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 ألسهم األسواق العالمية الناشئةصندوق الجزيرة 

Aljazira Global Emerging Markets Fund 

 العالميةأسواق األسهم في  يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 لألسواق الماليةالجزيرة شركة 

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

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

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

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

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

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

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

 .مثلهيأو من 

جازة من قبل لجنة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية الم ألسهم األسواق العالمية الناشئةصندوق الجزيرة تم اعتماد 

 للصندوق. المعينةالرقابة الشرعية 

، 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.

 ثماراءة االحكام والشروط وجميع المستندات المتعلقة بالصندوق بعناية قبل اتخاذ قراره بشأن االستجب على كل مستثمر قري

 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 

ر انة بمستشااالستع 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 في حال أن. 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 رح الوحدات موجهان إلى المواطنين السعوديينوط 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. هذا العرض أو الدعوة إلي النظام مثل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضا أو دعوة إلى أي شخص يحظر تقديم مثل

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

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 ود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هذا الشراء أو االمعليهم وقي

 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 

 المملكة العربية السعودية

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 لرحمانيةا -طريق الملك فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

 

  

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

 ألسهم األسواق العالمية الناشئةصندوق الجزيرة  أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 المالية لألسواقشركة الجزيرة  مدير الصندوق

 الصندوق هدف

 ماراالستثرأس المال على المدى الطويل من خالل  فيتحقيق نمو هو  للصندوق األساسي الهدف

سواق مؤشر داو جونز اإلسالمي المتخصص في األ التفوق على أداءوفي أسهم األسواق الناشئة، 

 للصندوق استرشادي كمؤشر اختياره تم الذي الناشئة

 مرتفع مستوى المخاطر

 أمريكي دوالر 2.000 لالشتراك األدنى الحد

 أمريكي دوالر 500 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك شتراكلال 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 والخميس باستثناء 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

 م01/01/2013هـ الموافق 19/02/1434 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

ء وتم إجرا، م13/11/2011هـ الموافق 12/1432/ 17 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

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

 مؤشر داو جونز اإلسالمي المتخصص في األسواق الناشئة االسترشادي المؤشر

 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق

 نورثن ترست السعودية أمين الحفظ
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 وشركاهبي كي إف البسام  مراجع الحسابات

ً 1.95 الصندوق إدارة رسوم  .من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم % سنويا

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

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

 تحسب وتدفع شهرياً 

 التعاملمصاريف 

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

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
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 المصطلحاتقائمة 

 

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

 

 .شركاهوبي كي إف البسام : يعني مراجع الحسابات

 

مييين  الحاصيييلة عليييى تيييرخيص ،شيييركة الجزييييرة لألسيييواق الماليييية: يعنيييي مشرررغل الصرررندوق // مررردير الصرررندوق الشرررركة

خطييييياب م والحاصيييييلة عليييييى 22/7/2007هيييييـ الموافيييييق 8/7/1428تييييياريخ  07076-37 الماليييييية رقيييييمهيئييييية السيييييوق 

 20438الرئيسييييييي: ص. ب.  امكتبهيييييي م وعنييييييوان05/04/2008الموافييييييق هييييييـ 28/3/1429العمييييييل تيييييياريخ  لممارسيييييية

 . 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. 

عييية لتليييك شيييركة تاب أيلبنيييك الجزييييرة وأو مملوكييية  قابضييية، تابعيييةفيييي هيئييية  شيييركة: تعنيييي أيييية مجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

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

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

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

 . يعني نورثن ترست السعودية: أمين الحفظ

 الزارد المحدودة إلدارة االصولشركة تعني  مدير الصندوق بالباطن:

 نورثن ترست السعوديةيعني : المدير اإلداري

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

  .ألسهم األسواق العالمية الناشئة الجزيرةصندوق يعني : الصندوق

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

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

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

 نسبي وفقا لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر. 

 الخصوم.إجمالي قيمة : تعني إجمالي قيمة األصول مخصوماً منها افي قيمة األصولص

 : 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 تقومل تعاقد معها الصندوق التي الجهة: تعني الرقابة الشرعية

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

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

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

  الوحدات.الصندوق ومالكي 

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

  .حدة األمريكيةيعني الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتلاير: 

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

 لكيية العربيييةميين األحييد إلييى الخميييس ميين كييل أسييبوع ويسييتثنى منهييا العطييل الرسييمية فييي المم يعنييي أي يييوم :يرروم العمررل

 السعودية. 

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

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

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

 وبيعهيييا شيييرا ها ييييتم التيييي والخيييدمات السيييلع جمييييع عليييى تُفيييرض مباشيييرة غيييير ضيييريبة هيييي :المضرررافة القيمرررة ضرررريبة

 سلسيييلة مراحيييل مييين مرحلييية كيييل فيييي المضيييافة القيمييية ضيييريبة وتُفيييرض االسيييتثناءات، بعييي  ميييع المنشييي ت، قبيييل مييين

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

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

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

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

 المغلق.

 المخاطر للصندوق العام. درجةتأثير في  هالتغيير الذي يكون ل (3

 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

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

 .مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

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

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

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

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

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

1)  

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

 بتعريف التغييرات االساسية. والخاصة
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 وأحكام الصندوقشروط 

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح.ألسهم األسواق العالمية الناشئةالجزيرة  صندوق .1.1

وتم إجراء أخر تحديث لها ، م13/11/2011هـ الموافق 12/1432/ 17صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .1.2

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

 .م13/11/2011هـ الموافق 12/1432/ 17وافقت 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 

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

في أسهم األسواق  االستثماررأس المال على المدى الطويل من خالل  فياألساسي للصندوق هو تحقيق نمو  الهدف  .3.1

الناشئة، والتفوق على أداء مؤشر داو جونز اإلسالمي المتخصص في األسواق الناشئة الذي تم اختياره كمؤشر 

 .استرشادي للصندوق

 وانتقاءبناء محفظة متنوعة على مستوى الدول والقطاعات من خالل الصندوق في أسهم األسواق الناشئة يستثمر  .3.2

 .كما يمكن له االستثمار في صناديق مشابهه المعايير الشرعية للصندوق.المتوافقة مع وأسهم الشركات األفضل 

ال بأن  االلتزامواحدة من خالل  دولةشركات تابعة لالصندوق بالحد من التركيز المفرط لالستثمارات في  قومي .3.3

حسب بلد  المعني دولةلوزن ال% أضافيه 10 دولةي الشركات التابعة ألاستثمارات الصندوق في نسبة  زتتجاو

ستثمار في أسهم الشركات المدرجة في األسواق الا لصندوقيحق لكما  .في المؤشر االسترشادي للصندوق المنشـأ

ويحق له االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )الريت(  .المتقدمة والتي يرتبط اغلب نشاطها باألسواق الناشئة

حسب ما يراه مناسباً لتحقيق مصلحة حملة وحدات الصندوق االحتفاظ بأي نسبة  يمكن للصندوقو وحقوق االولوية.

أي نسبة من هذه السيولة المتاحة في عمليات مرابحة طويلة أو قصيرة األجل. كما  استثمارسيولة يراها ويمكن له 

أو شركات تابعه طبقاً بنك الجزيرة المالك لمدير الصندوق األدوات المالية الصادرة عن  في االستثماريمكن له 

 .ألهداف وقيود الصندوق

 

 

 

 

 



11 

3.4.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %65 األسواق الناشئةاألسهم المدرجة في 

 %25 0 أسهم األسواق الناشئةصناديق استثمارية في 

 %10 0 النقد

 .الصندوق في جميع اسواق االسهم العالميةيتعامل  .3.5

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

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

  األسهم ومعتمدا في ذلك على التحليل األساسي ألسهم الشركات والقطاعات واألسواق. انتقاء

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

 FUTURESالعقود المستقبلية  .3.8.1

  OPTIONS عقود الخيارات .3.8.2

 .SWAPعقود المبادلة  .3.8.3

 .األسهم الممتازة .3.8.4

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

 المعينة للصندوق.

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

  .% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به20يتجاوز نسبة 

% 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، 

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

 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 لمتوافقة مع . وستتم مراجعة وتحديث الوعاء االستثماري للشركات اقيمة اصول الصندوق

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

 .حدود التعامل مع االطراف النظيرةاالستثمار ومراعاة 

داو جونز اإلسالمي المتخصص في األسواق الناشئة هو المؤشر اإلرشادي للصندوق. وهو مؤشر تصدره مؤشر   .3.14

العالمية الناشئة  باألسواقإس اند بي وداو جونز للمؤشرات، ويختص بقياس التغيرات السعرية في االسهم المدرجة 

معلومات كاملة عن المؤشر اإلرشادي  مع المعايير الشرعية للصندوق. ويمكن للمستثمر الحصول على والمتوافقة

 www.spindices.comمن موقع إس اند بي وداو جونز 

 . 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

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

لمدى السياسية واالقتصادية وعوامل العرض والطلب. ويمكن أن ينتج تذبذب حاد في أسعار األسهم على ا

 القصير جراء هذه التطورات. 

صولها ر مقابل العمالت المحلية للبلدان المستثمر في أمخاطر أسعار الصرف: التذبذب لسعر صرف الدوال .4.6.2

ى العوائد االستثمارية أو مقابل العملة الرئيسية لمالكي الوحدات قد ال يمكن التنبؤ به، وقد يكون له تأثير كبير عل

 للصندوق أو لمالك الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي.

بليييد ميييا  األمنيييية فيييييكيييون لألوضييياع السياسيييية واالقتصيييادية أو  واالقتصيييادية: قيييدالمخييياطر السياسيييية  .4.6.3

بييييير علييييى كوللتغيييييرات التنظيمييييية أو الضييييريبية أو تغييييير السياسيييية االقتصييييادية فييييي ذلييييك البلييييد، تييييأثير 

 السوق في ذلك البلد وفي البلدان المحيطة أو المرتبطة به. 

ى الوضع المالية جراء أي تغيرات تطرأ عل مخاطر الشركة المصدرة: يمكن أن تتأثر قيمة السهم أو الورقة .4.6.4

 المالي للشركة المصدرة أو الشركات التابعة لها.

http://www.spindices.com/
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ة يتبيييين المخيياطر الشييرعية: تييتم مراجعييية شييرعية الشييركات المسيييتثمر فيهييا وقييد ينيييتج اسييتبعاد أي شييرك .4.6.5

 النظيييير عييين مالئميييية أو عييييدم مالئمييية المعييييايير والظييييروف الشيييرعية بغيييي عيييدم مطابقتهييييا للضييييوابط 

وزعيية تثمارية األخييرى. كمييا قييد ينييتج عيين هييذه المراجعيية الييتخلص ميين بعيي  أربيياح الشييركات الماالسيي

 .التطهيربدفعها للجهات الخيرية على سبيل 

ر مخييياطر السييييولة: هيييي مخييياطر انخفييياض السييييولة فيييي السيييوق اليييذي يسيييتثمر فييييه الصيييندوق مميييا ييييؤث .4.6.6

م دة طلبيييات االسيييترداد فيييي ييييوعليييى إمكانيييية تسيييييل جيييزء مييين أصيييول الصيييندوق وكيييذلك فيييي حالييية زييييا

% مييين قيمييية أصيييول الصيييندوق وميييا ييييتم عنيييه مييين تأجييييل بعييي  طلبيييات 10تقيييويم واحيييد عييين نسيييبة 

 االسترداد ليوم التقويم التالي بالنسبة والتناسب.

داء أالمخييياطر النظاميييية: قيييد ينيييتج اتخييياذ بعييي  اإلجيييراءات التيييي قيييد تيييؤثر بحيييال مييين األحيييوال عليييى  .4.6.7

 نظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل هذا الصندوق.الصندوق في حال تغير األ

اليييى تيييأثر الرسيييوم ، قيييد ييييؤدي فيييرض الضيييرائب ومنهيييا ضيييريبة القيمييية المضيييافةمخييياطر ضيييريبية:  .4.6.8

 الضيييرائب التييييحييييث قيييد تيييؤدي هيييذه  ،والمصييياريف والتكييياليف األخيييرى المرتبطييية بيييإدارة الصيييندوق

وائح ذات ألنظمييية والليييلالعوائيييد المرتبطييية باالسيييتثمار فيييي الصيييندوق. ووفقييياً  انخفييياضييييتم فرضيييها إليييى 

لقيمييية اااللتزاميييات المفروضييية ذات العالقييية بضيييريبة هيييذه العالقييية، فإنيييه فيييي حيييال اإلخيييالل بيييأي مييين 

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

ييية وراق المالفائييدة يمكيين أن يكييون لييه تييأثير سييلبي علييى قيميية األمخيياطر أسييعار الفائييدة: تغييير أسييعار ال .4.6.9

 وأسهم الشركات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

 مخيييياطر الشييييركات الصييييغيرة: وتتمثييييل بالتقلبييييات الشييييديدة التييييي تكييييون عرضيييية لهييييا أسييييهم الشييييركات .4.6.10

سييهم خيياطرة ميين أالصييغيرة سييواء صييعودًا أو هبوًطييا األميير والييذي يجعييل أسييهم تلييك الشييركات أكثيير م

 الشركات الكبيرة وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدة بالصندوق.

اع مخييياطر تركييييز االسيييتثمار: قيييد يركيييز الصيييندوق فيييي اسيييتثماره عليييى أسيييهم الشيييركات العاملييية بقطييي .4.6.11

اري معيييين أو يزييييد مييين اسيييتثماره فيييي سيييهم معيييين لنسيييبة تفيييوق وزن ذليييك السيييهم فيييي الوعييياء االسيييتثم

يجعيييل الصيييندوق أكثييير عرضييية للتقلبيييات التيييي قيييد يتعيييرض لهيييا ذليييك  الخييياص بالصيييندوق، مميييا قيييد

 القطاع أو ذلك السهم وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدات.

 مخييياطر االئتميييان: فيييي حيييال اسيييتثمار أصيييول الصيييندوق فيييي عملييييات المرابحييية أو الصيييكوك، فهنييياك .4.6.12

تبيييية اميييات المترمخييياطر ائتمانيييية تتمثييييل فيييي مقيييدرة الطييييرف اآلخييير عليييى سييييداد المسيييتحقات أو االلتز

وحييييدة عليييييه فييييي الوقييييت المحييييدد أو عييييدم إمكانييييية السييييداد نهائييييياً ممييييا قييييد يييييؤثر سييييلباً علييييى سييييعر ال

 بالصندوق.

سييييوم مخيييياطر إدارييييية: قييييد تتييييأثر عوائييييد الصييييندوق نتيجيييية تغييييير القييييائمين علييييى إدارة الصييييندوق أو ر .4.6.13

 ومصاريف الصندوق وبالتالي قد تتأثر اسعار وحداته.

معيييدات عييييوب االتصييياالت، واألجهيييزة وال تيييأثر عوائيييد الصيييندوق نتيجييية عوائيييق اومخييياطر تقنيييية: قيييد ت .4.6.14

ان جزئيييياً والهجيييوم بالبرمجييييات الخبيثييية، أو العطيييل الفنيييي، سيييواء أكييي االختيييراقونظيييم المعلوميييات، أو 

 قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق. أم كلياً، مما

صييييندوق أو األطييييراف ذات مخيييياطر تضييييارب المصييييالح: قييييد ينشييييأ تضييييارب مصييييالح بييييين مييييدير ال .54.6.1

الح يحيييد العالقيية والمشيييتركين فيييي الصيييندوق أثنييياء القييييام بيييإدارة الصيييندوق. وإن أي تضيييارب فيييي المصييي

ميييين قييييدرة مييييدير الصييييندوق علييييى أداء مهامييييه بشييييكل موضييييوعي قييييد يييييؤثر سييييلباً علييييى اسييييتثمارات 

 الصندوق وأدائه.
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 قييييةالعالاي مييين االطيييراف ذات  مخييياطر الخالفيييات القانونييييية: فيييي حيييال نشييييوء خالفيييات قانونيييية بييييين .4.6.16

بالصييييندوق أو بييييين الصييييندوق وأي ميييين هييييذه األطييييراف فقييييد يييييؤدي ذلييييك إلييييى تعطييييل بعيييي  اعمييييال 

 الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذلك على سلبياً على سعر وحداته.

طن مخيييياطر فقييييدان المييييوظفين الرئيسيييييين: إن فقييييدان مييييدير الصييييندوق و/أو مييييدير الصييييندوق ميييين البييييا .4.6.17

ذر ايجييياد اف الخارجيييية للميييوظفين الرئيسييييين العييياملين ليييدى أي مييينهم وتيييأخر أو تعيييو/أو أي مييين األطييير

ق مميييا قيييد االسيييتثمارية للصيييندو االسيييتراتيجيةالبيييدالء قيييد ييييؤثر عليييى قيييدرة ميييدير الصيييندوق عليييى تنفييييذ 

 يؤثر سلبياً على قيمة االستثمار وسعر الوحدة في الصندوق.

 حالييية وقيييوع حيييوادث خارجييية عييين االرادة تتعليييقمخييياطر تعيييذر اصيييدار تقيييييم ألصيييول الصيييندوق: فيييي  .4.6.18

وف التيييي يسيييتثمر فيهيييا الصيييندوق، او حيييدوث ظيييروف قييياهرة سياسييية او مناخيييية او أيييية ظييير باألسيييواق

تحيييت  للوحيييدةالصيييندوق تقيييييم اسيييتثماراته وبالتيييالي اصيييدار سيييعر  ىيتعيييذر علييياسيييتثنائية اخيييرى، فقيييد 

 هذه الظروف. 

  يييييير تقييييوم بييييه وكيييياالت التصيييينيف االئتميييياني لتخفيييييمخيييياطر خفيييي  التصيييينيف االئتميييياني: إن أي تغ .4.6.19

 علييييى التصيييينيف االئتميييياني ألدوات الييييدخل الثابييييت أو مصييييدريها أو الطييييرف النظييييير ربمييييا يييييؤثر سييييلباً 

 قيمة االستثمارات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت: في حال استثمر الصندوق بأدوات الدخل الثابت  .3.15.1

على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصندوق وعلى تقييمه  باالعتمادغير المصنفة ائتمانيا، فسيتم ذلك 

دري هذه األدوات على قيمتها مما قد يؤثر لمص الماليةاالئتماني الداخلي. وقد يؤثر أي تراجع في المراكز 

 الصندوق.على اسعار وحدات 

 آلية تقييم المخاطر .4

 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  .5

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 .6

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

 واحكام الصندوق.

 العملة  .7

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

في يوم التعامل المعني.  وإذا كان هناك تذبذب في السعر  المستثمر إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف السائد

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

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

 والعموالت واالتعابمقابل الخدمات  .9

 كمقابل للخدمات التي تقدم له: أصولهيدفع الصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من  .9.1
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ل % سنويا من صافي قيمة أصو1.95يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع  رسوم اإلدارة: .9.1.1

 سنوي الصندوق تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع

 %0.6و أدني% بحد 0.0075 نما بيرسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح  .9.1.2

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.

ن سنويا مبحد اقصى % 0.035وما بنسبة رس المدير اإلدارييدفع الصندوق إلى رسوم المدير اإلداري:  .9.1.3

ً تحسب دوالر امريكي(  5,000وبحد أدنى )صافي قيمة األصول   .وتدفع على أساس ربع سنوي شهريا

الرسوم قائمة ب موضح هو كما االسترشادي المؤشر رسوم الصندوق يدفعرسوم المؤشر االسترشادي:  .9.1.4

 (.9.2) البندفي  والمصاريف

 مصاريف التعامل: تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب .9.1.5

الرسوم  األسواق التي يتم التداول للصندوق فيها وكذلكهذه الرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في 

 المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين.

تكاليف المتعلقة أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر المصاريف يدفع الصندوق مصاريف أخرى:  .9.1.6

ارات بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير واإلشع

مراجعي الحسابات الشرعية وخدمات الرسوم ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق و وتوزيعها

. على مثل مصاريف التصفية أية مصاريف استثنائية وغيرهاقع تداول ووالرسوم الرقابية وموالخارجيين 

ً 0.25 نسبةهذه المصاريف  زال تتجاوأن   . بحد أقصى من صافي قيمة األصول % سنويا

 رسوم ومصاريف الصندوق .9.2

 رسوم الصندوق

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

 % سنوياً من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم1.95 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم الحفظ
دفع الى رسوم عمليات ورسوم تقارير تحسب وت باإلضافة% سنوياً 0.6% وبحد اقصى 0.0075 أدنيبحد 

 ً  شهريا

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

 شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي.

رسوم المؤشر 

 االسترشادي
 لاير سعودي سنوياً بحد أقصى. 50,000

ً  اجتماعين أدنيلكل عضو مستقل بواقع خمسة االف لاير سعودي بدل حضور لكل اجتماع بحد  مكافأة مجلس إدارة الصندوق*  .سنويا

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

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

 لاير سعودي سنوياً  10,000 الشرعية* رسوم الخدمات
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 لاير سعودي سنوياً  5,000 موقع تداول*

 المضافة القيمةضريبة 

فيييإن  وفيييي حيييال فرضيييهاعليييى أي خدمييية ييييتم تزوييييد الصيييندوق بهيييا،  ضيييريبة القيمييية المضيييافة قيييد ييييتم فيييرض

 ً  للقيمييية الصيييندوق سييييدفع لميييزود الخدمييية )باإلضيييافة إليييى أيييية رسيييوم أو مصييياريف أخيييرى( مجموعييياً مسييياويا

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

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

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

 هذه الضريبة.

 

                  

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

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

 االفتراضات المستخدمة ادناه:

 مالك الوحدات يملك وحدانه االستثمارية في الصندوق لسنة كاملة -

 دوالر أمريكي 100,000مالك الوحدات االستثمارية استثمر  -

 مع عدم وجود تغييرات دوالر أمريكيمليون  100اجمالي حجم الصندوق  -

 %10العائد االفتراضي للصندوق خالل السنة كاملة  -

 لاير للدوالر 3.75احتساب الرسوم المفروضة بالريال السعودي بسعر صرف افتراضي قدرة تم  -

 األمريكي

الرسوم المستحقة على 

 المستثمر )دوالر أمريكي(

الرسوم المستحقة على 

 )دوالر أمريكي(الصندوق 

نسبة الرسوم من 

 إجمالي قيمة األصول
 الرسوم

 رسوم االشتراك 2%    2,000

 للصندوق التشغيليةالنفقات/المصروفات 

 رسوم امين الحفظ* 0.15%  150,000  150

 رسوم المدير اإلداري 0.04%  35,000  35

 رسوم المؤشر االسترشادي 0.01%  13,333  13

 مجلس إدارة الصندوق 0.00%  2,667  3

 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 1.95%  1,945,704  1,946

 إجمالي نسبة التكاليف المتكررة 2.17%    2,166

 إجمالي نسبة التكاليف الغير المتكررة 2.00%    2,000

 إجمالي نسبة التكاليف 4.17%    4,166

 صافي قيمة وحدات المستثمر   107,834
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*علما بأن رسوم الحفظ تختلف حسب السوق الذي يتعامل فيه الصندوق ويوجد ايضا رسوم تسويه معامالت وحد أدنى شهري، اال انه تم 

 .لتبسيط المثالاختيار رسم واحد فقط 

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

 .العالقة

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

 .الوحداتإجمالي مبلغ االشتراك. وتخصم منه قبل شراء 

 المادةأي عموالت بخالف المذكور في هذه  دال يوج  .9.5

 معلومات الزكاة والضريبة: .9.6

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

تم تغيير 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

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

 .ضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذلك

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

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

مجموعاً مساوياً 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

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

 .مساوياً لقيمة هذه الضريبة

 المادةأي عموالت بخالف المذكور في هذه  دال يوج .9.7

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

 الصندوق

 .أعاله 9.3كما هو موضح في الفقرة 

 يم والتسعيريالتق .10

إجمييييييالي موجييييييودات الصييييييندوق قيميييييية األسييييييهم واألربيييييياح والنقدييييييية وعائييييييد عمليييييييات المرابحيييييية يشييييييمل  .10.1

 واالستثمارات األخرى التي يملكها الصندوق.

صييافي قيميية األصييول هييو حاصييل طييرح إجمييالي مطلوبييات الصييندوق ميين أجمييالي قيميية موجوداتييه. ويشييمل  .10.2

م والحفييييظ والوسيييياطة والرسييييو مييييالي المطلوبييييات علييييى سييييبيل المثييييال ال الحصيييير جميييييع رسييييوم العملييييياتإج

 ، والرسييييوم والمصييييروفات المدفوعيييية أو المسييييتحقة ألييييية أطييييراف تقييييدم خييييدمات للصييييندوق وجميييييعاألخييييرى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.
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سيييتم اسييتخدام آخيير سييعر إغييالق لغييرض بالنسييبة ألصييول الصييندوق المدرجيية فييي سييوق مالييية معتييرف بهييا،  .10.3

تقييويم تلييك األصييول أمييا بالنسييبة لصييناديق االسييتثمار المسييتثمر بهييا فسيييتم اسييتخدام اخيير صييافي قيميية أصييول 

 . منشور لكل وحدة وذلك لتحديد صافي قيمة أصول الصندوق

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

تقويم حسب آخر 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(  ، وتعوي  جميع مالكي الوحدات المتضررينذلك

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

 .ندوقرير الصاموقع اإللكتروني للسوق وفي تقوال راً في موقعه اإللكترونيوف كسعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

يييييتم تحديييييد قيميييية وحييييدات الصييييندوق بقسييييمة صييييافي قيميييية أصييييول الصييييندوق علييييى مجمييييوع الوحييييدات  .10.6

االسيييتثمارية القائمييية فيييي ييييوم التعاميييل المعنيييي، وعليييى ضيييوئها ييييتم تحدييييد قيمييية األصيييول بالنسيييبة للمسيييتثمر 

 تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد. ألغراضالحالي وسعر الوحدة 

سييييقوم ميييدير الصيييندوق بنشييير سيييعر تقيييويم وحيييدات الصيييندوق بحيييد أقصيييى فيييي ييييوم العميييل اليييذي يليييي ييييوم  .10.7

التقيييويم عليييى موقيييع ميييدير الصيييندوق عليييى شيييبكة االنترنيييت وكيييذلك عليييى موقيييع السيييوق الماليييية السيييعودية 

 )تداول( الخاص بذلك.

 التعامل .11

 .دوالر امريكي 100م، بسعر أولي للوحدة يبلغ 01/01/2013االشتراكات في الصندوق استقبال 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.
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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

لى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل إعام، إما بشكل عام وإما بالنسبة اليملكها 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

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 المستخدمةيقة نفسها فور انتهاء التعليق بالطر

 االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.

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

 ( أيام من رفع التعليق3مستثمر قد طلب خطيا سحبه قبل ثالثة )تعامل بعد انتهاء التعليق ما لم يكن ال

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

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

 وققيمة أصول الصند

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

 . 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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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

 .داد لجميع وحداته أو جزء منهاالصندوق تغيير هذا الحد األدنى. ويمكن للمستثمر تقديم طلب استر

 سياسة التوزيع .12

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

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .13

، المراجعييييةمتضييييمنةً القييييوائم المالييييية السيييينوية للصييييندوق سيييييقوم مييييدير الصييييندوق بإعييييداد التقييييارير السيييينوية  .13.1

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

مييين نهايييية فتيييرة التقريييير وذليييك عبييير أشيييهر ( 3) زال تتجييياوسيييتتاح التقيييارير السييينوية للجمهيييور خيييالل ميييدة  .13.2

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

( يومييياً مييين نهايييية فتيييرة 30) زال تتجييياوميييدة األوليييية وإتاحتهيييا للجمهيييور خيييالل  القيييوائم المالييييةسييييتم اعيييداد  .13.3

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

وذليييك  الربيييع المعنييييمييين نهايييية أييييام ( 10) زال تتجييياوسييييتم نشييير البييييان الربيييع سييينوي للصيييندوق خيييالل ميييدة  .13.4

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

سييييتم اتاحييية صيييافي قيمييية اصيييول الصيييندوق للفحيييص مييين جانيييب ميييالكي الوحيييدات دون مقابيييل، وكيييذلك جمييييع  .13.5

 لمدير الصندوق. التابعة، عبر مراكز االستثمار ارقام صافي قيمة االصول السابقة

لصيييييندوق عبييييير الموقيييييع االلكترونيييييي لميييييدير الصيييييندوق والموقيييييع لالقيييييوائم الماليييييية السييييينوية  إتاحيييييةسييييييتم  .13.6

 االلكتروني للسوق المالية )تداول(.

فيييي نهايييية السييينة الماليييية للصيييندوق، ميييع العليييم بيييأن السييينة الماليييية  المراجعيييةالقيييوائم الماليييية السييينوية  ييييتم نشييير .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

وحفظييية فيييي المملكييية، ويعيييد سيييجل ميييالكي  وتحديثيييهبإعيييداد سيييجل بميييالكي الوحيييدات الصيييندوق يقيييوم ميييدير  .14.1

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

تم قييييد جمييييع الوحيييدات االسيييتثمارية فيييي سيييجل الوحيييدات اليييذي تحيييتفظ بيييه الشيييركة كحسيييابات فرعيييية لدييييه يييي .14.2

تفاصيييييل بصييييغة رقمييييية أو خطييييية أو بوسيييييلة إلكترونييييية، ويسييييتلم كيييل مسييييتثمر ميييين الشييييركة إشييييعارا يبييييين 

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

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

االلكتروني  تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع .15.4

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

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

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

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

 من قيمة وحدات الصندوق.

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

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

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

 .االجتماعالممثلة في 

 يتات الوضوعملا عتباراال ياجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ ف جب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمالي .15.7

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

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

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

 الصندوق.

، 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

 .يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات .15.9

 .عاالجتماجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت ي .15.10

يجييييوز عقييييد اجتماعييييات مييييالكي الوحييييدات واالشييييتراك فييييي مييييداوالتها والتصييييويت علييييى قراراتهييييا بواسييييطة  .15.11

 .وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

 حقوق مالكي الوحدات .16

تكيييون الوحيييدات المشيييترك فيهيييا ملكييياً لماليييك الوحيييدات المحتميييل عنيييد تنفييييذ طليييب االشيييتراك فيييي ييييوم التعاميييل  .16.1

 التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

عليييى سيييبيل المثيييال ال  –يحيييق لماليييك الوحيييدات ممارسييية جمييييع الحقيييوق المرتبطييية بالوحيييدات بميييا فيييي ذليييك  .16.2

 اجتماعات مالكي الوحدات.حق التصويت في  –الحصر 

ميييا  اسيييترجاعشيييهراً متتاليييية مييين االشيييتراكات 12 أكمليييوايمكييين لمشيييتركي برنيييامج االشيييتراك المنيييتظم اليييذين  .16.3

% مييين صيييافي رسيييوم اإلدارة المسيييتحقة لميييدير الصيييندوق )بعيييد خصيييم جمييييع التكييياليف التيييي تيييدفع 50 ليعييياد

البرنيييامج، وذليييك عييين طرييييق وحيييدات إضيييافية ( عليييى الوحيييدات التيييي اشيييتركوا بهيييا عبييير اإلدارةمييين رسيييوم 

 جديدة يصدرها مدير الصندوق من حسابة لكل مشترك مقابل مبلغ االسترجاع المستحق له
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يوافييييق مجلييييس إدارة الصيييييندوق علييييى السياسيييييات العاميييية المتعلقييييية بممارسيييية حقيييييوق التصييييويت الممنوحييييية  .16.4

رر ميييدير الصيييندوق ممارسييية أو عيييدم ويقيييللصيييندوق بموجيييب األوراق الماليييية التيييي تشيييكل جيييزءاً مييين أصيييوله. 

ممارسييية أي حقيييوق تصيييويت وفقيييا لميييا تقتضييييه السياسييية المكتوبييية المعتميييدة مييين قبيييل مجليييس إدارة الصيييندوق 

 وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

ماليييك الوحيييدات مسيييؤوالً  نال يكيييوفيميييا عيييدا خسيييارة ماليييك الوحيييدات السيييتثماره فيييي الصيييندوق أو جيييزء منيييه، 

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحييية ميييدير الصيييندوق بالحصيييول عليييى موافقييية ميييالكي الوحيييدات عليييى التغيييييرات االساسيييية سييييقوم  .19.1

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

للصيييندوق  األساسييييةتغيييييرات واإلفصييياح عييين تفاصييييل السييييقوم ميييدير الصيييندوق بإشيييعار ميييالكي الوحيييدات  .19.2

الموقيييع االلكترونيييي لميييدير الصيييندوق والموقيييع االلكترونيييي للسيييوق الماليييية أو بالطريقييية التيييي تحيييددها  عبييير

 من سريان هذه التغييرات. أيام 10 وذلك قبلالهيئة 

االلكترونيييي والموقيييع  ةموقعييي واالفصييياح عبيييرسييييقوم ميييدير الصيييندوق بإشيييعار الهيئييية وميييالكي الوحيييدات  .19.3

فييي الصييندوق غييير اساسييية أي تغييييرات عيين االلكترونييي للسييوق المالييية أو بالطريقيية التييي تحييددها الهيئيية 

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

بالحصيييول عليييى موافقييية مجليييس ادارة الصيييندوق قبيييل اجيييراء اي تغييييير اساسيييي أو سييييقوم ميييدير الصيييندوق  .19.4

 غير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع التغييرات في تقارير الصندوق. .19.5

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

حيييال كانيييت قيمييية أصيييول الصيييندوق الميييدارة أو معيييدل العائيييد فيييي إنهييياء الصيييندوق يمكييين لميييدير الصيييندوق  .20.1

الصيييندوق، غيييير كافيييية لتبريييير اسيييتمرار عميييل الصيييندوق، أو نتيجييية ألي تغييييير المتوقيييع، فيييي رأي ميييدير 

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

حقيييق مصيييلحة ميييالكي الوحيييدات، يميييا بوإجيييراءات إنهييياء الصيييندوق خطييية  بإعيييداديقيييوم ميييدير الصيييندوق  .20.2

هيئيييية ومييييالكي الوحييييدات كتابييييياً لإشييييعار اثييييم  عليهييييا دارة الصييييندوقجلييييس إمحصييييول علييييى موافقيييية لوا

مزميييع إنهييياء ليومييياً مييين التييياريخ ا 21 تقيييل عييين إنهييياء الصيييندوق قبيييل ميييدة ال بتفاصييييل خطييية وإجيييراءات

 الصندوق فيه،

أيييام ميين انتهيياء  10 لالحييدات كتابييياً بانتهيياء الصييندوق خييهيئيية ومييالكي الولإشييعار ابمييدير الصييندوق يقييوم  .20.3

 .الصندوقمدة 
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ل مدتيييه، اليُيييتمم ميييدير الصيييندوق مرحلييية بييييع أصيييول الصيييندوق خييي دون أنحيييال انتهييياء ميييدة الصيييندوق  يفييي .20.4

 ل ميييدة الالصيييول وتوزييييع مسيييتحقات ميييالكي الوحيييدات علييييهم خييياألفيجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق تصيييفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

جليييس إدارة الصيييندوق عليييى خطييية وإجيييراءات تصيييفية محصيييول عليييى موافقييية لابميييدير الصيييندوق يقيييوم  .20.5

 .هذا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

أييييام  10 لالالصيييندوق خيييتصيييفية حيييدات كتابيييياً بانتهييياء هيئييية وميييالكي الولإشيييعار ابميييدير الصيييندوق يقيييوم  .20.6

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

فيييي موقعيييه االلكترونيييي والموقيييع االلكترونيييي للسيييوق الماليييية عييين انتهييياء  بييياإلعالنيقيييوم ميييدير الصيييندوق  .20.7

 ل ميييدة الالتزوييييد ميييالكي الوحيييدات بتقريييير إنهييياء الصيييندوق خييي، كميييا يقيييوم بميييدة تصيييفيته وأميييدة الصيييندوق 

ماليييية النهائييييية ليوًميييا مييين تييياريخ اكتميييال إنهيييياء الصيييندوق أو تصيييفيته، متضيييمنًا القيييوائم ا 70تزييييد عليييى 

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتللصندوق عن الفمراجعة لا

ييييع ميييالكي الوحيييدات أثنييياء عمليييية إنهييياء الصيييندوق أو ممسييياواة جلجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق أن يعاميييل باي .20.8

 .تصفيته

ب عليييى مييييدير الصيييندوق توزيييييع مسيييتحقات مييييالكي الوحيييدات عليييييهم فيييور انتهيييياء ميييدة الصييييندوق أو جيييي .20.9

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

حيييال صيييدور قيييرار خييياص للصيييندوق مييين ميييالكي  يللهيئييية عيييزل ميييدير الصيييندوق عييين عمليييية التصيييفية فييي .20.10

ميييالكي  تفييييه تصيييوي مجتمييياع اليييذي تيييالانفيييس  يصيييفي البيييديل فيييموحيييدات الصيييندوق، عليييى أن يعييييَّن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

جيييب عليييى ميييدير الصيييندوق التعييياون بشيييكل كاميييل يحيييال عيييزل ميييدير الصيييندوق عييين أعميييال التصيييفية،  يفييي .20.11

رتبطييييية ملسيييييتندات امييييييع المعييييييَّن وأن ينقيييييل إلييييييه جمصيييييفي المال ىعليييييى نقيييييل مسيييييؤوليات التصيييييفية إلييييي

هيئيية بعييزل ميييدير ليوميياً ميين صييدور قييرار ا 20 لالخيييام أعمييال التصييفية مييكنييه ميين إتمت يصييندوق والتييالب

 .مصٍفّ بديل ينق وتعيالصندو

هيئييية بعيييزل ميييدير لحيييال صيييدور قيييرار ا يجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق إشيييعار ميييالكي الوحيييدات كتابيًيييا فيييي .20.12

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئييية وميييالكي الوحيييدات كتابيًيييا بشيييكل فيييوري لجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق إشيييعار ايحيييوال، األييييع مج يفييي .20.13

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

خصييييـم مييييـن أصييييـول تيتقاضييييـى مييييـدير الصييييـندوق أي أتعييييـاب  حييييـال انتهييييـاء مييييـدة الصييييـندوق، ال يفيييي .20.14

 .الصندوق

 مدير الصندوق .21

حييدات لمصييلحة مييالكي الو يعمييل مييدير الصييندوقو ،مييدير الصييندوق هييو شييركة الجزيييرة لألسييواق المالييية .21.1

يقيييع ووشيييروط واحكيييام الصيييندوق.  المؤسسيييات المالييييةبموجيييب أحكيييام الئحييية صيييناديق االسيييتثمار والئحييية 

مييا فييي ذلييك ب المؤسسييات الماليييةعلييى عاتقييه االلتييزام بجميييع المبييادت والواجبييات التييي نصييت عليهييا الئحيية 

حقييييق مصييييالحهم وبييييذل الحييييرص تجيييياه مييييالكي الوحييييدات، والييييذي يتضييييمن العمييييل بمييييا ي األمانييييةواجييييب 

 .المعقول



24 

وتيييييياريخ  2007-38-2تييييييم التييييييرخيص لمييييييدير الصييييييندوق ميييييين قبييييييل الهيئيييييية بموجييييييب القييييييرار رقييييييم  .21.2

رسييييية نشييييياط التعاميييييل بمما 07076  -37م وفقيييييا للتيييييرخيص رقيييييم 22/7/2007هيييييـ، الموافيييييق 8/7/1428

راق الماليييية األو أعميييال فيييي المشيييورة والحفيييظاإلدارة، الترتييييب، تقيييديم  كأصييييل ووكييييل، التعهيييد بالتغطيييية،

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

، 11455الرييييياض  20438المالييييية هييييو ص. ب.  لألسييييواقعنييييوان المركييييز الرئيسييييي لشييييركة الجزيييييرة  .21.3

، الموقييييييع علييييييى شييييييبكة 0112256068، فيييييياكس 0112256000المملكيييييية العربييييييية السييييييعودية، هيييييياتف 

 .www.aljaziracapital.com.saترنت: اإلن

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

م مبلييييييغ 2021فييييييي السيييييينة المالييييييية المالييييييية  لألسييييييواقااليييييييرادات لشييييييركة الجزيييييييرة بلييييييغ اجمييييييالي  .21.5

( لاير سييييعودي، ويمكيييين االطييييالع 118,275,000االربيييياح )( لاير سييييعودي وبلييييغ صييييافي 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

يحة وغيييير وأنهيييا كاملييية وواضيييحة وصيييح واكتمالهييياالتأكيييد مييين دقييية شيييروط وأحكيييام الصيييندوق  .21.6.3

 مضللة. 

 هتمسييييؤوليايعييييد مييييدير الصييييندوق مسييييؤوالً عيييين التييييزام أحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار، سييييواء أأدى  .21.7

ئر وواجباتيييه بشيييكل مباشييير أم كليييف بهيييا جهييية خارجيييية. ويعيييد مسيييؤوالً تجييياه ميييالكي الوحيييدات عييين خسيييا

دير وال يتحمييييل ميييي الصييييندوق الناجميييية بسييييبب احتيالييييه أو اهمالييييه أو سييييوء تصييييرفه أو تقصيييييره المتعمييييد،

عليييية فالصيييندوق مسيييؤولية أيييية دعييياوى أو مطالبيييات مهميييا كانيييت بالنسيييبة أليييية خسيييارة لفرصييية أو خسيييارة 

ييييير أو خسييييارة يتكبييييدها المسييييتثمر إال فييييي حاليييية اإلهمييييال أو التعييييدي أو سييييوء التصييييرف أو التصييييرف غ

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

ندوق أي انشييطة عمييل أو مصييالح أخييرى لمييدير الصيي دتوجيي ال، الشييروط واألحكييام حتييى تيياريخ اعييداد هييذه .21.8

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

 LAZARD ASSETشييييييركة الزارد المحييييييدودة إلدارة األصييييييول مييييييدير الصييييييندوق عييييييين  .21.9

MANAGEMENT LIMITED  كميييييدير للصيييييندوق بالبييييياطن فيميييييا يتعليييييق بالصيييييندوق. وعنيييييوان

يمكيين لمييدير الصييندوق بعييد . وStratton Street, London W1J 8LL 50هييو: مكتبهييا الرئيسييي 

مرخصييية. موافقييية مجليييس إدارة الصيييندوق تغييييير أو تعيييديل أو إعيييادة تعييييين الجهيييات الميييزودة للخيييدمات ال

المستشييييارين االسييييتثماريين وأمييييين مييييدير الصييييندوق ميييين البيييياطن والخدميييية دون حصيييير  مييييزودوويشييييمل 

 اإلداريين ومراجعي الحسابات ومزودي خدمات الرقابة الشرعية.الحفظ والمديرين 

للهيئييية عيييزل ميييدير الصيييندوق واتخييياذ أي اجيييراء تيييراه مناسيييباً لتعييييين ميييدير صيييندوق بيييديل أو اتخييياذ اي  .21.10

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

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ات وتشيييغيل الصيييناديق أو نشييياط إدارة سيييتثماراالتوقيييف ميييدير الصيييندوق عييين ممارسييية نشييياط إدارة  .21.10.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بذلك لستثمارات دون إشعار ااال

سييييتثمارات وتشييييغيل الصييييناديق أو االممارسيييية نشيييياط إدارة  يلغيييياء تييييرخيص مييييدير الصييييندوق فييييإ .21.10.2

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

ممارسييييية نشييييياط إدارة  يفيييييغييييياء ترخيصيييييه إللمييييين ميييييدير الصيييييندوق  هيئيييييةلا ىتقيييييديم طليييييب إلييييي .21.10.3

 .ستثماراتاالستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً –إذا رأت الهيئيييية أن مييييدير الصييييندوق قييييد أخييييل  .21.10.4 بييييالتزام النظييييام أو لوائحييييه  -بشييييكل تييييراه جوهريييييا

 التنفيذية.

عجييييزه أو اسيييتقالته مييييع عييييدم  وفييياة مييييدير المحفظيييية االسيييتثمارية الييييذي يييييدير أصيييول الصييييندوق أو .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

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

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 TRUSTنيييورثن ترسيييت السيييعودية أميييين الحفيييظ الخييياص بأصيييول الصيييندوق هيييو  .23.1

COMPANY OF SAUDI ARABIA 

م بييييالترخيص الصييييادر 12/09/2012هييييـ الموافييييق 25/10/1433التييييرخيص ألمييييين الحفييييظ بتيييياريخ تييييم  .23.2

 12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 10175، طرييييق المليييك فهيييد. ص.ب 11الطيييابق بيييرج نخييييل، ن الحفيييظ: عنيييوان المكتيييب الرئيسيييي ألميييي .23.3

 +966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

يعييد أمييين الحفييظ مسيييؤوالً عيين التزاماتييه وفقييياً ألحكييام الئحيية صيييناديق االسييتثمار، سييواء أأدى مسيييؤولياته  .23.4

ير الصييييندوق ومييييالكي بشييييكل مباشيييير أم كلييييف بهييييا طرفيييياً ثالثيييياً. ويعييييد أمييييين الحفييييظ مسييييؤوالً تجيييياه مييييد

الوحيييييدات عييييين خسيييييائر الصيييييندوق الناجمييييية بسيييييبب احتياليييييه أو اهماليييييه أو سيييييوء تصيييييرفه أو تقصييييييره 

 المتعمد.

يعييد أمييين الحفييظ مسييؤوالً عيين حفييظ أصييول الصييندوق وحمايتهييا لصييالح مييالكي الوحييدات، وهييو مسييؤول  .23.5

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

الصييندوق الحييق فييي اسييناد خييدمات الحفييظ كلييياً أو جزئييياً ألمنيياء حفييظ آخييرين وفقيياً لنظييام السييوق  لمييدير .23.6

بيييين ميييدير الصيييندوق وأميييين الحفيييظ بيييذلك. وألميييين الحفيييظ  المبرميييةالماليييية فيييي حيييال سيييمحت االتفاقيييية 
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البيياطن للصييندوق علييى أو أي ميين تابعيييه بالعمييل أمينيياً للحفييظ ميين  أكثييرالحييق فييي تكليييف طييرف ثالييث 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

أي للهيئيية عييزل أمييين الحفييظ المعييين ميين مييدير الصييندوق أو اتخيياذ أي تييدبير تييراه مناسييباً فييي حييال وقييوع  .23.8

 من الحاالت اآلتية:

ئحيييـة الموجيييـب بهيئيييـة بيييـذلك لحفيييـظ دون إشيييـعار الحفيييـظ عيييـن ممارسيييـة نشيييـاط الـن اييييتوقيييـف 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

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

ً –إذا رأت الهيئييييية أن اميييييين الحفيييييظ قيييييد أخيييييل  .23.8.4 بيييييالتزام النظيييييام أو لوائحيييييه  -بشيييييكل تيييييراه جوهرييييييا

 التنفيذية.

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

بشيييكل  يجييوز لمييدير الصييندوق عييزل أميييين الحفييظ المعييين ميين قبليييه بموجييب إشييعار كتييابي إذا رأى .23.8.6

معقييول أن عيييزل أميييين الحفييظ فيييي مصيييلحة حمليية الوحيييدات، وعليييى مييدير الصيييندوق إشيييعار الهيئييية 

 . ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .24

إدارة الصيييندوق مجليييس إدارة يعينيييه ميييدير الصيييندوق وتوافيييق علييييه الهيئييية. ويتكيييون  عليييىيشيييرف  .24.1

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

 يتألف المجلس من األعضاء التالية أسما هم: .24.2

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

ييييا منصيييب رئييييس إدارة تطيييوير األعميييال واالسيييتراتيجية فيييي شيييركة الجزييييرة لألسيييواق يشيييغل حال

المالييية، يمتلييك خبييرة طويليية فييي القطيياع المييالي حيييث تييولى عييدة مناصييب قيادييية منهييا مييدير لوحييدة 

الطييييرح العييييام ألدوات الييييدين فييييي هيئيييية السييييوق المالييييية، والمييييدير التنفيييييذي للخزينيييية فييييي صييييندوق 

وميييدير ادارة التيييراخيص والمنتجيييات الوقفيييية فيييي الهيئييية العامييية لألوقييياف. حاصيييل التنميييية العقاريييية، 

عليييى درجييية البكيييالوريوس فيييي إدارة األعميييال تخصيييص ماليييية مييين جامعييية المليييك سيييعود بالريييياض، 

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

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

يشييغل حاليييا منصييب رئييييس إدارة األصييول فييي الجزييييرة كابيتييال، حيييث يتمتيييع األسييتاذ عبييد العزييييز 

عاًمييييا ميييين الخبييييرة االسييييتثمارية التيييي تقلييييد خاللهييييا العديييييد ميييين المناصييييب اإلدارييييية  16بيييأكثر ميييين 

والقياديييية فييييي خييييدمات فييييي إدارة األصييييول كييييان أخرهييييا مييييدير إدارة األسييييهم فييييي األهلييييي كابيتييييال. 

عبيييد العزييييز ليييه سيييجل حافيييل بالعدييييد مييين البيييرامج والشيييهادات المهنيييية مييين داخيييل وخيييارج  األسيييتاذ
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األسيييتاذ عبيييد العزييييز حاصيييل  المملكييية مثيييل برنيييامج تطيييوير القييييادة مييين جامعييية هارفيييارد لألعميييال. 

علييييى درجيييية البكييييالوريوس فييييي االقتصيييياد وإدارة األعمييييال ميييين جامعيييية جاكسييييونفيل فييييي الواليييييات 

 المتحدة األمريكية

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

حاصيييل عليييى درجييية البكيييالوريوس فيييي الهندسييية المدنيييية مييين جامعييية المليييك سيييعود بالريييياض، يمتليييك 

خبيييرة طويلييية بيييإدارة المشييياريع واإلنشييياءات حييييث عميييل سيييابقا كميييدير مشييياريع بالشيييركة العقاريييية 

ألهلييييية لألنظميييية المتقدميييية ناسييييكو/موتوروال. السييييعودية وشييييركة االتصيييياالت السييييعودية والشييييركة ا

تييييولى إدارة العديييييد ميييين المشيييياريع ميييين أبرزهيييياب إنشيييياء الوحييييدات السييييكنية بييييالحي الدبلوماسييييي 

كميييا تيييولى إدارة اإلنشييياءات بمركيييز المعيقلييييه بالريييياض. يعميييل منيييذ  3بالريييياض ومجميييع العقاريييية 

 تطوير للمباني. م بمنصب نائب الرئيس للعمليات والمشاريع بشركة2012عام 

  مجلس اإلدارة )مستقل( عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

حاصييل عليييى دبليييوم عيييالي معييادل للماجسيييتير فيييي الدراسيييات البنكييية المتقدمييية، معهيييد اإلدارة العامييية، 

خيييالل  واالسيييتثمار مييينالريييياض. يمليييك خبيييرة كبييييرة تزييييد عييين عشيييرون عامييياً فيييي المجيييال البنكيييي 

رئييييس إدارة التفتييييك البنكيييي، وهيئييية السيييوق  السيييعودي كنائيييبالعميييل فيييي مؤسسييية النقيييد العربيييي 

المالييييية كمستشييييار فييييي إدارة توعييييية المسييييتثمر. يتييييوفر لدييييية معرفيييية وخبييييرة عملييييية فييييي مجيييياالت 

واسيييعة فيييي اإلدارة واالسيييتثمار والتطيييوير العقييياري. ييييدير حاليييياً عيييدة اسيييتمارات عائليييية فيييي مجيييال 

 ير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.تطو

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: .24.3

الموافقيييية علييييى جميييييع العقييييود والقييييرارات والتقييييارير الجوهرييييية التييييي يكييييون الصييييندوق  .24.3.1

الموافقييية عليييى عقيييود تقيييديم خيييدمات  -عليييى سيييبيل المثيييال ال الحصييير–طرفييياً فيهيييا، ويشيييمل ذليييك 

يشيييييمل ذليييييك العقيييييود المبرمييييية وفقييييياً  تقيييييديم خيييييدمات الحفيييييظ، والاالدارة للصيييييندوق، وعقيييييود 

 للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.    .24.3.2

ومتيييى كيييان ذليييك مناسيييباً، الموافقييية أو المصيييادقة عليييى أي تضيييارب مصيييالح  اإلشيييراف، .24.3.3

 يفصح عنه مدير الصندوق.

االجتميييياع مييييرتين علييييى األقييييل فييييي السيييينة مييييع مسييييئول المطابقيييية وااللتييييزام و/أو لجنيييية  .24.3.4

المطابقييييية وااللتيييييزام ليييييدى ميييييدير الصيييييندوق، لمراجعييييية التيييييزام الصيييييندوق جمييييييع القيييييوانين 

 عالقة.  واالنظمة واللوائح ذات ال

 والثالثية والسيتين الثانيية الميادتين فيي عليهيا المنصيوص التغيييرات جمييع عليى الموافقية .24.3.5

 موافقيية علييى الصييندوق مييدير حصييول قبييل وذلييك االسييتثمار قصيينادي الئحييةميين  والسييتين

 .) ينطبق حيثما (إشعارهمأو  والهيئة الوحدات مالكي

آخيير )سييواء أكييان عقييد أم  مسييتندالتأكييد ميين اكتمييال ودقيية شييروط وأحكييام الصييندوق وأي  .24.3.6

غييييره( يتضيييمن إفصيييياحات تتعليييق بالصييييندوق وميييدير الصيييندوق وإدارتييييه للصيييندوق، إضييييافة 

 مع الئحة صناديق االستثمار.  قما سبإلى التأكد من توافق 
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التأكيييد مييين قييييام ميييدير الصيييندوق بمسيييئولياته بميييا يحقيييق مصيييلحة ميييالكي الوحيييدات وفقييياً  .24.3.7

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

قدمـييييـة مـييييـن ملخـييييـدمات المتضـييييـمن تقيـييييـيم أداء وجـييييـودة العلـييييـى التقريـييييـر ا عالطيييياال .24.3.8

ب وذليييـك للتأكيييـد ميييـن قييييـام ميييـدير ـندوقوهرييييـة للصيييلجخيييـدمات المعنيـيييـة بتقيييديم الا فطـيييـراالا

الوحييييدات وفقيييياً لشييييروط وأحكييييام  حقييييـق مصييييـلحة مييييـالكييمييييـا بمسييييـؤولياته بالصييييـندوق 

 صناديق االستثمار. ئحةال يالصندوق وما ورد ف

متعلقـييييييـة بأصـييييييـول لمخـييييييـاطر الليـييييييـة تعامـييييييـل مـييييييـدير الصـييييييـندوق مـييييييـع اآتقيـييييييـيم  .24.3.9

تعلقيييية مخيييياطر الملإجييييراءات مييييدير الصييييندوق حيييييال رصييييد االصـييييـندوق وفقًـييييـا لسياسـييييـات و

 .بالصندوق وكيفية التعامل معها

العميييل بأمانييية وحسييين نيييية واهتميييام ومهيييارة وعنايييية وحيييرص وبميييا يحقيييق مصيييلحة ميييالكي  .24.3.10

 .الوحدات

جتماعـييييـات االيـييييـع وقييييائع متشـييييـتمل علـييييـى ج يجتماعـييييـات الييييـتاالاضـييييـر حتـييييـدوين م .24.3.11

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تا يوالقــرارات الــت

االطيييالع عليييى التقريييير المتضيييمن جمييييع الشيييكاوى واالجيييراءات المتخيييذة حيالهيييا، وذليييك  .24.3.12

للتأكيييد مييين قييييام ميييدير الصيييندوق بمسيييؤولياته بميييا يحقيييق مصيييلحة ميييالكي الوحيييدات وفقييياً لهيييذه 

 .الشروط واألحكام وأحكام الئحة صناديق االستثمار

بحيييد و ،خمسييية االف لاير سيييعودي بيييدل حضيييور لكيييل اجتمييياع بواقيييع يتلقيييى العضيييو المسيييتقل مكافيييأة .24.4

ً  أدني  اجتماعين سنويا

حتيييى تييياريخ إعيييداد ميييذكرة المعلوميييات هيييذه فإنيييه ال يوجيييد أي تضيييارب مصيييالح متحقيييق أو محتميييل  .24.5

 بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

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

 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 الجزيرة لألسهم السعوديةصندوق 

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 عضو عضو عضو رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 استراتيجية النمو
 عضو عضو عضو رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 االستراتيجية المتوازنة
 عضو عضو عضو رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 االستراتيجية المتحفظة
 عضو عضو عضو رئيس

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

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

 عضو عضو  رئيس للصكوكصندوق الجزيرة 

 

 الرقابة الشرعية هيئة .25

 للقيييييام قييييام مييييدير الصييييندوق بتعيييييين اللجنيييية الشييييرعية التابعيييية لشييييركة الجزيييييرة لألسييييواق المالييييية .25.1

بمراقبيييية األعمييييال، والعمليييييات واالسييييتثمارات والتمويييييل المتعلييييق بالصييييندوق لضييييمان االمتثييييال وااللتييييزام 

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

 الرئيس( فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق( 

عيية لعييالي بجامللفقييه المقييارن بمعهييد القضيياء ا يحمييل شييهادة دكتييوراه فييي الفقييه اإلسييالمي وكييان أسييتاذاً 

ق االمييييام محمييييد بيييين سييييعود االسييييالمية، وكتييييب الكثييييير حييييول موضييييوع التييييأمين والعديييييد ميييين األورا

ا ومستشيييار والمقييياالت البحثيييية. عضيييو هيئييية كبيييار العلمييياء فيييي المملكييية واللجنييية الدائمييية للفتيييوى فيهييي

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

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

بيييد عأسيييتاذ االقتصييياد اإلسيييالمي وميييدير سيييابق لمركيييز أبحييياث االقتصييياد اإلسيييالمي بجامعييية المليييك 

ن العزييييز، وعضيييو المجليييس الشيييرعي فيييي هيئييية المعيييايير وهيئيييات الرقابييية الشيييرعية فيييي العدييييد مييي

 المية.ات واألبحاث في االقتصاد و الصيرفة اإلسالبنوك اإلسالمية. مؤلف للعديد من المنشور

 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

بكييييالوريوس شييييريعة عييييام، كلييييية الشييييريعة ميييين جامعيييية اإلمييييام محمييييد بيييين سييييعود  يحمييييل شييييهادة

 زييييرةنائيييب رئييييس المجموعييية الشيييرعية بنيييك الج. ويشيييغل حاليييياً عيييدد مييين المناصيييب منهيييا اإلسيييالمية

مستشييييار االدارة التنفيذييييية لمؤسسيييية و يس المجموعيييية الشييييرعية شييييركة جييييدوىنائييييب الييييرئيس رئييييو

وهيييو كيييذلك عضيييو فيييي العدييييد مييين اللجيييان لعيييدد مييين الشيييركات  مستشيييفى المليييك فيصيييل التخصصيييي

 والجمعيات.

الصييييندوق،  عملييييياتتقيييير الهيئيييية الشييييرعية للصييييندوق المعييييايير الشييييرعية التييييي يجييييب ان تسييييتوفيها  .25.2

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

تشييمل األتعيياب التييي يييدفعها الصييندوق مقابييل الخييدمات التييي يحصييل عليهييا مييا أشييير إليييه فييي البنييد  .25.3

 .الشروط واالحكام من هذه 9

علييييه أقيييرت الهيئييية ميييدير الصيييندوق بالمعيييايير الصيييادرة مييين الهيئييية الشيييرعية للصيييندوق، و يلتيييزم .25.4

الشيييرعية للصيييندوق أنيييه يجيييب أن يقتصييير االسيييتثمار عليييى الشيييركات التيييي تتوافيييق ميييع المعيييايير الشيييرعية 

للمؤشييير االسترشيييادي داو جيييونز، كميييا أنهيييا خاضيييعة للمراجعييية والتعيييديل بحسيييب قيييرارات الهيئييية الشيييرعية 

 للصندوق. وهي كالتالي:

 المعيار األول: األنشطة المحظورة   .25.4.1

 الخمور
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 الخنزير ومشتقاته

 الخدمات المالية التقليدية

 الترفيه

 التبغ

 الدفاع واألسلحة

 

 المعيار الثاني: المالي .25.4.2

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

 النقد:  .25.4.2.2

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

 24 "واألوراق الماليييية المسيييتحقة للفوائيييد عليييى معيييدل القيمييية السيييوقية ل النقيييد  -

 %.33شهر" أقل مـن 

م نسيييبة اليييدخل مييين األنشيييطة الغيييير متوافقييية ميييع الشيييريعة: ييييتم التعاميييل فيييي أسيييه -

الشييييركات التييييي يقييييل فيهييييا الييييدخل ميييين األنشييييطة الغييييير متوافقيييية مييييع الشييييريعة 

 %. 5"باستثناء دخل الفوائد" على اإليرادات عن 

 المعيار الثالث: التطهير  .25.4.3

تجنييييب اليييدخل غيييير المشيييروع لكيييل شيييركة تيييم االسيييتثمار فيهيييا وإيداعيييه فيييي حسييياب خييياص 

*  لصيييرفه فيييي األعميييال الخيريييية، وييييتم التطهيييير حسيييب المعادلييية اآلتيييية: األربييياح الموزعيييية

 )مقدار اإليرادات غير المشروعة تقسيم إجمالي اإليرادات(.

 طرق االستثمارالمعيار الرابع: أدوات و .25.4.4

 األدوات االستثمارية التالية: أداة منال يجوز بيع وشراء األسهم بأي 

 FUTURESالمستقبلية  العقود-ا

  OPTIONSالخيارات عقود-ب

 SWAPالمبادلة  عقود-ج

 الممتازة األسهم-د

تييتم مراجعيية اصييول الصييندوق بشييكل ربييع سيينوي وفييي حييال لييم تعييد احييدى الشييركات متوافقيية مييع  .25.5

 الشرعية نتيجة لتغير بيانتها المالية يتم استبعادها المعايير

 مراجع الحسابات .26
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 شركاهوبي كي إف البسام للصندوق هو  حساباتال عمراج .26.1

(، حيييي التحلييييةشيييارع األميييير محميييد بييين عبيييدالعزيز ): لمراجيييع الحسييياباتعنيييوان المكتيييب الرئيسيييي  .26.2

+ 96612065444+ فييييياكس 96612065333، الريييييياض، المملكييييية العربيييييية السيييييعودية. هييييياتف السيييييليمانية

 www.pkf.comموقع إلكتروني 

القييييوائم المالييييية األولييييية  تييييدقيقوبمراجعيييية البيانييييات المالييييية للصييييندوق  مراجييييع الحسيييياباتيقييييوم  .26.3

ن مييييدير مرخصيييياً لييييه ومسييييتقالً عيييي مراجييييع الحسيييياباتوالسيييينوية الخاصيييية بالصييييندوق. ويجييييب أن يكييييون 

 الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

يجييييب الحصييييول علييييى موافقيييية مجلييييس إدارة الصييييندوق علييييى تعيييييين أي محاسييييب قييييانوني بييييديل أو  .26.4

 تغييره.

أو أن يوجيييييه ميييييدير  مراجيييييع الحسييييياباتيجيييييب عليييييى مجليييييس إدارة الصيييييندوق أن ييييييرف  تعييييييين  .26.5

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: ساباتمراجع الحالصندوق بتغيير 

تتعليييق  لمراجيييع الحسييياباتحيييول سيييوء السيييلوك المهنيييي  جوهرييييةوقائمييية  ادعييياءاتوجيييود  .26.5.1

 بتأدية مهامه.

 للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.5.2

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

المييييؤهالت والخبييييرات  كال يمليييي الحسيييياباتمراجييييع إذا قييييرر مجلييييس إدارة الصييييندوق أن  .26.5.4

 الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.

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

 المدير اإلداري .27

 NORTHERN TRUST COMPANY OFهو نورثن ترست السعودية المدير اإلداري للصندوق  .26.1

SAUDI ARABIA 

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

 +966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

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

 التوزيعات النقدية وغير النقدية.تسجيل 

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

يجيييوز ان يكيييون  أصيييول الصيييندوق مملوكييية بشيييكل جمييياعي لميييالكي الوحيييدات ملكيييية مشييياعة، وال .28.3

أميييين الحفيييظ أو أميييين الحفيييظ مييين  مشيييغل الصيييندوق أو لميييدير الصيييندوق أو ميييدير الصيييندوق مييين البييياطن أو

البيييياطن أو مقييييدم المشييييورة أو المييييوزع أي مصييييلحة فييييي أصييييول الصييييندوق أو مطالبيييية فيمييييا يتعلييييق بتلييييك 
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أميييين الحفيييظ  مشيييغل الصيييندوق أو إال إذا كيييان ميييدير الصيييندوق أو ميييدير الصيييندوق مييين البييياطن أواالصيييول، 

الصيييندوق ، وذليييك فيييي حيييدود فيييي أو أميييين الحفيييظ مييين البييياطن أو مقيييدم المشيييورة أو الميييوزع مالكييياً لوحيييدات 

ييح عنهيي هييذه ا فييي ملكيتييه، أو كييان مسييموحاً بهييذه المطالبييات بموجييب أحكييام الئحيية صييناديق االسييتثمار، وأُفصم

 حكام.األشروط وال

 معالجة الشكاوى .29

معالجييية الشيييكاوى عنييييد  المعتمييييدة فيييييمكييين الحصيييول عليييى نسيييخة ميييين سياسييية ميييدير الصيييندوق وإجراءاتيييه 

الطليييب دون مقابيييل وذليييك مييين خيييالل أحيييد مراكيييز الشيييركة.  وفيييي حالييية تعيييذر الوصيييول إليييى تسيييوية للشيييكوى أو 

إدارة شيييكاوى -إييييداع شيييكواه ليييدى هيئييية السيييوق الماليييية  ( ييييوم عميييل، يحيييق للمشيييترك30ليييم ييييتم اليييرد خيييالل )

المسيييتثمرين، كميييا يحيييق للمشيييترك إييييداع الشيييكوى ليييدى لجنييية الفصيييل فيييي منازعيييات األوراق الماليييية بعيييد مضيييي 

( ييييوم تقيييويمي مييين تييياريخ إييييداع الشيييكوى ليييدى الهيئييية، إال إذا اخطيييرت الهيئييية مقيييدم الشيييكوى بجيييواز 90ميييدة )

 .انقضاء المدةإيداعها لدى اللجنة قبل 

 معلومات أخرى .30

 عييييارضمعالجيييية ت المعتمييييدة فييييييمكيييين لمييييالكي الوحييييدات االطييييالع علييييى السياسييييات واإلجييييراءات  .30.1

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

ميييين أو عييين االسيييتثمار فييييي الصيييندوق إليييى لجنيييية الفصيييل فيييي منازعييييات  ناشيييئيحيييال أي خيييالف  .30.2

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

وتقيييارير الصيييندوق ، لميييالكي الوحيييدات تشيييمل شيييروط واحكيييام الصيييندوق المتاحيييةقائمييية المسيييتندات  .30.3

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق، ة في الشروط واالحكاموالعقود المذكوروقوائمه المالية، 

بوجييييود اي  دال يعتقيييي، فييييإن مييييدير الصييييندوق الشييييروط واالحكييييام ذكييييره فييييي هييييذه ممييييا تيييي باسييييتثناء .30.4

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق أخرى ينبغي أن تتضمنها  معلومة

 اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار دجال يو .30.5
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 مالك الوحداتإقرار من  .31

بتييياريخ المحدثييية  ألسيييهم األسيييواق العالميييية الناشيييئةالجزييييرة لقيييد قميييت/ قمنيييا بقيييراءة شيييروط وأحكيييام صيييندوق 

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