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 ةالعالميصندوق الجزيرة لألسهم 

AlJazira International Equities Fund 

 ةالعالميأسواق 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 الميؤكــد أعضــاء و

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

وط وأحكام الصندوق، حتويات شرمهيئـة أّي مسؤولية عن لتتحمـل ا سـتثمار. الالاماليـة علـى طـرح وحـدات صـندوق لهيئـة 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 االصــيتها بموافقتهـا علـى طـرح وحـدات الصـندوق تو نىتع عدمـه، وال

 .مثلهيأو من 

ة الرقابة الشرعية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجن ةعالميصندوق الجزيرة لألسهم التم 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. مثل هذا العرض أو الدعوة إليالنظام مثل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضا أو دعوة إلى أي شخص يحظر تقديم 

ن يتعرف على به بحوزته أ متعلقةمستندات أخرى  أيةمن كل من تقع شروط وأحكام الصندوق والمالية  لألسواقالجزيرة  شركة

 هذه القيود ويلتزم بها. 

نصيحة فيما  به المتعلقةى كذلك يجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخر

لون باستشارة يتعلق 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 قيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هذا الشراء أو االمعليهم و

 التصرف من حيث الدخل والضريبة. 
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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

 األصولالزارد المحدودة إلدارة 

 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 

 العربية السعوديةالمملكة 

 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 

 ةعالميصندوق الجزيرة لألسهم ال أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 المالية لألسواقشركة الجزيرة  مدير الصندوق

 الصندوق هدف

 ةالعالمي األسااهم سااوق في للمشاااركة للمسااتثمرين الفرصااة توفير هو للصااندوق األساااسااي الهدف

 ساهملأل جونز داو مؤشار نمو معدل يفوق عائد وتحقيق الطويل األجل على رأسامالي نمو وتحقيق

 .للصندوق استرشادي كمؤشر اختياره تم الذي العالمية 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

  م21/09/1998 الموافق هـ30/05/1419 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

وتم إجراء ، م26/05/1998هـ الموافق 1/2/1419صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

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

 اإلسالمية  ةلعالميامؤشر داو جونز لألسهم  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

 % تخصم من إجمالي مبلغ االشتراك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات2لغاية  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 مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب هذه الرتدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق 

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

 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

 

 قائمة المصطلحات

 

 :المعنى المحدد له أدناه شروط واالحكامالمستخدمة في هذه السيكون لكل من المصطلحات التالية 

 

 .شركاهوبي كي إف البسام : يعني مراجع الحسابات

 

مااان  الحاصااالة علاااى تااارخيص ،شاااركة الجزيااارة لألساااواق المالياااة: يعناااي مشرررغل الصرررندوق // مررردير الصرررندوق الشرررركة

خطااااااب م والحاصااااالة علاااااى 22/7/2007هاااااـ الموافاااااق 8/7/1428تااااااريخ  07076-37 المالياااااة رقااااامهيئاااااة الساااااوق 

 20438الرئيسااااااي: ص. ب.  امكتبهاااااا م وعنااااااوان05/04/2008الموافااااااق هااااااـ 28/3/1429العماااااال تاااااااريخ  لممارسااااااة

 . 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. 

عاااة لتلاااك شاااركة تاب أيلبناااك الجزيااارة وأو مملوكاااة  قابضاااة، تابعاااةفاااي هيئاااة  شاااركة: تعناااي أياااة 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  16هـ )الموافق 2/6/1424

 . نورثن ترست السعوديةيعني : 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

  .ةعالميلألسهم ال 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.جمالي قيمة إ: تعني إجمالي قيمة األصول مخصوماً منها صافي 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  ـتثمار بالنســـــبة للصـــــندوق الخاص، ويتممن الئحة صـــــناديق االســــ 82للصندوق العام والمادة 

 . الصندوق ومالكي الوحدات

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

  .يعني الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكيةلاير: 

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

 لكااة العربيااةماان األحااد إلااى الخماايس ماان كاال أساابوع ويسااتثنى منهااا العطاال الرساامية فااي المم يعنااي أي يااوم :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: 

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

 وبيعهاااا شااارا ها ياااتم التاااي والخااادمات السااالع جمياااع علاااى تُفااارض مباشااارة غيااار ضاااريبة هاااي :المضرررافة القيمرررة ضرررريبة

 سلسااالة مراحااال مااان مرحلاااة كااال فاااي المضاااافة القيماااة ضاااريبة وتُفااارض االساااتثناءات، بعااا  ماااع المنشااا ت، قبااال مااان

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

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

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

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

 المغلق.

 للصندوق العام.المخاطر  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 يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العامأي تغيير  (6

 .مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

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

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

 لعام المغلق.التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق ا (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

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.ةعالميالجزيرة لألسهم ال صندوق .1.1

وتم إجراء أخر تحديث لها م، 26/05/1998هـ الموافق 1/2/1419صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .1.2

 .م28/02/2023الموافق  هـ08/08/1444بتاريخ 

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

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

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

 .واألحكاماللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير هذه الشروط 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

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

 كمؤشر اختياره تم الذي العالمية اإلسالمية لألسهم جونز داو مؤشر نمو معدل يفوق عائد وتحقيق الطويل األجل على

 .للصندوق استرشادي

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

 .االستثمار في صناديق مشابههكما يمكن له  العالميةأسواق األسهم 

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

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

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

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

 .مدير الصندوق أو أي من تابعيه

3.4.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %65 األسواق العالميةاألسهم المدرجة في 

 %25 0 العالميةصناديق استثمارية في األسهم 

 %10 0 النقد

 .ةالعالمييتعامل 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  استراتيجيةاستراتيجيات متعددة تتالءم مع الظروف االقتصادية المتغيرة. كما يتبنى الصندوق تطبيق 

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

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

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

  .عالية أكبرأجل إدارة الصندوق بف

 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

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

 المعينة للصندوق.

 ةعالمي% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية في األسهم ال25يمكن 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 

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

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

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

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

 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 

، فإن بإمكان مدير الصندوق أن يزيد من نسبة االستثمار في هذه ة للصندوقالمعايير الشرعيالمدرجة 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

  .بشكل ربع سنوي للصندوق

وق وسياسات الصند 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 وداو  ةعالميمؤشر داو جونز لألسهم ال  .3.14

مع المعايير  والمتوافقة ةعالميال باألسواقجونز للمؤشرات، ويختص بقياس التغيرات السعرية في االسهم المدرجة 

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

 www.spindices.comوداو 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.

يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن االداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر  ال .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 Stocksمختلفا 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 

 أو على السوق ككل. المنطقة الجغرافية، 

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

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

التسوية عات الضريبية وغيرها، ومخاطر التداول والمخاطر خطر تذبذب أسعار العمالت األجنبية واالقتطا

 والحفظ وغيرها من المخاطر التشغيلية. 

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

ى العوائد بير علأو مقابل العملة الرئيسية لمالكي الوحدات قد ال يمكن التنبؤ به، وقد يكون له تأثير ك

 االستثمارية للصندوق أو لمالك الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي.

للتغيااارات بلاااد ماااا و األمنياااة فاااييكاااون لألوضااااع السياساااية واالقتصاااادية أو  االقتصاااادية: قااادالمخااااطر  .4.6.4

لساااوق فاااي االتنظيمياااة أو الضاااريبية أو تغيااار السياساااة االقتصاااادية فاااي ذلاااك البلاااد، تاااأثير كبيااار علاااى 

 ك البلد وفي البلدان المحيطة أو المرتبطة به. ذل
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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 المالي للشركة المصدرة أو الشركات التابعة لها، أو أي تغيرات تقع في أوضاع اقتصادية أو سي

 أو الشركة المصدرة.تؤثر على نوع السهم 

كة المخااااطر الشااارعية: تاااتم مراجعاااة شااارعية الشاااركات المساااتثمر فيهاااا وقاااد يناااتج اساااتبعاد أي شااار .4.6.6

النظاااار عاااان مالئمااااة أو عاااادم مالئمااااة المعااااايير  الشاااارعية بغاااا يتبااااين عاااادم مطابقتهااااا للضااااوابط 

والظااااروف االسااااتثمارية األخاااارى. كمااااا قااااد ينااااتج عاااان هااااذه المراجعااااة الااااتخلص ماااان بعاااا  أرباااااح 

 .التطهيرشركات الموزعة بدفعها للجهات الخيرية على سبيل ال

ثر مخاااطر الساايولة: هااي مخااااطر انخفاااض الساايولة فاااي السااوق الااذي يسااتثمر فياااه الصااندوق ممااا ياااؤ .4.6.7

وم علااى إمكانيااة تسااييل جاازء ماان أصااول الصااندوق وكااذلك فااي حالااة زيااادة طلبااات االسااترداد فااي ياا

دوق وماااا ياااتم عناااه مااان تأجيااال بعااا  طلباااات % مااان قيماااة أصاااول الصااان10تقاااويم واحاااد عااان نسااابة 

 االسترداد ليوم التقويم التالي بالنسبة والتناسب.

أداء  المخااااطر النظامياااة: قاااد يناااتج اتخااااذ بعااا  اإلجاااراءات التاااي قاااد تاااؤثر بحاااال مااان األحاااوال علاااى .4.6.8

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

الاااى تاااأثر الرساااوم ، ياااؤدي فااارض الضااارائب ومنهاااا ضاااريبة القيماااة المضاااافة قااادمخااااطر ضاااريبية:  .4.6.9

 يالضااارائب التاااحياااث قاااد تاااؤدي هاااذه  ،والمصااااريف والتكااااليف األخااارى المرتبطاااة باااإدارة الصاااندوق

لاااوائح ألنظماااة واللالعوائاااد المرتبطاااة باالساااتثمار فاااي الصاااندوق. ووفقااااً  انخفااااضياااتم فرضاااها إلاااى 

ريبة االلتزاماااات المفروضاااة ذات العالقاااة بضاااهاااذه ذات العالقاااة، فإناااه فاااي حاااال اإلخاااالل باااأي مااان 

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

وراق مخااااطر أساااعار الفائااادة: تغيااار أساااعار الفائااادة يمكاااان أن يكاااون لاااه تاااأثير سااالبي علاااى قيمااااة األ .4.6.10

 المالية وأسهم الشركات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

ت مخااااطر الشاااركات الصاااغيرة: وتتمثااال بالتقلباااات الشاااديدة التاااي تكاااون عرضاااة لهاااا أساااهم الشاااركا .4.6.11

 الصاااغيرة ساااواء صاااعودًا أو هبوًطاااا األمااار والاااذي يجعااال أساااهم تلاااك الشاااركات أكثااار مخااااطرة مااان

 ر الوحدة بالصندوق.أسهم الشركات الكبيرة وقد ينعكس ذلك على سع

طااااع مخااااطر تركياااز االساااتثمار: قاااد يركاااز الصاااندوق فاااي اساااتثماره علاااى أساااهم الشاااركات العاملاااة بق .4.6.12

ماري معاااين أو يزياااد مااان اساااتثماره فاااي ساااهم معاااين لنسااابة تفاااوق وزن ذلاااك الساااهم فاااي الوعااااء االساااتث

ذلاااك  الخااااص بالصاااندوق، مماااا قاااد يجعااال الصاااندوق أكثااار عرضاااة للتقلباااات التاااي قاااد يتعااارض لهاااا

 القطاع أو ذلك السهم وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدات.

ك مخااااطر االئتماااان: فاااي حاااال اساااتثمار أصاااول الصاااندوق فاااي عملياااات المرابحاااة أو الصاااكوك، فهناااا .4.6.13

ترتباااة مخااااطر ائتمانياااة تتمثااال فاااي مقااادرة الطااارف اآلخااار علاااى ساااداد المساااتحقات أو االلتزاماااات الم

لوحاااادة السااااداد نهائياااااً ممااااا قااااد يااااؤثر ساااالباً علااااى سااااعر اعليااااه فااااي الوقاااات المحاااادد أو عاااادم إمكانيااااة 

 بالصندوق.

ساااوم رمخااااطر إدارياااة: قاااد تتاااأثر عوائاااد الصاااندوق نتيجاااة تغيااار القاااائمين علاااى إدارة الصاااندوق أو  .4.6.14

 ومصاريف الصندوق وبالتالي قد تتأثر اسعار وحداته.

واألجهااااازة عياااااوب االتصااااااالت،  مخااااااطر تقنياااااة: قاااااد تتاااااأثر عوائاااااد الصاااااندوق نتيجاااااة عوائاااااق او .4.6.15

ي، ساااواء والهجاااوم بالبرمجياااات الخبيثاااة، أو العطااال الفنااا االختاااراقوالمعااادات ونظااام المعلوماااات، أو 

 قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق. أكان جزئياً أم كلياً، مما
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مخاااااطر تضااااارب المصااااالح: قااااد ينشااااأ تضااااارب مصااااالح بااااين ماااادير الصااااندوق أو األطااااراف ذات  .4.6.16

صاااالح أثنااااء القياااام باااإدارة الصاااندوق. وإن أي تضاااارب فاااي الم العالقاااة والمشاااتركين فاااي الصاااندوق

ت يحاااد مااان قااادرة مااادير الصاااندوق علاااى أداء مهاماااه بشاااكل موضاااوعي قاااد ياااؤثر سااالباً علاااى اساااتثمارا

 الصندوق وأدائه.

 قاااةالعالمخااااطر الخالفاااات القانونياااة: فاااي حاااال نشاااوء خالفاااات قانونياااة باااين اي مااان االطاااراف ذات  .4.6.17

وأي مااان هاااذه األطاااراف فقاااد ياااؤدي ذلاااك إلاااى تعطااال بعااا  اعماااال  بالصاااندوق أو باااين الصاااندوق

 الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذلك على سلبياً على سعر وحداته.

اطن مخااااطر فقااادان الماااوظفين الرئيسااايين: إن فقااادان مااادير الصاااندوق و/أو مااادير الصاااندوق مااان البااا .4.6.18

عااااذر م وتااااأخر أو تو/أو أي ماااان األطااااراف الخارجيااااة للمااااوظفين الرئيساااايين العاااااملين لاااادى أي ماااانه

للصاااندوق  االساااتثمارية االساااتراتيجيةايجااااد البااادالء قاااد ياااؤثر علاااى قااادرة مااادير الصاااندوق علاااى تنفياااذ 

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

ق مخاااطر تعااذر اصاادار تقياايم ألصااول الصااندوق: فااي حالااة وقااوع حااوادث خارجااة عاان االرادة تتعلاا .4.6.19

روف تاااي يساااتثمر فيهاااا الصاااندوق، او حااادوث ظااروف قااااهرة سياساااة او مناخياااة او أياااة ظاااال باألسااواق

تحااات  ةللوحااادعلاااى الصاااندوق تقيااايم اساااتثماراته وبالتاااالي اصااادار ساااعر  اساااتثنائية اخااارى، فقاااد يتعاااذر

 هذه الظروف. 

ي  مخااااطر خفااا  التصااانيف االئتمااااني: إن أي تغييااار تقاااوم باااه وكااااالت التصااانيف االئتمااااني لتخفااا .4.6.20

اً علاااى ف االئتمااااني ألدوات الااادخل الثابااات أو مصااادريها أو الطااارف النظيااار ربماااا ياااؤثر سااالبالتصاااني

 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 

دري هذه األدوات على قيمتها مما قد لمص 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 مستوى مرتفعلديهم القدرة على تحمل طويلة المدى و االستثمارات

 قيود/حدود االستثمار .7

شروط والصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار يلتزم مدير 

 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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اليوم الذي يتم فيه تنفيذ طلب المستثمر، فإن أية المستخدم بين اليوم الذي يقدم المستثمر طلب شراء الوحدات و

 .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 أصول1.5الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع  يدفع 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

مقابل %، وفي ال30اإلرشادي. 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 عيعود الصندوق لتحقيق اداء إيجابي قبل أن يتمكن مدير الصندوق من اقتطاع أي أت

 .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 0.0075 نما بيرسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح  .9.1.3

ريكي دوالر ام 15 نما بيالى رسوم عمليات تتراوح  باإلضافةبحد اعلى سنويا من صافي قيمة األصول، 

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

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

 وتدفع على أساس شهري.

توسط مسنويا من بحد اقصى % 35رسوم المدير اإلداري: يدفع الصندوق إلى المدير اإلداري رسوما بنسبة  .9.1.4

 .دوالر امريكي( تحسب شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي 5,000صافي 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  يتم التداول للصندوق فيها وكذلكاألسواق التي هذه 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 

فاااإن  وفاااي حاااال فرضاااهاعلاااى أي خدماااة ياااتم تزوياااد الصاااندوق بهاااا،  ضاااريبة القيماااة المضاااافة قاااد ياااتم فااارض

 ً  الصااااندوق ساااايدفع لماااازود الخدمااااة )باإلضااااافة إلااااى أيااااة رسااااوم أو مصاااااريف أخاااارى( مجموعاااااً مساااااويا

 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 وجدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق  .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 أمريكيدوالر مليون  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 

 الصندوق )دوالر أمريكي(

الرسوم من نسبة 

 إجمالي قيمة األصول
 الرسوم

 رسوم االشتراك 2%    2,000

 للصندوق التشغيليةالنفقات/المصروفات 

 رسوم امين الحفظ* 0.08%  80,000  80

 رسوم المدير اإلداري 0.04%  35,000  35

 رسوم المؤشر االسترشادي 0.01%  13,333  13

 مجلس إدارة الصندوق 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%  1,497,721  1,498

 إجمالي نسبة التكاليف المتكررة 1.65%    1,650

 التكاليف الغير المتكررةإجمالي نسبة  2.00%    2,000

 إجمالي نسبة التكاليف 3.65%    3,650

 صافي قيمة وحدات المستثمر  108,350

 

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

 اختيار رسم واحد فقط لتبسيط المثال

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

 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 يوجد  ال  .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 تشمجميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط واألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة  .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

د الخدمة )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعاً مساوياً للقيمة بها، فإن الصندوق سيدفع لمزو

 .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  ً مساويا سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعا

 .الضريبة

 المادةيوجد أي عموالت بخالف المذكور في هذه  ال .9.7

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

 الصندوق

 .أعاله 9.3كما هو موضح في الفقرة 

 يم والتسعيريالتق .10

إجمااااااالي موجااااااودات الصااااااندوق قيمااااااة األسااااااهم واألرباااااااح والنقديااااااة وعائااااااد عمليااااااات المرابحااااااة يشاااااامل  .10.1

 واالستثمارات األخرى التي يملكها الصندوق.

صااافي قيمااة األصااول هااو حاصاال طاارح إجمااالي مطلوبااات الصااندوق ماان أجمااالي قيمااة موجوداتااه. ويشاامل  .10.2

م والحفااااظ والوساااااطة والرسااااو مااااالي المطلوبااااات علااااى ساااابيل المثااااال ال الحصاااار جميااااع رسااااوم العملياااااتإج

 ، والرسااااوم والمصااااروفات المدفوعااااة أو المسااااتحقة أليااااة أطااااراف تقاااادم خاااادمات للصااااندوق وجميااااعاألخاااارى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

ساايتم اسااتخدام آخاار سااعر إغااالق لغاارض بالنساابة ألصااول الصااندوق المدرجااة فااي سااوق ماليااة معتاارف بهااا،  .10.3

تقااويم تلااك األصااول أمااا بالنساابة لصااناديق االسااتثمار المسااتثمر بهااا فساايتم اسااتخدام اخاار صااافي قيمااة أصااول 

 . منشور لكل وحدة وذلك لتحديد صافي قيمة أصول الصندوق

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

تقويم حسب آخر األسهم المتوفرة في ذلك اليوم ما لم تكن األسواق غير عاملة في ذلك اليوم وفي هذه الحالة يتم ال

 .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 )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  جميع مالكي الوحدات المتضررين ذلك، وتعوي 

أو أكثر من  ٪0,5 هما نسبتالهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل  غإبالدون تأخير، و أو التسعير

 .ندوقرير الصالكتروني للسوق وفي تقوالموقع اإل راً في موقعه اإللكترونيوف كسعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

يااااتم تحديااااد قيمااااة وحاااادات الصااااندوق بقساااامة صااااافي قيمااااة أصااااول الصااااندوق علااااى مجمااااوع الوحاااادات  .10.6

االساااتثمارية القائماااة فاااي ياااوم التعامااال المعناااي، وعلاااى ضاااوئها ياااتم تحدياااد قيماااة األصاااول بالنسااابة للمساااتثمر 

 تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد. ألغراضالحالي وسعر الوحدة 

سااايقوم مااادير الصاااندوق بنشااار ساااعر تقاااويم وحااادات الصاااندوق بحاااد أقصاااى فاااي ياااوم العمااال الاااذي يلاااي ياااوم  .10.7

التقاااويم علاااى موقاااع مااادير الصاااندوق علاااى شااابكة االنترنااات وكاااذلك علاااى موقاااع الساااوق المالياااة الساااعودية 

 )تداول( الخاص بذلك.
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 التعامل .11

 .دوالر امريكي 100م، بسعر أولي للوحدة يبلغ 1998سبتمبر  9استقبال االشتراكات في الصندوق 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 

الوحدات االستثمارية  على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع 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.

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد: .11.3

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

 خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 قديرها المطلقبحقها في قبول أو رف  ذلك الطلب وفق ت

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

يحق لمدير الصندوق رف  طلب االشتراك في وحدات استثمار في الصندوق لشخص يكون غير مؤهل لالستثمار  .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  أليالعام، إما بشكل عام وإما بالنسبة يملكها الصندوق 

  معقول أنها جوهرية لصافي قيمة اصول الصندوق

 حال حدوث اي تعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم اتخاذ االجراءات اآلتية:في  .11.6

 مراعاة مصالح مالكي الوحدات.التأكد من عدم استمرار اي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع  .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 )

 الت التالية:لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد ليوم التعامل التالي وذلك في الحا 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

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

 . عقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوقالصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل م

 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

، المراجعااااةمتضاااامنةً القااااوائم الماليااااة الساااانوية للصااااندوق ساااايقوم ماااادير الصااااندوق بإعااااداد التقااااارير الساااانوية  .13.1

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

مااان نهاياااة فتااارة التقريااار وذلاااك عبااار أشاااهر ( 3) زال تتجااااوساااتتاح التقاااارير السااانوية للجمهاااور خاااالل مااادة  .13.2

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

( يومااااً مااان نهاياااة فتااارة 30) زال تتجااااومااادة األولياااة وإتاحتهاااا للجمهاااور خاااالل  القاااوائم المالياااةسااايتم اعاااداد  .13.3

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

وذلاااك  الرباااع المعنااايمااان نهاياااة أياااام ( 10) زال تتجااااوسااايتم نشااار البياااان الرباااع سااانوي للصاااندوق خاااالل مااادة  .13.4

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

سااايتم اتاحاااة صاااافي قيماااة اصاااول الصاااندوق للفحاااص مااان جاناااب ماااالكي الوحااادات دون مقابااال، وكاااذلك جمياااع  .13.5

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

لصاااااندوق عبااااار الموقاااااع االلكتروناااااي لمااااادير الصاااااندوق والموقاااااع لالقاااااوائم المالياااااة السااااانوية  إتاحاااااةسااااايتم  .13.6

 االلكتروني للسوق المالية )تداول(.
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فاااي نهاياااة السااانة المالياااة للصاااندوق، ماااع العلااام باااأن السااانة المالياااة  المراجعاااةالقاااوائم المالياااة السااانوية  ياااتم نشااار .13.7

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

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

 سجل مالكي الوحدات .14

وحفظاااة فاااي المملكاااة، ويعاااد ساااجل ماااالكي  وتحديثاااهبإعاااداد ساااجل بماااالكي الوحااادات الصاااندوق يقاااوم مااادير  .14.1

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

تم قياااد جمياااع الوحااادات االساااتثمارية فاااي ساااجل الوحااادات الاااذي تحاااتفظ باااه الشاااركة كحساااابات فرعياااة لدياااه يااا .14.2

ل مسااااتثمر ماااان الشااااركة إشااااعارا يبااااين تفاصاااايل بصااايغة رقميااااة أو خطيااااة أو بوساااايلة إلكترونيااااة، ويسااااتلم كااا

 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 

 العالن، وإرسال نسخة من االشعار إلى الهيئة.كل من االشعار وا

ى االقل % عل25حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  إذااجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال  نال يكو .15.5

 من قيمة وحدات الصندوق.

ذلك في  نثاٍن بإعال 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 يمدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ ف جب علىي .15.7

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

خل يتـدا الع مالكي الوحدات، شريطة أن جدول أعمال اجتما ىالصـندوق العـام إضـافة موضـوع أو أكثر إل

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

 الصندوق.

، أعالهيهـا مشار 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

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

يجااااوز عقااااد اجتماعااااات مااااالكي الوحاااادات واالشااااتراك فااااي مااااداوالتها والتصااااويت علااااى قراراتهااااا بواسااااطة  .15.11

 .تضعها الهيئةوسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي 

 حقوق مالكي الوحدات .16

تكاااون الوحااادات المشاااترك فيهاااا ملكااااً لمالاااك الوحااادات المحتمااال عناااد تنفياااذ طلاااب االشاااتراك فاااي ياااوم التعامااال  .16.1

 التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

بيل المثاااال ال علاااى سااا –يحاااق لمالاااك الوحااادات ممارساااة جمياااع الحقاااوق المرتبطاااة بالوحااادات بماااا فاااي ذلاااك  .16.2

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

ماااا  اساااترجاعشاااهراً متتالياااة مااان االشاااتراكات 12 أكملاااوايمكااان لمشاااتركي برناااامج االشاااتراك المناااتظم الاااذين  .16.3

% مااان صاااافي رساااوم اإلدارة المساااتحقة لمااادير الصاااندوق )بعاااد خصااام جمياااع التكااااليف التاااي تااادفع 50 ليعااااد

علاااى الوحااادات التاااي اشاااتركوا بهاااا عبااار البرناااامج، وذلاااك عااان طرياااق وحااادات إضاااافية ( اإلدارةمااان رساااوم 

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

يوافااااق مجلااااس إدارة الصاااااندوق علااااى السياساااااات العامااااة المتعلقاااااة بممارسااااة حقاااااوق التصااااويت الممنوحاااااة  .16.4

ويقااارر مااادير الصاااندوق ممارساااة أو عااادم لياااة التاااي تشاااكل جااازءاً مااان أصاااوله. للصاااندوق بموجاااب األوراق الما

ممارساااة أي حقاااوق تصاااويت وفقاااا لماااا تقتضااايه السياساااة المكتوباااة المعتمااادة مااان قبااال مجلاااس إدارة الصاااندوق 

 وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

مالاااك الوحااادات مساااؤوالً  نال يكاااوجااازء مناااه، فيماااا عااادا خساااارة مالاااك الوحااادات الساااتثماره فاااي الصاااندوق أو 

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحاااة مااادير الصاااندوق بالحصاااول علاااى موافقاااة ماااالكي الوحااادات علاااى التغييااارات االساساااية سااايقوم  .19.1

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

للصاااندوق  األساسااايةتغييااارات واإلفصااااح عااان تفاصااايل السااايقوم مااادير الصاااندوق بإشاااعار ماااالكي الوحااادات  .19.2

الموقاااع االلكتروناااي لمااادير الصاااندوق والموقاااع االلكتروناااي للساااوق المالياااة أو بالطريقاااة التاااي تحاااددها  عبااار

 من سريان هذه التغييرات. أيام 10 وذلك قبل الهيئة

االلكتروناااي والموقاااع  ةموقعااا واالفصااااح عبااارسااايقوم مااادير الصاااندوق بإشاااعار الهيئاااة وماااالكي الوحااادات  .19.3

فااي الصااندوق غياار اساسااية أي تغيياارات عاان االلكترونااي للسااوق الماليااة أو بالطريقااة التااي تحااددها الهيئااة 

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

مااادير الصاااندوق بالحصاااول علاااى موافقاااة مجلاااس ادارة الصاااندوق قبااال اجاااراء اي تغييااار اساساااي أو  سااايقوم .19.4

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

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

حاااال كانااات قيماااة أصاااول الصاااندوق المااادارة أو معااادل العائاااد فاااي إنهااااء الصاااندوق يمكااان لمااادير الصاااندوق  .20.1

المتوقاااع، فاااي رأي مااادير الصاااندوق، غيااار كافياااة لتبريااار اساااتمرار عمااال الصاااندوق، أو نتيجاااة ألي تغييااار 

  يرى مدير الصندوق انها مؤثره على عمل الصندوق وانين أو األنظمة، أو لظروف أخرىفي الق

حقاااق مصااالحة ماااالكي الوحااادات، يماااا بوإجاااراءات إنهااااء الصاااندوق خطاااة  بإعاااداديقاااوم مااادير الصاااندوق  .20.2

هيئااااة ومااااالكي الوحاااادات كتابياااااً لإشااااعار اثاااام  عليهااااا جلااااس إدارة الصااااندوقمحصااااول علااااى موافقااااة لوا

مزماااع إنهااااء ليومااااً مااان التااااريخ ا 21 تقااال عااان إنهااااء الصاااندوق قبااال مااادة ال بتفاصااايل خطاااة وإجاااراءات

 الصندوق فيه،

أيااام ماان انتهاااء  10 لالحاادات كتابياااً بانتهاااء الصااندوق خااهيئااة ومااالكي الولإشااعار ابماادير الصااندوق يقااوم  .20.3

 .مدة الصندوق

ل مدتاااه، اليُاااتمم مااادير الصاااندوق مرحلاااة بياااع أصاااول الصاااندوق خااا دون أنحاااال انتهااااء مااادة الصاااندوق  يفااا .20.4

 ل مااادة الالصاااول وتوزياااع مساااتحقات ماااالكي الوحااادات علااايهم خااااألفيجاااب علاااى مااادير الصاااندوق تصااافية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

جلاااس إدارة الصاااندوق علاااى خطاااة وإجاااراءات تصااافية محصاااول علاااى موافقاااة لابمااادير الصاااندوق يقاااوم  .20.5

 .هذا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

أياااام  10 لالالصاااندوق خاااتصااافية حااادات كتابيااااً بانتهااااء هيئاااة وماااالكي الولإشاااعار ابمااادير الصاااندوق يقاااوم  .20.6

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

فاااي موقعاااه االلكتروناااي والموقاااع االلكتروناااي للساااوق المالياااة عااان انتهااااء  نبااااإلعاليقاااوم مااادير الصاااندوق  .20.7

 ل مااادة الالتزوياااد ماااالكي الوحااادات بتقريااار إنهااااء الصاااندوق خااا، كماااا يقاااوم بمااادة تصااافيته وأمااادة الصاااندوق 

مالياااة النهائيااااة ليوًماااا مااان تااااريخ اكتماااال إنهاااااء الصاااندوق أو تصااافيته، متضااامنًا القاااوائم ا 70تزياااد علاااى 

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتللصندوق عن الفمراجعة لا

ياااع ماااالكي الوحااادات أثنااااء عملياااة إنهااااء الصاااندوق أو ممسااااواة جلجاااب علاااى مااادير الصاااندوق أن يعامااال باي .20.8

 .تصفيته

ب علاااى ماااادير الصاااندوق توزيااااع مساااتحقات مااااالكي الوحااادات علاااايهم فاااور انتهاااااء مااادة الصااااندوق أو جاااي .20.9

 .يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق الما بو رتصفيته دون تأخي

حاااال صااادور قااارار خااااص للصاااندوق مااان ماااالكي  يللهيئاااة عااازل مااادير الصاااندوق عااان عملياااة التصااافية فااا .20.10

ماااالكي  تفياااه تصاااوي مجتمااااع الاااذي تاااالانفاااس  يصااافي الباااديل فاااموحااادات الصاااندوق، علاااى أن يعااايَّن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

جاااب علاااى مااادير الصاااندوق التعااااون بشاااكل كامااال يحاااال عااازل مااادير الصاااندوق عااان أعماااال التصااافية،  يفااا .20.11

رتبطاااااة ملساااااتندات امياااااع المعااااايَّن وأن ينقااااال إلياااااه جمصااااافي المال ىعلاااااى نقااااال مساااااؤوليات التصااااافية إلااااا

هيئااة بعاازل مااادير ليوماااً ماان صاادور قاارار ا 20 لالخاااام أعمااال التصاافية مااكنااه ماان إتمت يصااندوق والتااالب

 .مصٍفّ بديل ينق وتعيالصندو
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هيئاااة بعااازل مااادير لحاااال صااادور قااارار ا يجاااب علاااى مااادير الصاااندوق إشاااعار ماااالكي الوحااادات كتابيًاااا فاااي .20.12

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئاااة وماااالكي الوحااادات كتابيًاااا بشاااكل فاااوري لجاااب علاااى مااادير الصاااندوق إشاااعار ايحاااوال، األياااع مج يفااا .20.13

 .رة تصفية الصندوقتل فالخر بأي أحداث أو مستجدات جوهرية يودون أي تأخ

خصااااـم مااااـن أصااااـول تيتقاضااااـى مااااـدير الصااااـندوق أي أتعااااـاب  حااااـال انتهااااـاء مااااـدة الصااااـندوق، ال يفاااا .20.14

 .الصندوق

 مدير الصندوق .21

حاادات لمصاالحة مااالكي الو يعماال ماادير الصااندوقو ،ماادير الصااندوق هااو شااركة الجزياارة لألسااواق الماليااة .21.1

يقاااع ووشاااروط واحكاااام الصاااندوق.  المؤسساااات المالياااةبموجاااب أحكاااام الئحاااة صاااناديق االساااتثمار والئحاااة 

مااا فااي ذلااك ب المؤسسااات الماليااةعلااى عاتقااه االلتاازام بجميااع المبااادت والواجبااات التااي نصاات عليهااا الئحااة 

حقااااق مصااااالحهم وبااااذل الحاااارص تجاااااه مااااالكي الوحاااادات، والااااذي يتضاااامن العماااال بمااااا ي األمانااااةواجااااب 

 .المعقول

وتاااااااريخ  2007-38-2تاااااام التاااااارخيص لماااااادير الصااااااندوق ماااااان قباااااال الهيئااااااة بموجااااااب القاااااارار رقاااااام  .21.2

رساااااة نشااااااط التعامااااال بمما 07076  -37م وفقاااااا للتااااارخيص رقااااام 22/7/2007هاااااـ، الموافاااااق 8/7/1428

راق المالياااة األو أعماااال فاااي المشاااورة والحفاااظاإلدارة، الترتياااب، تقاااديم  كأصااايل ووكيااال، التعهاااد بالتغطياااة،

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

، 11455الرياااااض  20438الماليااااة هااااو ص. ب.  لألسااااواقعنااااوان المركااااز الرئيسااااي لشااااركة الجزياااارة  .21.3

، الموقااااااع علااااااى شاااااابكة 0112256068، فاااااااكس 0112256000المملكااااااة العربيااااااة السااااااعودية، هاااااااتف 

 .www.aljaziracapital.com.saترنت: اإلن

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

م مبلااااااغ 2021فااااااي الساااااانة الماليااااااة الماليااااااة  لألسااااااواقاالياااااارادات لشااااااركة الجزياااااارة بلااااااغ اجمااااااالي  .21.5

( لاير سااااعودي، ويمكاااان االطااااالع 118,275,000االرباااااح )( لاير سااااعودي وبلااااغ صااااافي 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

 طرح وحدات الصندوق. .21.6.2

وأنهااااا كاملااااة وواضااااحة وصااااحيحة وغياااار  واكتمالهاااااالتأكااااد ماااان دقااااة شااااروط وأحكااااام الصااااندوق  .21.6.3

 مضللة. 

 همسااااؤولياتيعااااد ماااادير الصااااندوق مسااااؤوالً عاااان التاااازام أحكااااام الئحااااة صااااناديق االسااااتثمار، سااااواء أأدى  .21.7

وواجباتاااه بشاااكل مباشااار أم كلاااف بهاااا جهاااة خارجياااة. ويعاااد مساااؤوالً تجااااه ماااالكي الوحااادات عااان خساااائر 

صاااارفه أو تقصاااايره المتعمااااد، وال يتحماااال ماااادير الصااااندوق الناجمااااة بساااابب احتيالااااه أو اهمالااااه أو سااااوء ت

الصاااندوق مساااؤولية أياااة دعااااوى أو مطالباااات مهماااا كانااات بالنسااابة ألياااة خساااارة لفرصاااة أو خساااارة فعلياااة 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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أو خسااااارة يتكباااادها المسااااتثمر إال فااااي حالااااة اإلهمااااال أو التعاااادي أو سااااوء التصاااارف أو التصاااارف غياااار 

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

أي انشااااطة عماااال أو مصااااالح أخاااارى لماااادير  دال توجاااا، الشااااروط واألحكااااام هااااذهحتااااى تاااااريخ اعااااداد  .21.8

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

 LAZARD ASSETشااااااركة الزارد المحاااااادودة إلدارة األصااااااول ماااااادير الصااااااندوق عااااااين  .21.9

MANAGEMENT LIMITED .وعناااااوان  كماااادير للصااااندوق بالباااااطن فيمااااا يتعلااااق بالصااااندوق

يمكاان لماادير الصااندوق بعااد . وStratton Street, London W1J 8LL 50مكتبهااا الرئيسااي هااو: 

مرخصاااة. موافقاااة مجلاااس إدارة الصاااندوق تغييااار أو تعاااديل أو إعاااادة تعياااين الجهاااات المااازودة للخااادمات ال

المستشااااارين االساااتثماريين وأمااااين ماااادير الصاااندوق ماااان البااااطن والخدمااااة دون حصااار  مااازودوويشااامل 

 الحفظ والمديرين اإلداريين ومراجعي الحسابات ومزودي خدمات الرقابة الشرعية.

للهيئاااة عااازل مااادير الصاااندوق واتخااااذ أي اجاااراء تاااراه مناساااباً لتعياااين مااادير صاااندوق باااديل أو اتخااااذ اي  .21.10

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

ساااتثمارات وتشاااغيل الصاااناديق أو نشااااط إدارة االإدارة  توقاااف مااادير الصاااندوق عااان ممارساااة نشااااط .21.10.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بذلك لستثمارات دون إشعار ااال

سااااتثمارات وتشااااغيل الصااااناديق أو االممارسااااة نشاااااط إدارة  يلغاااااء تاااارخيص ماااادير الصااااندوق فااااإ .21.10.2

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

ممارساااااة نشااااااط إدارة  يفاااااغااااااء ترخيصاااااه إللهيئاااااة مااااان مااااادير الصاااااندوق لا ىم طلاااااب إلاااااتقااااادي .21.10.3

 .ستثماراتاالستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً –إذا رأت الهيئااااة أن ماااادير الصااااندوق قااااد أخاااال  .21.10.4 بااااالتزام النظااااام أو لوائحااااه  -بشااااكل تااااراه جوهريااااا

 التنفيذية.

أصاااول الصااااندوق أو عجاااازه أو اساااتقالته مااااع عاااادم  وفااااة ماااادير المحفظااااة االساااتثمارية الااااذي ياااادير .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

 مشغل الصندوق .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 TRUSTناااورثن ترسااات الساااعودية أماااين الحفاااظ الخااااص بأصاااول الصاااندوق هاااو  .23.1

COMPANY OF SAUDI ARABIA 
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م بااااالترخيص الصااااادر 12/09/2012موافااااق هااااـ ال25/10/1433التاااارخيص ألمااااين الحفااااظ بتاااااريخ تاااام  .23.2

 12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 10175، طرياااق الملاااك فهاااد. ص.ب 11بااارج نخيااال، الطاااابق ن الحفاااظ: عناااوان المكتاااب الرئيساااي ألماااي .23.3

 +966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

ألحكااام الئحااة صاااناديق االسااتثمار، سااواء أأدى مساااؤولياته يعااد أمااين الحفااظ مساااؤوالً عاان التزاماتااه وفقااااً  .23.4

بشااااكل مباشاااار أم كلااااف بهااااا طرفاااااً ثالثاااااً. ويعااااد أمااااين الحفااااظ مسااااؤوالً تجاااااه ماااادير الصااااندوق ومااااالكي 

الوحااااادات عااااان خساااااائر الصاااااندوق الناجماااااة بسااااابب احتيالاااااه أو اهمالاااااه أو ساااااوء تصااااارفه أو تقصااااايره 

 المتعمد.

ول الصااندوق وحمايتهااا لصااالح مااالكي الوحاادات، وهااو مسااؤول يعااد أمااين الحفااظ مسااؤوالً عاان حفااظ أصاا .23.5

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

ظااام السااوق الصااندوق الحااق فااي اسااناد خاادمات الحفااظ كلياااً أو جزئياااً ألمناااء حفااظ آخاارين وفقاااً لن لماادير .23.6

لحفاااظ باااين مااادير الصاااندوق وأماااين الحفاااظ باااذلك. وألماااين ا المبرماااةالمالياااة فاااي حاااال سااامحت االتفاقياااة 

دوق علااى أو أي ماان تابعيااه بالعماال أميناااً للحفااظ ماان الباااطن للصاان أكثاارالحااق فااي تكليااف طاارف ثالااث 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

للهيئااة عاازل أمااين الحفااظ المعااين ماان ماادير الصااندوق أو اتخاااذ أي تاادبير تااراه مناسااباً فااي حااال وقااوع أي  .23.8

 من الحاالت اآلتية:

ئحاااـة الموجاااـب بهيئاااـة باااـذلك لحفاااـظ دون إشاااـعار الحفاااـظ عاااـن ممارساااـة نشاااـاط الـن اياااتوقاااـف 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

ً –إذا رأت الهيئاااااة أن اماااااين الحفاااااظ قاااااد أخااااال  .23.8.4 باااااالتزام النظاااااام أو لوائحاااااه  -بشاااااكل تاااااراه جوهرياااااا

 يذية.التنف

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

يجااوز لماادير الصااندوق عاازل أماااين الحفااظ المعااين ماان قبلاااه بموجااب إشااعار كتااابي إذا رأى بشاااكل  .23.8.6

معقااول أن عااازل أماااين الحفااظ فاااي مصااالحة حملااة الوحااادات، وعلاااى ماادير الصاااندوق إشاااعار الهيئاااة 

 . وراً وبشكل كتابيومالكي الوحدات بذلك ف

 مجلس إدارة الصندوق .24

يشااارف علاااى إدارة الصاااندوق مجلاااس إدارة يعيناااه مااادير الصاااندوق وتوافاااق علياااه الهيئاااة. ويتكاااون مجلاااس  .24.1

 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( رئيس –الغريري  أ. سعد عبدالعزيز 

يشاااغل حالياااا منصاااب رئااايس إدارة تطاااوير األعماااال واالساااتراتيجية فاااي شاااركة الجزيااارة لألساااواق 

الماليااة، يمتلااك خباارة طويلااة فااي القطاااع المااالي حيااث تااولى عاادة مناصااب قياديااة منهااا ماادير لوحاادة 

والماااادير التنفيااااذي للخزينااااة فااااي صااااندوق الطاااارح العااااام ألدوات الاااادين فااااي هيئااااة السااااوق الماليااااة، 

التنمياااة العقارياااة، ومااادير ادارة التاااراخيص والمنتجاااات الوقفياااة فاااي الهيئاااة العاماااة لألوقااااف. حاصااال 

علاااى درجاااة البكاااالوريوس فاااي إدارة األعماااال تخصاااص مالياااة مااان جامعاااة الملاااك ساااعود بالريااااض، 

 .واليات المتحدة األمريكيةودرجــة الماجسـتير فـي إدارة األعمال من جامعة باري في ال

 مجلس اإلدارة )غير مستقل( عضو –  أ. عبدالعزيز خلف العنزي 

يشااغل حاليااا منصااب رئااايس إدارة األصااول فااي الجزيااارة كابيتااال، حيااث يتمتاااع األسااتاذ عبااد العزياااز 

عاًمااااا ماااان الخباااارة االسااااتثمارية التاااي تقلااااد خاللهااااا العديااااد ماااان المناصااااب اإلداريااااة  16باااأكثر ماااان 

ياااة فااااي خاااادمات فااااي إدارة األصااااول كااااان أخرهااااا ماااادير إدارة األسااااهم فااااي األهلااااي كابيتااااال. والقياد

األساااتاذ عباااد العزياااز لاااه ساااجل حافااال بالعدياااد مااان البااارامج والشاااهادات المهنياااة مااان داخااال وخاااارج 

المملكاااة مثااال برناااامج تطاااوير القياااادة مااان جامعاااة هارفاااارد لألعماااال. األساااتاذ عباااد العزياااز حاصااال 

ريوس فااااي االقتصاااااد وإدارة األعمااااال ماااان جامعااااة جاكسااااونفيل فااااي الواليااااات علااااى درجااااة البكااااالو

 المتحدة األمريكية

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

حاصااال علاااى درجاااة البكاااالوريوس فاااي الهندساااة المدنياااة مااان جامعاااة الملاااك ساااعود بالريااااض، يمتلاااك 

عمااال ساااابقا كمااادير مشااااريع بالشاااركة العقارياااة خبااارة طويلاااة باااإدارة المشااااريع واإلنشااااءات حياااث 

السااااعودية وشااااركة االتصاااااالت السااااعودية والشااااركة األهليااااة لألنظمااااة المتقدمااااة ناسااااكو/موتوروال. 

تااااولى إدارة العديااااد ماااان المشاااااريع ماااان أبرزهاااااب إنشاااااء الوحاااادات السااااكنية بااااالحي الدبلوماسااااي 

كاااز المعيقلياااه بالريااااض. يعمااال مناااذ كماااا تاااولى إدارة اإلنشااااءات بمر 3بالريااااض ومجماااع العقارياااة 

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

  مستقل(مجلس اإلدارة ) عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

حاصاال علاااى دبلاااوم عاااالي معااادل للماجساااتير فاااي الدراساااات البنكيااة المتقدماااة، معهاااد اإلدارة العاماااة، 

خاااالل  واالساااتثمار مااانة كبيااارة تزياااد عااان عشااارون عامااااً فاااي المجاااال البنكاااي الريااااض. يملاااك خبااار

رئااايس إدارة التفتااايك البنكاااي، وهيئاااة الساااوق  الساااعودي كنائااابالعمااال فاااي مؤسساااة النقاااد العرباااي 

الماليااااة كمستشااااار فااااي إدارة توعيااااة المسااااتثمر. يتااااوفر لديااااة معرفااااة وخباااارة عمليااااة فااااي مجاااااالت 

واساااعة فاااي اإلدارة واالساااتثمار والتطاااوير العقااااري. يااادير حاليااااً عااادة اساااتمارات عائلياااة فاااي مجاااال 

 تطوير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

 مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: تشمل .24.3

الموافقاااة علاااى جمياااع العقاااود والقااارارات والتقاااارير الجوهرياااة التاااي يكاااون الصاااندوق طرفااااً فيهاااا،  .24.3.1

الموافقاااة علاااى عقاااود تقاااديم خااادمات االدارة للصاااندوق،  -علاااى سااابيل المثاااال ال الحصااار–ويشااامل ذلاااك 

ً  وعقاااود تقاااديم خااادمات الحفاااظ، وال  للقااارارات االساااتثمارية فاااي شاااأن يشااامل ذلاااك العقاااود المبرماااة وفقاااا

 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

ومتاااى كاااان ذلاااك مناساااباً، الموافقاااة أو المصاااادقة علاااى أي تضاااارب مصاااالح يفصاااح عناااه  اإلشاااراف، .24.3.3

 مدير الصندوق.

ماااااع ماااارتين علااااى األقاااال فااااي الساااانة مااااع مساااائول المطابقااااة وااللتاااازام و/أو لجنااااة المطابقااااة االجت .24.3.4

وااللتااازام لااادى مااادير الصاااندوق، لمراجعاااة التااازام الصاااندوق جمياااع القاااوانين واالنظماااة واللاااوائح ذات 

 العالقة.  

 والساتين والثالثاة والساتين الثانياة الماادتين فاي عليهاا المنصاوص التغييارات جمياع علاى الموافقاة .24.3.5

 الوحاادات مااالكي موافقااة علااى الصااندوق ماادير حصااول قباال وذلااك االسااتثمار قصاانادي الئحااةماان 

 .) ينطبق حيثما (إشعارهمأو  والهيئة

آخااار )ساااواء أكاااان عقاااد أم غياااره(  مساااتندالتأكاااد مااان اكتماااال ودقاااة شاااروط وأحكاااام الصاااندوق وأي  .24.3.6

يتضااامن إفصااااحات تتعلاااق بالصاااندوق ومااادير الصاااندوق وإدارتاااه للصاااندوق، إضاااافة إلاااى التأكاااد مااان 

 مع الئحة صناديق االستثمار.  قما سبتوافق 

التأكااد ماان قيااام ماادير الصااندوق بمساائولياته بمااا يحقااق مصاالحة مااالكي الوحاادات وفقاااً ألحكااام الئحااة  .24.3.7

 روط وأحكام الصندوق. صناديق االستثمار وش

 فطـاااـراالقدمـاااـة مـاااـن املخـاااـدمات المتضـاااـمن تقيـاااـيم أداء وجـاااـودة العلـاااـى التقريـاااـر ا عالطااااال .24.3.8

ب وذلاااااـك للتأكاااااـد ماااااـن قياااااـام ماااااـدير الصاااااـندوق وهرياااااـة للصاااااـندوقلجخاااااـدمات المعنيـاااااـة بتقاااااديم الا

 يوأحكاااام الصاااندوق وماااا ورد فاااالوحااادات وفقااااً لشاااروط  حقاااـق مصاااـلحة ماااـالكييماااـا بمساااـؤولياته ب

 صناديق االستثمار. ئحةال

متعلقـاااـة بأصـاااـول الصـاااـندوق وفقًـاااـا لمخـاااـاطر الليـاااـة تعامـاااـل مـاااـدير الصـاااـندوق مـاااـع اآتقيـاااـيم  .24.3.9

تعلقاااة بالصاااندوق وكيفياااة التعامااال مخااااطر الملإجاااراءات مااادير الصاااندوق حياااال رصاااد السياسـاااـات و

 .معها

 .واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة وحسن نية  .24.3.10

جتماعـاااـات والقـاااـرارات االيـاااـع وقاااائع متشـاااـتمل علـاااـى ج يجتماعـاااـات الاااـتاالاضـاااـر حتـاااـدوين م .24.3.11

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تا يالــت

كاااد مااان االطاااالع علاااى التقريااار المتضااامن جمياااع الشاااكاوى واالجاااراءات المتخاااذة حيالهاااا، وذلاااك للتأ .24.3.12

قياااام مااادير الصاااندوق بمساااؤولياته بماااا يحقاااق مصااالحة ماااالكي الوحااادات وفقااااً لهاااذه الشاااروط واألحكاااام 

 .وأحكام الئحة صناديق االستثمار

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

أو محتمااال باااين  حتاااى تااااريخ إعاااداد ماااذكرة المعلوماااات هاااذه فإناااه ال يوجاااد أي تضاااارب مصاااالح متحقاااق .24.5

 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

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 رئيس 

 عضو عضو عضو

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 استراتيجية النمو
 رئيس 

 عضو عضو عضو

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 االستراتيجية المتوازنة
 رئيس 

 عضو عضو عضو

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 االستراتيجية المتحفظة
 رئيس 

 عضو عضو عضو

 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

بمراقباااة  للقياااام قاااام مااادير الصاااندوق بتعياااين اللجناااة الشااارعية التابعاااة لشاااركة الجزيااارة لألساااواق المالياااة .25.1

األعماااال، والعملياااات واالساااتثمارات والتمويااال المتعلاااق بالصاااندوق لضااامان االمتثاااال وااللتااازام بالمعاااايير 

 :الشرعية من األعضاء التالية أسما هم اللجنةتتكون من ووالضوابط الشرعية. 

 الرئيس( فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق( 

ة لعااالي بجامعااللفقااه المقااارن بمعهااد القضاااء ا اإلسااالمي وكااان أسااتاذاً يحماال شااهادة دكتااوراه فااي الفقااه 

ق االمااااام محمااااد باااان سااااعود االسااااالمية، وكتااااب الكثياااار حااااول موضااااوع التااااأمين والعديااااد ماااان األورا

ا ومستشاااار والمقااااالت البحثياااة. عضاااو هيئاااة كباااار العلمااااء فاااي المملكاااة واللجناااة الدائماااة للفتاااوى فيهااا

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

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

باااد عأساااتاذ االقتصااااد اإلساااالمي ومااادير ساااابق لمركاااز أبحااااث االقتصااااد اإلساااالمي بجامعاااة الملاااك 

ن العزياااز، وعضاااو المجلاااس الشااارعي فاااي هيئاااة المعاااايير وهيئاااات الرقاباااة الشااارعية فاااي العدياااد مااا

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

 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

بكااااالوريوس شااااريعة عااااام، كليااااة الشااااريعة ماااان جامعااااة اإلمااااام محمااااد باااان سااااعود  يحماااال شااااهادة

 الجزيااارةنائاااب رئااايس المجموعاااة الشااارعية بناااك . ويشاااغل حاليااااً عااادد مااان المناصاااب منهاااا اإلساااالمية

مستشااااار االدارة التنفيذيااااة لمؤسسااااة و نائااااب الاااارئيس رئاااايس المجموعااااة الشاااارعية شااااركة جاااادوىو
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وهاااو كاااذلك عضاااو فاااي العدياااد مااان اللجاااان لعااادد مااان الشاااركات  مستشااافى الملاااك فيصااال التخصصاااي

 والجمعيات.

تقاااوم الصاااندوق، و عمليااااتتقااار الهيئاااة الشااارعية للصاااندوق المعاااايير الشااارعية التاااي يجاااب ان تساااتوفيها  .25.2

 بمراجعة وتعديل هذه المعايير والتأكد من التزام مدير الصندوق بها.

ماان  9بنااد تشاامل األتعاااب التااي ياادفعها الصااندوق مقاباال الخاادمات التااي يحصاال عليهااا مااا أشااير إليااه فااي ال .25.3

 .الشروط واالحكام هذه

الشاارعية  ماادير الصااندوق بالمعااايير الصااادرة ماان الهيئااة الشاارعية للصااندوق، وعليااه أقاارت الهيئااة يلتاازم .25.4

مؤشااار افاااق ماااع المعاااايير الشااارعية للللصاااندوق أناااه يجاااب أن يقتصااار االساااتثمار علاااى الشاااركات التاااي تتو

االسترشااااادي داو جااااونز، كمااااا أنهااااا خاضااااعة للمراجعااااة والتعااااديل بحسااااب قاااارارات الهيئااااة الشاااارعية 

 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

شاااهر" أقااال ماااـن  24الاااديون: إجماااالي القاااروض علاااى معااادل القيماااة الساااوقية ل "  .21.10.6.1

33 .% 

 النقد:  .21.10.6.2

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

 24 "النقاااد واألوراق المالياااة المساااتحقة للفوائاااد علاااى معااادل القيماااة الساااوقية ل  -

 %.33شهر" أقل مـن 

م سااابة الااادخل مااان األنشاااطة الغيااار متوافقاااة ماااع الشاااريعة: ياااتم التعامااال فاااي أساااهن -

الشااااركات التااااي يقاااال فيهااااا الاااادخل ماااان األنشااااطة الغياااار متوافقااااة مااااع الشااااريعة 

 %. 5"باستثناء دخل الفوائد" على اإليرادات عن 

 المعيار الثالث: التطهير  .25.4.3
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اعاااه فاااي حسااااب خااااص تجنياااب الااادخل غيااار المشاااروع لكااال شاااركة تااام االساااتثمار فيهاااا وإيد

*  لصااارفه فاااي األعماااال الخيرياااة، وياااتم التطهيااار حساااب المعادلاااة اآلتياااة: األربااااح الموزعااااة

 )مقدار اإليرادات غير المشروعة تقسيم إجمالي اإليرادات(.

 المعيار الرابع: أدوات وطرق االستثمار .25.4.4

 األدوات االستثمارية التالية: أداة منال يجوز بيع وشراء األسهم بأي 

 FUTURESالعقود المستقبلية  -ا

  OPTIONSعقود الخيارات -ب

 SWAPعقود المبادلة  -ج

 األسهم الممتازة -د

تاااتم مراجعاااة اصاااول الصاااندوق بشاااكل رباااع سااانوي وفاااي حاااال لااام تعاااد احااادى الشاااركات متوافقاااة ماااع  .25.5

 المعايير الشرعية نتيجة لتغير بيانتها المالية يتم استبعادها

 مراجع الحسابات .26

 وشركاهللصندوق هو بي كي إف البسام  اباتحسال راجعم .26.1

، السليمانية(، حي التحليةشارع 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

ً لمعيار االستقاللية  مراجع الحساباتبالصندوق. ويجب أن يكون  ً له ومستقالً عن مدير الصندوق وفقا مرخصا

 المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

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

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

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: مراجع الحسابات

 تتعلق بتأدية مهامه. لمراجع الحساباتحول سوء السلوك المهني  جوهريةوقائمة  ادعاءاتوجود  .26.5.1

 للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.5.2

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

المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام  كال يمل 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

 المدير اإلداري .27



32 

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

SAUDI ARABIA 

ض الريا 10175، طريق الملك فهد. ص.ب 11عنوان المكتب الرئيسي للمدير اإلداري: برج نخيل، الطابق  .26.2

 +966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433

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

 تسجيل التوزيعات النقدية وغير النقدية.

 مجلس إدارة الصندوقلمدير الصندوق الحق في عزل المدير االداري أو تغييره بعد موافقة  .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

يجوز ان يكون لمدير الصندوق  أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال .28.3

أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو  مشغل الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أوأو 

الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك االصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير 

أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً  مشغل الصندوق أو الصندوق من الباطن أو

ً بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق في لوحدات  الصندوق ، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا

ح عنها في   حكام.األشروط وهذه الاالستثمار، وأُفصم

 معالجة الشكاوى .29

معالجاااة الشاااكاوى عنااااد  المعتماااادة فاااية مااادير الصاااندوق وإجراءاتاااه يمكااان الحصاااول علاااى نساااخة ماااان سياسااا

الطلااب دون مقاباال وذلااك ماان خااالل أحااد مراكااز الشااركة. وفااي حالااة تعااذر الوصااول إلااى تسااوية للشااكوى أو لاام 

إدارة شااااكاوى -( يااااوم عماااال، يحااااق للمشااااترك إيااااداع شااااكواه لاااادى هيئااااة السااااوق الماليااااة 30يااااتم الاااارد خااااالل )

لمشاااترك إياااداع الشاااكوى لااادى لجناااة الفصااال فاااي منازعاااات األوراق المالياااة بعاااد مضاااي المساااتثمرين، كماااا يحاااق ل

( ياااوم تقاااويمي مااان تااااريخ إياااداع الشاااكوى لااادى الهيئاااة، إال إذا اخطااارت الهيئاااة مقااادم الشاااكوى بجاااواز 90مااادة )

 .إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة

 معلومات أخرى .30

وأي المصالح  عارضمعالجة ت المعتمدة فيإلجراءات يمكن لمالكي الوحدات االطالع على السياسات وا .30.1

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

من أو عن االستثمار في الصندوق إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.  ناشئيحال أي خالف  .30.2

 .واألحكاموتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير الشروط 

وتقارير الصندوق وقوائمه ، لمالكي الوحدات تشمل شروط واحكام الصندوق المتاحةقائمة المستندات  .30.3

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق، والعقود المذكورة في الشروط واالحكامالمالية، 

أخرى  معلومةبوجود اي  دال يعتق، فإن مدير الصندوق الشروط واالحكام تم ذكره في هذه ما باستثناء .30.4

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق ينبغي أن تتضمنها 

 يوجد اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار ال .30.5
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 إقرار من مالك الوحدات .31

هاااـ 08/08/1444بتااااريخ المحدثاااة  لألساااهم العالمياااةالجزيااارة لقاااد قمااات/ قمناااا بقاااراءة شاااروط وأحكاااام صاااندوق 

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

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

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

 توقيع المستثمر 

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

 


