنننق بالصنننندوق ومننندير الصنننندوق وإدارتنننه للصنننندوق، إضنننافة إلنننى التأكننند منننن 

 سبق مع الئحة صناديق االستثمار.  توافق ما

التأكنند مننن قيننام منندير الصننندوق بمسننئولياته بمننا يحقننق مصننلحة مننالكي الوحنندات وفقنناً ألحكننام الئحننة  .24.3.6

 مار وشروط وأحكام الصندوق. صناديق االستث

 فطـنننـراالقدمـنننـة مـنننـن املخـنننـدمات المتضـنننـمن تقيـنننـيم أداء وجـنننـودة الع علـنننـى التقريـنننـر االطننناإل .24.3.7

وذلنننننـك للتأكنننننـد منننننـن قينننننـام منننننـدير الصنننننـندوق  ،وهرينننننـة للصنننننـندوقلجخنننننـدمات المعنيـنننننـة بتقنننننديم الا

 يوط وأحكنننام الصنننندوق ومنننا ورد فنننالوحننندات وفقننناً لشنننر حقنننـق مصنننـلحة منننـالكييمنننـا بمسنننـؤولياته ب

 صناديق االستثمار. ئحةال
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متعلقـنننـة بأصـنننـول الصـنننـندوق وفقًـنننـا لمخـنننـاطر الليـنننـة تعامـنننـل مـنننـدير الصـنننـندوق مـنننـع اآتقيـنننـيم  .24.3.8

تعلقنننة بالصنننندوق وكيفينننة التعامنننل مخننناطر الملإجنننراءات مننندير الصنننندوق حينننال رصننند السياسـنننـات و

 .معها

 .اهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة وحسن نية و .24.3.9

والقـنننـرارات جتماعـنننـات اإليـنننـع وقنننائع متشـنننـتمل علـنننـى ج يالنننـتجتماعـنننـات اإلاضـنننـر حتـنننـدوين م .24.3.10

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تإ يالــت

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

فإننننه ال يوجننند أي تضنننارب مصنننالح متحقنننق أو محتمنننل بنننين الشنننروط واألحكنننام، اد هنننذه حتنننى تننناريخ إعننند .24.5

 مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

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

 
 أ. ماركو ماوري أ. سعد الغريري

م. فهد الجارهللا 

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 مستقل(التويجري )

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

دوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية صن

 الناشئة
 عضو عضو - رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 استراتيجية النمو
 عضو عضو - رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتوازنة االستراتيجية
 عضو عضو - رئيس

 -الجزيرة لتوزيع األصول صندوق 

 المتحفظة االستراتيجية
 عضو عضو - رئيس

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

 عضو عضو - - صندوق الجزيرة ريت

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .25

بمراقبنننة  للقينننام قنننام مننندير الصنننندوق بتعينننين اللجننننة الشنننرعية التابعنننة لشنننركة الجزينننرة لألسنننواق المالينننة .25.1

األعمنننال، والعملينننات واالسنننتثمارات والتموينننل المتعلنننق بالصنننندوق لضنننمان االمتثنننال وااللتنننزام بالمعنننايير 

 :عية من األعضاء التالية أسما همالشر اللجنةتتكون من ووالضوابط الشرعية. 

 الرئيس( فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق( 
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عننة لعننالي بجامللفقننه المقننارن بمعهنند القضنناء ا يحمننل شننهادة دكتننوراه فنني الفقننه اإلسننالمي وكننان أسننتاذاً 

ق االمننننام محمنننند بننننن سننننعود االسننننالمية، وكتننننب الكثيننننر حننننول موضننننوع التننننأمين والعدينننند مننننن األورا

ا ومستشنننار المقننناالت البحثينننة. عضنننو هيئنننة كبنننار العلمننناء فننني المملكنننة واللجننننة الدائمنننة للفتنننوى فيهنننو

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

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

بننند عنننة الملنننك عأسنننتاذ االقتصننناد اإلسنننالمي ومننندير سنننابق لمركنننز أبحننناث االقتصننناد اإلسنننالمي بجام

ن العزينننز، وعضنننو المجلنننس الشنننرعي فننني هيئنننة المعنننايير وهيئنننات الرقابنننة الشنننرعية فننني العديننند مننن

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

 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

شننننريعة مننننن جامعننننة اإلمننننام محمنننند بننننن سننننعود بكننننالوريو  شننننريعة عننننام، كليننننة ال يحمننننل شننننهادة

 زينننرةنائنننب رئنننيس المجموعنننة الشنننرعية بننننك الج. ويشنننغل حاليننناً عننندد منننن المناصنننب منهنننا اإلسنننالمية

مستشننننار االدارة التنفيذيننننة لمؤسسننننة و نائننننب الننننرئيس رئننننيس المجموعننننة الشننننرعية شننننركة جنننندوىو

عننندد منننن الشنننركات وهنننو كنننذلك عضنننو فننني العديننند منننن اللجنننان ل مستشنننفى الملنننك فيصنننل التخصصننني

 والجمعيات.

الصنننندوق، وتقنننوم  اتعملينننتقنننر الهيئنننة الشنننرعية للصنننندوق المعنننايير الشنننرعية التننني يجنننب ان تسنننتوفيها  .25.2

 مدير الصندوق بها.لتزام إبمراجعة وتعديل هذه المعايير والتأكد من 

مننن  9تشننمل األتعنناب التنني ينندفعها الصننندوق مقابننل الخنندمات التنني يحصننل عليهننا مننا أشننير إليننه فنني البننند  .25.3

 .الشروط واالحكام هذه

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

أن يكننننون أصننننل نشنننناط الشننننركة مباحنننناً، فننننال يجننننوز االسننننتثمار والتعامننننل مننننع أسننننهم الشننننركات  .25.4.1

 ً  .المساهمة التي يكون غرضها الرئيس محرما

أن ال يتجننناوز اجمنننالي المبلنننغ المقتنننرض بالربنننا )سنننواءاً أكنننان قرضننناً طوينننل االجنننل أم قرضننناً قصنننير  .25.4.2

عشنننر ثنننني إأو متوسنننط قيمتهنننا السنننوقية آلخنننر  منننن إجمنننالي موجنننودات الشنننركة 33االجنننل( نسنننبة %

 شهراً أيهما أكبر.

مننننن إجمننننالي موجننننودات الشننننركة أو متوسننننط  33أن ال يتجنننناوز االسننننتثمار فنننني المحننننرم نسننننبة %  .25.4.3

 قيمتها السوقية آلخر اثني عشر أيهما أكبر.

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

دوريننناً  أن تصننندر تقرينننراً  -إضنننافة للضنننوابط السنننابقة  -إذا كاننننت الشنننركة شنننركة تنننأمين، فيشنننترط  .25.4.5

 .عن جميع أعمالها من جهة شرعية مستقلة

 .المحرميراد اإلحوال التخلص من جميع يجب في جميع األ  .25.4.6
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ايير الشننركات متوافقننة مننع المعننحنندى أتننتم مراجعننة اصننول الصننندوق بشننكل ربننع سنننوي وفنني حننال لننم تعنند  .25.5

 .الشرعية نتيجة لتغير بيانتها المالية يتم استبعادها

 مراجع الحسابات .26

 .شركاةبي كي إف البسام وللصندوق 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  تدقيقوبمراجعة البيانات المالية للصندوق  مراجع الحساباتيقوم  .26.3

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

 لمحدد في نظام المحاسبين القانونيين.ا

 يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني بديل أو تغييره. .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  جوهريةوود إدعاءات قائمة وج .26.5.1

 .للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.5.2

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

لتأدية مهام  اليملك المؤهالت والخبرات الكافية 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

 الصندوقصول 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

يكنننون لمننندير ن أمملوكنننة بشنننكل جمننناعي لمنننالكي الوحننندات ملكينننة مشننناعة، واليجنننوز أصنننول الصنننندوق  .27.3

أمننننين الحفننننظ أو أمننننين الحفننننظ مننننن  مشننننغل الصننننندوق أو الصننننندوق أو منننندير الصننننندوق مننننن البنننناطن أو

أو مطالبنننة فيمنننا يتعلنننق بتلنننك  ،البننناطن أو مقننندم المشنننورة أو المنننوزع أي مصنننلحة فننني أصنننول الصنننندوق

أمننننين  مشننننغل الصننننندوق أو ير الصننننندوق أو منننندير الصننننندوق مننننن البنننناطن أو، إال إذا كننننان منننندصننننولاأل

الصننندوق ، وذلننك فنني فنني الحفننظ أو أمننين الحفننظ مننن البنناطن أو مقنندم المشننورة أو المننوزع مالكنناً لوحنندات 

ننننح  حنننندود ملكيتننننه، أو كننننان مسننننموحاً بهننننذه المطالبننننات بموجننننب أحكننننام الئحننننة صننننناديق االسننننتثمار، وأُفصم

 حكام.األط وشروهذه العنها في 

 معالجة الشكاوى .28
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يمكنننن الحصنننول علنننى نسنننخة منننن سياسنننة مننندير الصنننندوق وإجراءاتنننه المعتمننندة  فننني معالجنننة الشنننكاوى عنننند 

الطلنننب دون مقابنننل وذلنننك منننن خنننالل أحننند مراكنننز الشنننركة.  وفننني حالنننة تعنننذر الوصنننول إلنننى تسنننوية للشنننكوى أو 

إدارة شنننكاوى -لننندى هيئنننة السنننوق المالينننة ( ينننوم عمنننل، يحنننق للمشنننترك إينننداع شنننكواه 30لنننم ينننتم النننرد خنننالل )

المسنننتثمرين، كمنننا يحنننق للمشنننترك إينننداع الشنننكوى لننندى لجننننة الفصنننل فننني منازعنننات األوراق المالينننة بعننند مضننني 

الهيئنننة مقننندم الشنننكوى بجنننواز خطنننرت أ( ينننوم تقنننويمي منننن تننناريخ إينننداع الشنننكوى لننندى الهيئنننة، إال إذا 90مننندة )

 .المدةنقضاء إإيداعها لدى اللجنة قبل 

 معلومات أخرى .29

الح المصننن عنننارضيمكنننن لمنننالكي الوحننندات االطنننالع علنننى السياسنننات واإلجنننراءات المعتمننندة  فننني معالجنننة ت .29.1

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

ق يحنننال أي خنننالف ناشنننيء منننن أو عنننن االسنننتثمار فننني الصنننندوق إلنننى لجننننة الفصنننل فننني منازعنننات األورا .29.2

 غة العربية هي اللغة المعتمدة كأسا  لتفسير الشروط و األحكام.المالية. وتعتبر الل

وتقننننارير الصننننندوق ، حكننننام الصننننندوقألمننننالكي الوحنننندات تشننننمل شننننروط و ةقائمننننة المسننننتندات المتاحنننن .29.3

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

أخنننرى ة أي معلومنن، فننإن منندير الصننندوق اليعتقنند بوجننود واألحكنننامروط الشنن بإسننتثناء منناتم ذكننره فنني هننذه .29.4

 .في الوقت الحاليالصندوق وأحكام شروط ينبغي أن تتضمنها 

 .االستثمارصناديق الئحة من قيود عفاءات إية أاليوجد  .29.5
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 إقرار من مالك الوحدات .30

هنننـ 08/08/1444بتننناريخ ثنننة المحد   الخليجننني للننندخل الجزينننرةلقننند قمنننت/ قمننننا بقنننراءة شنننروط وأحكنننام صنننندوق 

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

 

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

 ية، اإلقامة، جواز السفر( : ......................................................رقم الهوية)الوطن

 توقيع المستثمر 

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

 


