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 الجزيرة للمرابحة بالريال السعوديصندوق 

AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund 

 في تعامالت مرابحة في أسواق السلع يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

لــس جموأعضــاء  ويتحمــل مــدير الصــندوق. لـس إدارة الصـندوقجممن قبـل والموافقة عليها شروط وأحكام الصندوق  تم مراجعة

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

، حكـاماألو الشروط يعلومــات الواردة فمصــحة واكتمــال الجلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بميقــر ويؤكــد أعضــاء 

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

وأحكام  يات شروطحتومهيئـة أّي مسؤولية عن لتتحمـل ا سـتثمار. الاالماليـة علـى طـرح وحـدات صـندوق لهيئـة السـوق ا توافقـ

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

 يستثمار فالاقرار  سـتثمار فيـه، وتؤكد أناالموافقتهـا علـى طـرح وحـدات الصـندوق توصــيتها ب نىتع الصـندوق مـن عدمـه، وال

 .مثلهيدوق يعود للمستثمر أو من الصن

رقابة بل لجنة القجازة من على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية الم صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعوديتم اعتماد 

 الشرعية المعينه للصندوق.

 ،ق الماليةيئة السواالستثمار الصادرة عن مجلس هالئحة صناديق تخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات االخرى المتعلقه به ل

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

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

 .يمكن االطالع على اداء الصندوق ضمن تقارير الصندوق الدورية

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

 ني.مستشار مه
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  إشعار هام

ما كان ذا دمه. وإعبعناية قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في الصندوق من  هذه الشروط واألحكامرأ على كل مستثمر أن يق

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

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

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

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

خ تاري بحسأعطيت أو قدمت من مدير الصندوق. كما إن المعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة 

 نص على خالف ذلك. يتم الما لم  إصدار الشروط واألحكام 

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

ر فيها لة يحظال تشكل عرضا أو دعوة من قبل أي شخص في أي دو وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى المتعلقه به

طلب وت. ة إليهالنظام مثل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضا أو دعوة إلى أي شخص يحظر تقديم مثل هذا العرض أو الدعو

تعرف زته أن يمستندات أخرى متعلقه به بحو أيةل من تقع شروط وأحكام الصندوق ومن كالجزيرة لالسواق المالية  شركة

 على هذه القيود ويلتزم بها. 

نصيحة  لقه بهكذلك يجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى المتع

محتملون رون الاستثمارية أو أية مسائل أخرى، ويُنصح المستثم فيما يتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو

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

الك أو ء أو االمتالشرا على هذاالتي تنطبق عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب 

 البيع أو 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 

 أمين الحفظ

 

 
 ةشركـة نمو المالي

 

 +966( 0) 11 494 2444هاتف 

 +966( 0) 11 494 4266فاكس 

 لطابق األولا –مبنى الشركة التعليمية المتطورة 

  ريق العليا العامط –حي المروج 

، المملكة 11653الرياض  92350صندوق بريد 

 العربية السعودية

www.nomwcapital.com.sa/ 

 مراجع الحسابات

 

 

 شركاةبي كي إف البسام و

 +966112065333تف ها

 +966112065444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11437الرياض  28355ص.ب 

ي ح -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحليه( 

 السيلمانيه

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

 الجزيرة للمرابحة بالريال السعوديدوق صن أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 شركة الجزيرة لالسواق المالية مدير الصندوق

 الصندوق هدف
إلسترشادي اتحقيق عائد منافس مقارنةً بالمؤشر  رأس المال مع الحفاظ على إلى يهدف الصندوق

 فترة قصيرةبمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خالل 

 منخفض مستوى المخاطر

 لاير سعودي  2,000 لالشتراك األدنى الحد

 لاير سعودي  500 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لألشتراك األدنى الحد

 المنتظم اإلشتراك برامج عبر
 لاير سعودي 100

 لاير 100 لالسترداد األدنى الحد

 لاير  100  ت الصندوقلملكية وحداالحد األدنى 

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

 الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة من األحد إلى والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

 واالسترداد
 التعامل ليوم ابقالس العمل ظهراً يوم 12:00 الساعة

 للمملكة الرسمية العطل باستثناء الخميس إلى األحد ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين

 داد كحدالستراقبل موعد إقفال العمل في يوم العمل التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر 

 أقصى

 لاير سعودي 100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 الريال السعودي عملة الصندوق

 م26/11/2000الموافق   هـ29/08/1421 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

هـ 08/08/1444بتاريخ م، وتم إجراء أخر تحديث لها 21/10/1998هـ الموافق 30/06/1419

 .م28/02/2023الموافق 

 سايبور الشهري للريال السعودي االسترشادي لمؤشرا

 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق
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 شركـة نمو المالية أمين الحفظ

 بي كي إف البسام وشركاة مراجع الحسابات

 الصندوق إدارة رسوم

 على ابها% من العوائد المحققة من الصندوق كرسوم إدارة سنوية يتم إحتس15يحتسب الصندوق 

عائد ك% 0.75أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي على أن ال تتجاوز هذه الرسوم نسبة  

 ً و أسنوي على صافي أصول الصندوق، ولمدير الصندوق الحق في تخفيض هذه الرسوم كليا

 ار.جزئياً بشكل متكرر حسب مايراه مناسباً وبما اليتعارض مع الئحة صناديق االستثم

 اليوجد االستردادو االشتراك رسوم

 وتدفع بشكل ربع سنوييومياً لاير سعودي سنوياً تحتسب  80,000 رسوم أمين الحفظ 

 مصاريف التعامل
تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق ) إن وجدت( مباشرة من قبل الصندوق 

  سعوديةة البيوتحتسب هذه الرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في سوق النقد بالمملكة العر

 مصاريف اخرى

 ال اليتحمل الصندوق جميع المصاريف األخرى المتعلقة بتشغيله بما فيها على سبيل المث

عه تلك ن وطباالتكاليف المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمري الحصر:

اريف غيرها مثل مص، وأية مصاريف استثنائية والنشرات والتقارير واإلشعارات وتوزيعها

 د قائمة. توجالتصفية أو مصاريف المستشارين االستثماريين الذي يتم التعاقد معهم بصفة مؤقتة

 مفصله بالرسوم والمصاريف
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

لى آله د وعن والمرسلين، سيدنا محمالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف النبيي

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 قائمة المصطلحات

 

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

لسةعودية ا العربيةة بالمملكةة الماليةة السةوق هيئةة مجلةس عةن االسةتثمار الصةادرة صةناديق : الئحةةالئحةة صةناديق االسةتثمار

م بنةةاًء علةةى نظةةام السةةوق الماليةةة الصةةادر 24/12/2006لموافةةق ا ه03/12/1427وتةةاريخ  2006-219-1بموجةةب القةةرار 

وتةةاريخ  2021-22-2هةةـ والمعدلةةة بقةةرار مجلةةس هيئةةة السةةوق الماليةةة رقةةم 2/6/1424بتةةاريخ  30بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم م/

 أخرى قد تطرأ عليها. م، وأي تعديالت24/02/2021ه الموافق 12/07/1442

 

 .شركاةبي كي إف البسام و: يعني مراجع الحسابات

 

مةةةن  الحاصةةةلة علةةةى تةةةرخيص ،شةةةركة الجزيةةةرة لاسةةةواق الماليةةةة: يعنةةةي مشةةةغل الصةةةندوق // مةةةدير الصةةةندوق الشةةةركة

م والحاصةةةةةلة علةةةةةى خطةةةةةاب  22/7/2007هةةةةةـ الموافةةةةةق 8/7/1428تةةةةةاريخ  07076-37رقةةةةةم هيئةةةةةة السةةةةةوق الماليةةةةةة  

 20438الرئيسةةةةةةي: ص. ب.  اوعنةةةةةةوان مكتبهةةةةة  م05/04/2008هةةةةةةـ الموافةةةةةق  28/3/1429العمةةةةةةل تةةةةةاريخ  لممارسةةةةةة

 . 0112256000، المملكة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض 

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

 ، المملكة العربية السعودية.21442 جدة 6277ب. 

بعةةةة لتلةةةك شةةةركة تا أيلبنةةةك الجزيةةةرة وأو مملوكةةةة  تابعةةةة  ،فةةةي هيئةةةة قابضةةةة شةةةركة: تعنةةةي أيةةةة مجموعةةةة بنةةةك الجزيةةةرة

 الشركة. 

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 م السوق المالية. : تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية المؤسسة وفقا لنظاالهيئة

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

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

 . شركـة نمو المالية: يعني أمين الحفظ

 . في المملكة العربية السعوديةة عدا العطل الرسمي الخميس من األحد إلى: يوم التعامل

  .الجزيرة للمرابحة بالريال السعوديصندوق يعني : الصندوق

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

 ة. من هذه المذكر 2: تعني األهداف االستثمارية المذكورة في البند األهداف االستثمارية
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مار في يقدم طلبا لالستث )طبيعي أو اعتباري( شخصأي : يعني المستثمر في الصندوق أو المستثمر )المستثمرون(

 الصندوق. 

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

 التي يملكها المستثمر.  نسبي وفقا لعدد الوحدات االستثمارية

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

 الوحدات القائمة.

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

 .الخصوم

 تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة.  :الالئحة

  .: تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالشريعة

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

 عية.مطابقتها للضوابط الشر

ين بم توقيعها ثمار ، ويتالئحة صناديق االست بموجب أحكامالعقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة :  األحكاموالشروط 

 . مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

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

  .سعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةيعني الريال اللاير: 

 .في المملكة العربية السعوديةعدا العطل الرسمية  الخميس من األحد إلى: : يموالتق يوم

 لكةةة العربيةةةمةةن األحةةد إلةةى الخمةةيس مةةن كةةل أسةةبوع ويسةةتثنى منهةةا العطةةل الرسةةمية فةةي المم يعنةةي أي يةةوم :يةةوم العمةةل

 السعودية. 

 .إلقراض بين البنوك السعودية: سعر اسايبور

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

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

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

جمةةوع % أو أكثةةر مةةن م 75يعنةةي قةةراراً يتطلةةب موافقةةة مةةالكي الوحةةدات الةةذين تمثةةل نسةةبة ملكيةةتهم قةةرار خةةاص للصةةندوق: 

ة سائل التقنيين بوكيل أم بواسطة والوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم ممثل

 .الحديثة

 وبيعهةةةا شةةةرا ها يةةةتم التةةةي والخةةةدمات السةةةلع جميةةةع علةةةى تُفةةةرض مباشةةةرة غيةةةر ضةةةريبة هةةةي :المضةةةافة القيمةةةة ضةةةريبة

 سلسةةةلة مراحةةةل مةةةن مرحلةةةة كةةةل فةةةي المضةةةافة القيمةةةة ضةةةريبة وتُفةةةرض االسةةةتثناءات، بعةةةض مةةةع المنشةةة ت، قبةةةل مةةةن

 .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
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فيما يتعلق بالصندوق العام  قوقهمح 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

 .المغلقيؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العاماي تغيير  (5

 إلى مدير الصندوق أو أي عضو من المغلق إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام يؤديأي تغيير  (6

 .أعضاء 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

 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

صناديق  من الئحة (62) ةالماد ير ال يقع ضمن أحكامي" أي تغغير األساسييُقصد ب"التغيير  :ير األساسيغالتغيير 

 االستثمار والخاصه بتعريف التغييرات االساسية.

ع البةةةائع هةةةو عقةةةد بيةةةع سةةةلعة معينةةةة موجةةةودة أو تحةةةت التشةةةغيل وبمواصةةةفات محةةةددة ويتفةةةق المشةةةتري مةةة :ةالمرابحةةةعقةةةد 

 ق عليهاالربح متف ي قيمة تكلفتها الفعلية والمحددة بمعرفة البائع مضافاً إليه نسبة مئوية منعلى أن يدفع المشتر

مةةا أنةةد العقةةد  عهةةي المرابحةةة بةةربح متغيةةر، وهةةي إبةةرام عقةةد مرابحةةه يكةةون رأس المةةال فيةةه محةةدداً  المرابحةةة المركبةةة:

 فترة الربح فال يحدد ابتداًء للفترة كاملة  وإنما يربط بمؤشر منضبط لكل

ى عمةةةل هةةةي عقةةةد علةةةى منفعةةةة مباحةةةة معلومةةةة ومةةةدة معلومةةةة ألصةةةل )عةةةين( معلةةةوم أو موصةةةوف بالذمةةةة أو علةةة اإلجةةةارة:

 شيء معلوم بعوض معلوم 

 هةةةةةةةي شةةةةةةةهادات ماليةةةةةةةة متسةةةةةةةاوية القيمةةةةةةةة تمثةةةةةةةل حصصةةةةةةةاً شةةةةةةةائعة فةةةةةةةي ملكيةةةةةةةة موجةةةةةةةودات الصةةةةةةةكوك:

 شرعي وتأخذ أحكامه تصدر وفق عقد (والديون والنقود أو خليط من األعيان والمنافع حقوق أو منافع أو )أعيان 

 .هي صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة االسالمية تستخدم لتمويل االغراض التجارية عقود تمويل التجارة:

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

 :تي بيانهمآلقصد به أي من اي عميل مؤهل:

 قلألتية على اآلر ايمعايلاأحد  يشخص طبيعي يستوف (أ

 عودي والمليةون لاير سة نجمةوع قيمتهةا عةن أربعةيميقل  مالية اللوراق األأسواق ا يأن يكون قد قام بصفقات ف .1

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

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

 يستثمار فةالوظيفة مهنية تتعلق با يمالي فلالقطاع ا فيقل ألث سنوات على العمل مدة ثالأن يعمل أو سبق له ا .3

 ليةاملوراق األا

ا رف بهةتةماليةة معتمةدة مةن جهةة معلوراق األجةال أعمةال ام يعلى شهادة مهنية متخصصة فة أن يكون حاصالً  .4

 ً  دوليا
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خلةه يقةل د ن الهيئةة، علةى ألمعتمدة من قبةل الة اماليلوراق األا ي على الشهادة العامة للتعامل فأن يكون حاصالً  .5

 نضيتياملا نالسنتي يالسنوي عن ست مئة ألف لاير سعودي ف

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

 ة بواسطتهاقالت ذات العالتصااليع املية، وأن تتم جاملأن يكون الطرح على مؤسسة السوق ا .أـ

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

 حصول على موافقة مسبقةلا ىحاجة إللدون ا

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

 قلألتية على اآلر ايعايملأحد ا يشخص اعتباري يستوف (ب

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

علةى  تزيةد ين واليةتقل قيمتها عن عشرة مال  صافية الملك أصوالً تجموعة م يملك، أو عضواً فتشركة   .أـ

 .ن مليون لاير سعودييسمخ

ن تقةل قيمتهةا عة ال صةافية صةوالً ملةك أتر مسجلة، أو أي شركة تضةامن، أو منشةأة أخةرى يأي شراكة غ .بـ

 مليون لاير سعودي نسيمتزيد على خ لاير سعودي وال اليينعشرة م

جلةةس إدارة، أو مسةةؤول، أو موظةةف لةةدى شةةخص اعتبةةاري ويكةةون مشخصةةاً يتصةةرف بصةةفة عضةةو  .جـ

 يرد فةعتباري التعريف الةواال عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص امسؤوالً 

 ب(/1(أو  (أ/1)رة الفق

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

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

عن العميل  ستثمارية نيابةالاخاذ القرارات تمكنها من اتبشروط  ُعينتمالية قد لأن تكون مؤسسة السوق ا .بـ

 حصول على موافقة مسبقةلا ىجة إلاحلدون ا

أحةد  يفأو لشةخص اعتبةاري يسةتو (أ(الفقةرة  ير الةواردة فةيعايلمأحد ا يشركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوف (ج

 )ب)الفقرة  ير الواردة فيعايلما

 يقصد به أي من اآلتي بيانهم:عميل مؤسسي: 

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

اليةة جهةة حكوميةة، مباشةرة أو عةن طريةق محفظةة تةديرها مؤسسةة سةوق م ىالشركات المملوكة بالكامةل للدولةة أو إلة (ب

 مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 

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

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

 شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصول صةافية تزيةد علةى خمسةين مليةون لاير .2

 سعودي.

شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتبةاري ويكةون مسةؤول عةن  .3

( أو 1/ما ينطبق علةى ذلةك الشةخص االعتبةاري التعريةف الةوارد فةي الفقةرة )جأي نشاط أوراق مالية لديه، عند

 (2)ج/

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

 صندوق استثمار (ه

 طرفاً نظيرا (و
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 شروط و أحكام الصندوق

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح.سعوديالجزيرة للمرابحة بالريال الصندوق  .1.1

، وتم إجراء أخر تحديث لها م21/10/1998هـ الموافق 30/06/1419صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .1.2

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

 .م26/12/2009الموافق  ـه09/01/1431الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ وافقت  .1.3

 الصندوق مفتوح المدة. .1.4

 النظام المطبق   .2

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

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

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

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

 سياسات االستثمار وممارساته .3

قيق عائد منافس مقارنةً بالمؤشر اإلسترشادي بمخاطر تح رأس المال مع الحفاظ على إلى يهدف الصندوق .3.1

 .منخفضة مع توفير السيولة خالل فترة قصيرة

واإلجارة واالوراق عقود المرابحة المالية قصيرة االجل ومنخفضة المخاطر مثل: دوات األفي يستثمر الصندوق  .3.2

، مع اطراف نظيرة ذات ية للصندوقالمعايير الشرعالمتوافقة مع المالية قصيرة االجل وعقود تمويل التجارة 

تصنيف ائتماني استثماري من قبل إحدى وكاالت التصنيف االئتماني المعتمدة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش 

(BBB-( وموديز  ، )Baa3.) 

والصكوك وصناديق  الصناديق النقدية منخفضة المخاطر وقصيرة المدىيحق للصندوق إستثمار أصولة في  .3.3

 الصكوك.

أي وصناديق الصكوك و% من صافي قيمة أصوله بحد أقصى في الصكوك 20صندوق إستثمار لليحق  .3.4

ل الجهات التنظيمية ومتوافقة مع المعايير بشريطة أن تكون معتمدة من ق إستثمارات أخرى منخفضة المخاطر

مة أصول % من صافي قي15 تهنسبمامصدر واحد  عم هذه االستثمارات تجاوزتعلى أن ال  ،لصندوقلالشرعية 

بحد أقصى في صك واحد  % من صافي قيمة أصول الصندوق10الصندوق. ويحق لمدير الصندوق إستثمار 

بإستثناء الصكوك المصدرة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول األعضاء في منظمة التعاون 

األدوات  في االستثماركما يمكن له . ربيةاإلقتصادي والتنمية والدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الع

 .بنك الجزيرة المالك لمدير الصندوق أو شركات تابعه طبقاً ألهداف وقيود الصندوقالمالية الصادرة عن 
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3.5.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

عقود المرابحة والمرابحة المركبة واإلجارة واالوراق المالية قصيرة 

مويل التجارة ومنتجات الخزينة منخفضة المخاطر االجل وعقود ت

 .المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق

75% 100% 

لصكوك وصناديق الصكوك وأي إستثمارات أو صناديق أخرى ذات ا

 مستوى مخاطر مشابه لمخاطر الصندوق
0 25% 

 %100 %10 يام( أ7)وإستثمارات ذات تاريخ أو فترة إستحقاق متبقية ال تتعدى  النقد

 

 .يستثمر الصندوق اصولة في استثمارات مقيمه بالريال السعودي والدوالر االمريكي .3.6

الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات و/أو أي من تابعيه يحق لمدير الصندوق  .3.7

راك واالسترداد في معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق وبحسب بنود االشتوتابعيه مدير الصندوق 

 .هذه الشروط واالحكام

على  مع تحقيق عائد تنافسي مقارنة بالمؤشر االسترشادي رأس المال الحفاظ علىيهدف مدير الصندوق إلى  .3.8

من خالل اعتماد استراتيجيات متعددة تتالءم مع الظروف االقتصادية المتغيرة. ويستخدم مدير  ،قصيرالمدى ال

اقتصادية عامة أو خاصة من المصادر المختلفة سواء كانت أبحاث ودراسات ية من الصندوق جميع ما يتوفر لد

  إدارة الصندوق بفعالية أكبر.للتنبوء بتحركات اسعار الفائدة ون مصادر داخلية أو خارجية أبحاث م

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

 .FUTURES العقود المستقبلية .3.9.1

  .OPTIONS عقود الخيارات .3.9.2

 .SWAPعقود المبادلة  .3.9.3

المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  ةالشرعييلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته متوافقه مع المعايير  .3.10

 المعينة للصندوق.

مدير  قبل النقد منخفضة المخاطر وقصيرة المدى المداره منسواق أيحق للصندوق اإلستثمار في صناديق  .3.11

ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية ، خرينأاو من قبل مدراء صناديق الصندوق 

، أو في أخرعلى أن التتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في وحدات صندوق استثمار ، لمدير الصندوق

أصول % من صافي قيمة 25ة، مانسبته صادرة عن ذات مؤسسة السوق الماليمختلفة وحدات صناديق استثمار 

  الصندوق.

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

ً بأن من صافي قيمة أصوله،  ويستثنى من ذلك ما يتم  مقابل أية قروض. الصندوق لن يقوم برهن أصولهعلما
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ً من مد ً حسنا ير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب اقتراضه قرضا

 الصندوق.

 المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة جهة في استثمارات الصندوق عومجم وزاتتج أن يجوز ال .3.13

 المبرمة سوق النقد تصفقا في االستثمارات جميع ذلك ويشمل الصندوق، أصول قيمة صافي من %25مانسبته 

 أو واحد شخص عن المالية الصادرة واألوراق المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحد نظير طرف مع

 .وعةجمملا لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة لدى جهة البنكية والودائع المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات

حذر وحكيم مع عدم االخالل باهداف الصندوق وسياسات  تقوم استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل .3.14

 .حدود التعامل مع االطراف النظيرةاالستثمار ومراعاة 

 سعر اإلقراض بين البنوك السعوديةهو المؤشر اإلرشادي للصندوق. وهو  سايبور الشهري للريال السعودي .3.15

البنك  من موقع  ر سايبور الشهريحول اسعا. ويمكن للمستثمر الحصول على معلومات كاملة لمدة شهر واحد

 www.sama.gov.sa المركزي السعودي

 .لن يستثمر الصندوق في المشتقات .3.16

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .4

المالية التي يستثمر فيها سواق األلعدد من المخاطر المصاحبة لالستثمار في ستكون أصول الصندوق عرضة  .4.1

على علم بأن قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي ، وعلى المستثمر أن يكون أصوله

وقت، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق االستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية 

 سيتم تحقيقها. 

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

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

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

 طبيعية أخرى.

لوحدات أن االداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر أو اليوجد ضمان لمالكي ا .4.3

 يماثل االداء السابق.

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

 أو يبيع وحدات الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي شكل.

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

 أية عوائد.

 قائمة المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار: .4.6

 ؤثر علىهي مخاطر انخفاض السيولة في األدوات التي يستثمر فيها الصندوق مما ي مخاطر السيولة: .4.6.1

عن  يم واحدجزء من أصول الصندوق وكذلك في حالة زيادة طلبات االسترداد في يوم تقوإمكانية تسييل 

لي ويم التا% من قيمة أصول الصندوق وما يتم عنه من تأجيل بعض طلبات االسترداد ليوم التق10نسبة 

  .بالنسبة والتناسب
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لتنظيميةةة التغيةةرات اقةةد يكةةون لاوضةةاع السياسةةية واالقتصةةادية فةةي بلةةد مةةا والمخةةاطر االقتصةةادية:   .4.6.2

ة ة االئتمانيةةةعلةةةى اسةةةعار الفائةةةدة والقةةةدرأو الضةةةريبية أو تغيةةةر السياسةةةة االقتصةةةادية فيةةةه تةةةأثير كبيةةةر 

 . لالطراف النظيره التي يتعامل معها الصندوق

ندوق داء الصقد ينتج اتخاذ بعض اإلجراءات التي قد تؤثر بحال من األحوال على أ المخاطر النظامية: .4.6.3

  .األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل هذا الصندوق في حال تغير

 علىمر مخاطر السوق: ينطوي االستثمار في هذا الصندوق على مخاطر سوق تتمثل بعدم قدرة المستث .4.6.4

طن منيوم والقواألل بما قد تأول له أسعار المنتجات االستثمارية مستقبال كالسلع الرئيسية )الحديد التنبؤ

 ألوضاعوك لما تتميز بها هذه األسواق من تقلبات نتيجة عوامل متعددة كتغير اوغيرها( أو الصك

 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرةعليها االقتصادية أو أي عوامل قد تؤثر 

م دسواء كان بع المخاطر االئتمانية: هي المخاطر المتعلقة بقدرة المدين على الوفاء بالتزامات الدين. .4.6.5

وقد ينتج  لقة به.كل من ذالك الدين مما يؤثر على تقييم األوراق المالية المتعالقدرة على سداد بعض أو 

 .ذلك أيضا قيام المنظمات المعنية بالتقييم االئتماني بتخفيض تقييمها لهعن 

مستثمر سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت المحلية للبلدان التذبذب مخاطر أسعار الصرف:  .4.6.6

أو لمالك  لصندوقللتنبؤ به، وقد يكون له تأثير كبير على العوائد االستثمارية في أصولها  قد ال يمكن ا

 .الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي

ي لذاو قيمة األصول )كالصكوك مثال( لتغير في األرباح أامخاطر تذبذب قيمة األصول: هو خطر  .4.6.7

 وما بعالقةئدة عمترتبط أسعار الفا يتحمله المستثمر نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة المستقبلية. حيث

 .عكسية مع تقييم المنتجات االستثمارية ذات العوائد الثابتة

الةةةى تةةةأثر الرسةةةوم ، قةةةد يةةةؤدي فةةةرض الضةةةرائب ومنهةةةا ضةةةريبة القيمةةةة المضةةةافةمخةةةاطر ضةةةريبية:  .4.6.8

حيةةةةث قةةةةد تةةةةؤدي هةةةةذه الضةةةةرائب   ،والمصةةةةاريف والتكةةةةاليف األخةةةةرى المرتبطةةةةة بةةةةإدارة الصةةةةندوق

ة انظمةةةةلالعوائةةةةد المرتبطةةةةة باالسةةةةتثمار فةةةةي الصةةةةندوق. ووفقةةةةاً  انخفةةةةاضرضةةةةها إلةةةةى التةةةةي يةةةةتم ف

لعالقةةةة االلتزامةةةات المفروضةةةة ذات اهةةةذه واللةةةوائح ذات العالقةةةة، فإنةةةه فةةةي حةةةال اإلخةةةالل بةةةأي مةةةن 

بضةةةريبة القيمةةةة المضةةةافة فةةةإن ذلةةةك سةةةوف يةةةؤدي إلةةةى فةةةرض غرامةةةات ماليةةةة وعقوبةةةات نظاميةةةة 

 .أخرى

وراق : تغيةةةر أسةةةعار الفائةةةدة يمكةةةن أن يكةةةون لةةةه تةةةأثير سةةةلبي علةةةى قيمةةةة األمخةةةاطر أسةةةعار الفائةةةدة .4.6.9

 المالية وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

الريةةةال األوراق الماليةةةة المرتبطةةةة بمخةةةاطر تركيةةةز االسةةةتثمار: يركةةةز الصةةةندوق فةةةي اسةةةتثماره علةةةى  .4.6.10

 ديالريةةال السةةةعوا ، ممةةا قةةد يجعةةةل الصةةندوق أكثةةر عرضةةةة للتقلبةةات التةةي قةةد يتعةةةرض لهةةالسةةعودي

 وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدات.

سةةةوم رمخةةةاطر إداريةةةة: قةةةد تتةةةأثر عوائةةةد الصةةةندوق نتيجةةةة تغيةةةر القةةةائمين علةةةى إدارة الصةةةندوق أو  .4.6.11

 ومصاريف الصندوق وبالتالي قد تتأثر اسعار وحداته.

مخةةةةةاطر تقنيةةةةةة: قةةةةةد تتةةةةةأثر عوائةةةةةد الصةةةةةندوق نتيجةةةةةة عوائةةةةةق اوعيةةةةةوب االتصةةةةةاالت، واألجهةةةةةزة  .4.6.12

ي، سةةةواء لمعةةةدات ونظةةةم المعلومةةةات، أو اإلختةةةراق والهجةةةوم بالبرمجيةةةات الخبيثةةةة، أو العطةةةل الفنةةةوا

 أكان جزئياً أم كلياً، مماقد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق.

مخةةةةاطر تضةةةةارب المصةةةةالح: قةةةةد ينشةةةةأ تضةةةةارب مصةةةةالح بةةةةين مةةةةدير الصةةةةندوق أو األطةةةةراف ذات  .4.6.13

م بةةةإدارة الصةةةندوق. وإن أي تضةةةارب فةةةي المصةةةالح العالقةةةة والمشةةةتركين فةةةي الصةةةندوق أثنةةةاء القيةةةا
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يحةةد مةةن قةةدرة مةةدير الصةةندوق علةةى أداء مهامةةه بشةةكل موضةةوعي قةةد يةةؤثر سةةلباً علةةى اسةةتثمارات 

 الصندوق وأدائه.

القةةةه مخةةةاطر الخالفةةةات القانونيةةةة: فةةةي حةةةال نشةةةوء خالفةةةات قانونيةةةة بةةةين اي مةةةن االطةةةراف ذات الع .4.6.14

األطةةةراف فقةةةد يةةةؤدي ذلةةةك إلةةةى تعطةةةل بعةةةض اعمةةةال بالصةةةندوق أو بةةةين الصةةةندوق وأي مةةةن هةةةذه 

 الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذلك على سلبياً على سعر وحداته.

اطن مخةةةاطر فقةةةدان المةةةوظفين الرئيسةةةيين: إن فقةةةدان مةةةدير الصةةةندوق و/أو مةةةدير الصةةةندوق مةةةن البةةة .4.6.15

عةةةةذر و/أو أي مةةةةن األطةةةةراف الخارجيةةةةة للمةةةةوظفين الرئيسةةةةيين العةةةةاملين لةةةةدى أي مةةةةنهم وتةةةةأخر أو ت

للصةةةندوق  ايجةةاد البةةدالء قةةةد يةةؤثر علةةةى قةةدرة مةةةدير الصةةندوق علةةةى تنفيةةذ األسةةةتراتيجية االسةةتثمارية

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

مخةةةةاطر تعةةةةذر اصةةةةدار تقيةةةةيم ألصةةةةول الصةةةةندوق: فةةةةي حالةةةةة وقةةةةوع حةةةةوادث خارجةةةةة عةةةةن االرادة  .4.6.16

أيةةةة  هةةةا الصةةةندوق، او حةةةدوث ظةةةروف قةةةاهرة سياسةةةة او مناخيةةةة اوتتعلةةةق باالسةةةواق التةةةي يسةةةتثمر في

ظةةةةروف اسةةةةتثنائية اخةةةةرى، فقةةةةد يتعةةةةذرعلى الصةةةةندوق تقيةةةةيم اسةةةةتثماراته وبالتةةةةالي اصةةةةدار سةةةةعر 

 للوحده تحت هذه الظروف. 

يض مخةةةاطر خفةةةض التصةةةنيف االئتمةةةاني: إن أي تغييةةةر تقةةةوم بةةةه وكةةةاالت التصةةةنيف االئتمةةةاني لتخفةةة .4.6.17

اً علةةةى دوات الةةةدخل الثابةةةت أو مصةةةدريها أو الطةةةرف النظيةةةر ربمةةةا يةةةؤثر سةةةلبالتصةةةنيف االئتمةةةاني أل

 قيمة االستثمارات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت: في حال استثمر الصندوق بأدوات الدخل  .4.6.18

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

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

 قيمتها مما قد يؤثر على اسعار وحدات الصندوق

 آلية تقييم المخاطر .5

بمراقبة أداء الصندوق على أساس سنوي وعند الحاجة و وفقا للسياسة وق لدى مدير الصندتقوم إدارة المخاطر 

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

 الفئة المستهدفه لالستثمار في الصندوق .6

العمالء المؤهلين والعمالء لتجزئة وعمالء امن فئة الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق هم المستثمرون 

 المالية السوق هيئة لوائح في المستخدمة المصطلحات حسب التعريف الوارد في قائمةوذلك المؤسسيين 

 .وقواعدها

 قيود/حدود االستثمار .7

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

 م الصندوق.واحكا

 العملة  .8

سيتم ف بعملة مختلفة وفي حالة االشتراك أو استرداد الوحدات، كعملة أساسية السعودي الرياليستخدم الصندوق 

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

دم المستثمر طلب شراء الوحدات واليوم الذي يتم فيه تنفيذ طلب تذبذب في السعر المستخدم بين اليوم الذي يق

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

 تي تقدم له:يدفع الصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من اصولة كمقابل للخدمات ال .9.1

ية يتم % من العوائد المحققة من الصندوق كرسوم إدارة سنو15يحتسب الصندوق  رسوم اإلدارة: .9.1.1

بة  إحتسابها على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي على أن ال تتجاوز هذه الرسوم نس

% كعائد سنوي على صافي أصول الصندوق، ولمدير الصندوق الحق في تخفيض هذه 0.75

ً وبما اليتعارض مع الئحة ص الرسوم ً بشكل متكرر حسب مايراه مناسبا ً أو جزئيا ناديق كليا

 .االستثمار

 لاير سعودي سنوياً تحتسب وتدفع بشكل ربع سنوي 80,000رسوم أمين الحفظ:  .9.1.2

بل قمباشرة من  ) إن وجدت( في استثمارات الصندوق التعامل مصاريفتدفع مصاريف التعامل:  .9.1.3

 لعربيةاالرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في سوق النقد بالمملكة  وتحتسب هذه الصندوق

 .السعودية

سبيل  الصندوق جميع المصاريف األخرى المتعلقة بتشغيله بما فيها على تحمليمصاريف أخرى:  .9.1.4

ن وطباعه مستثمريالتكاليف المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى ال: المثال ال الحصر

أية و ،وأية أطراف أخرى تقدم خدمات للصندوق النشرات والتقارير واإلشعارات وتوزيعها تلك

لذي امثل مصاريف التصفية أو مصاريف المستشارين االستثماريين  وغيرها استثنائيةمصاريف 

 . يتم التعاقد معهم بصفة مؤقتة

 رسوم ومصاريف الصندوق .9.2

 رسوم الصندوق

 اليوجد رسوم االشتراك

 ارة الصندوقرسوم إد

 ساس يوميأ% من العوائد المحققة من الصندوق كرسوم إدارة سنوية يتم إحتسابها على 15يحتسب الصندوق 

أصول  % كعائد سنوي على صافي0.75وتدفع على أساس ربع سنوي على أن ال تتجاوز هذه الرسوم نسبة  

ً أو جزئي ً بشكل متكرر حسب مايالصندوق، ولمدير الصندوق الحق في تخفيض هذه الرسوم كليا اسباً راه منا

 .وبما اليتعارض مع الئحة صناديق االستثمار

 وتدفع بشكل ربع سنوي يومياً  لاير سعودي سنوياً تحتسب 80,000 رسوم الحفظ

 لكل عضو مستقل مكافأة سنوية مقدارها ثمانية آالف لاير سعودي مجلس إدارة الصندوق

 سعودي سنوياً تحتسب يوميا وتدفع بشكل نصف سنويلاير  27.750 اتعاب مراجع الحسابات

 نوي.سلاير سعودي سنوياً تدفع لهيئة السوق المالية تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس  7,500 رسوم رقابية

 لاير سعودي تدفع لتداول على اساس سنوي وتحسب على أساس يومي. 5,000 رسوم نشر

 عودي سنوياً تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس سنوي.لاير س 10,000 رسوم الخدمات الشرعية

 ضريبة القيمه المضافه
فةةةإن وفةةةي حةةةال فرضةةةها علةةةى أي خدمةةةة يةةةتم تزويةةةد الصةةةندوق بهةةةا،  ضةةةريبة القيمةةةة المضةةةافة قةةةد يةةةتم فةةةرض

الصةةةةندوق سةةةةيدفع لمةةةةزود الخدمةةةةة )باإلضةةةةافة إلةةةةى أيةةةةة رسةةةةوم أو مصةةةةاريف أخةةةةرى( مجموعةةةةاً مسةةةةاوياً 
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 لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية.للقيمة المسجلة 

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

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

 الضريبة. هذه

                  

الجمالية القيمه ونسبتها إلى ا مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف التي دفعت للسنه المالية الماضية .9.3

 الصندوقألصول 

 

 

 

 .اليوجدرسوم االشتراك:  .9.4

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

 .تقارير الصندوق السنوية التى يصدرها مدير الصندوق

 معلومات الزكاة والضريبة:. .9.6

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

بيق تم تغيير األنظمة والتشريعات الخاصة بزكاة صناديق االستثمار سيتم إبالغ المستثمرين قبل تط

 هذه التغييرات.

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

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

 .التشمل 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

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

مة مجموعاً مساوياً للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخد

 .المعنية

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

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

 .مساوياً لقيمة هذه الضريبة

 اليوجد أي عموالت بخالف المذكور في هذه الماده .9.7

 يم والتسعيريقالت .10

واالسةةةةتثمارات األخةةةةرى التةةةةي  والمرابحةةةةات وارباحهةةةةاقيمةةةةة النقديةةةةة يشةةةةمل إجمةةةةالي موجةةةةودات الصةةةةندوق  .10.1

 .يملكها الصندوق

صةةافي قيمةةة األصةةول هةةو حاصةةل طةةرح إجمةةالي مطلوبةةات الصةةندوق مةةن أجمةةالي قيمةةة موجوداتةةه. ويشةةمل  .10.2

يةةةةات والحفةةةةظ والوسةةةةاطة والرسةةةةوم إجمةةةةالي المطلوبةةةةات علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةال ال الحصةةةةر جميةةةةع رسةةةةوم العمل

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

رسوم االدارة       10,439,694                                               0.00                                                                  28.15

رسوم االنكشاف       469,510.00                                               0.00                                                                     1.27

قيمة المضافة       927,661.76                                               0.00                                                                     2.50 رسوم ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال
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مةةةةةن هةةةةةذه الشةةةةةروط واالحكةةةةةام، والرسةةةةةوم والمصةةةةةروفات المدفوعةةةةةة أو  9األخةةةةةرى المةةةةةذكورة فةةةةةي البنةةةةةد 

 المستحقة ألية أطراف تقدم خدمات للصندوق وجميع المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

أمةةا بالنسةةبة لصةةةناديق متراكمةةة، سةةيتم تقيةةيم المرابحةةات بحسةةاب القيمةةة االسةةمية لهةةا باالضةةافه إلةةى االربةةاح ال .10.3

االسةةةتثمار المسةةةتثمر بهةةةا فسةةةيتم اسةةةتخدام اخةةةر صةةةافي قيمةةةة أصةةةول منشةةةور لكةةةل وحةةةدة وذلةةةك لتحديةةةد صةةةافي 

 .قيمة أصول الصندوق

لك قويم تتبالنسبة ألصول الصندوق المدرجة في سوق مالية معترف بها، سيتم استخدام آخر سعر إغالق لغرض  .10.4

 . كمةلمدرجة فتستخدم القيمة الدفترية لها باالضافة إلى االرباح المترا، أما الصكوك غير ااألصول

 .(الخميس من األحد إلى) أيام التعامل المحددةاسبوعياً في  مرات خمسيتم تقويم أصول الصندوق  .10.5

ل حدوث مدير الصندوق بتوثيق اي تقويم خاطيء ألصول الصندوق أو حساب خاطيء لسعر الوحدة في حاسيقوم  .10.6

تقويم طاء العن جميع أخ)بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  عويض جميع مالكي الوحدات المتضررينذلك، وت

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

 .وقر الصندريااإللكتروني للسوق وفي تقوالموقع  راً في موقعه اإللكترونيوف كسعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

يةةةةتم تحديةةةةد قيمةةةةة وحةةةةدات الصةةةةندوق بقسةةةةمة صةةةةافي قيمةةةةة أصةةةةول الصةةةةندوق علةةةةى مجمةةةةوع الوحةةةةدات  .10.7

االسةةةتثمارية القائمةةةة فةةةي يةةةوم التعامةةةل المعنةةةي، وعلةةةى ضةةةوئها يةةةتم تحديةةةد قيمةةةة األصةةةول بالنسةةةبة للمسةةةتثمر 

 سترداد.الحالي وسعر الوحدة الغراض تنفيذ طلبات االشتراك واال

سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق بحد أقصى في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم على  .10.8

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

 تالتعامال .11

 لاير سعودي. 100م، بسعر أولي للوحدة يبلغ 2000مبر نوف 26بدأ الصندوق استقبال االشتراكات في  .11.1

أيام التعامل من األحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة، وآخر موعد الستالم نموذج طلب االشتراك  .11.2

 .أو االسترداد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل

المشترك اليحصل على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في علما بأن 

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

 راها المستثمر.كل مستثمر من الشركة إشعارا يبين تفاصيل الوحدات التي اشت

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد: .11.3

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

 خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

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

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

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

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

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

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

لإلسترداد  تعارض مع قيمة الحد األدنىال يأن  على، يمكن للمستثمر استرداد جميع وحداته أو جزء منها .11.3.4

وذلك من خالل تعبئة نموذج طلب استرداد وتوقيعه وتسليمه إلى في الصندوق،  ملكية الوحدات ولقيمة

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

 لتعامل الذي تم تنفيذ الطلب فيه.المطلوب استردادها في صافي قيمة الوحدة ليوم ا

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

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

تقويم التي حدد قبل موعد إقفال العمل في يوم العمل التالي لنقطة التدفع حصيلة االسترداد إلى المستثمر  .11.3.6

 .عندها سعر االسترداد كحد أقصى

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

 .لالستثمار في الصندوق بموجب أي نظام أخر ذي عالقة

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

 .إذا طلبت الهيئة ذلك .11.5.1

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

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

ل يملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة ألى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشك

  .معقول أنها جوهرية لصافي قيمة اصول الصندوق

 اآلتية:جراءات األحال حدوث اي تعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم اتخاذ في  .11.6

 التأكد من عدم استمرار اي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. .11.6.1

ومشغل الصندوق رة الصندوق وأمين الحفظ مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادا .11.6.2

 حول ذلك بصورة منتظمة.

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

عن التعليق واالفصاح عن ذلك في  لإلشعار المستخدمةالوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها 

 لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.الموقع االلكتروني 

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

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

 ق تأجيل تلبية أي طلب استرداد ليوم التعامل التالي وذلك في الحاالت التالية:لمدير الصندو 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
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مالية أو بالنسبة إلى أصول إذا تم تعليق التعامل في أي من األسواق التي للصندوق فيها أصول أو أوراق  .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

حد الو، لاير 500االشتراك اإلضافي و لاير سعودي 2,000الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو  .11.9

 لالستردادنى والحد األد لاير سعودي، 100 تراك واالشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظمدنى لالشاأل

 ذا الحد األدنى. علما بأنه يحق لمدير الصندوق تغيير هلاير سعودي.  100هو  ولقيمة ملكية الوحدات في الصندوق

 سياسة التوزيع .12

 .هدافهأمن ضمن نقدية حيث ان ذلك ليس رباح ألن يقوم الصندوق بتوزيع 

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .13

بالتقةةارير السةةنوية، بمةةا فةةي ذلةةك البيةةان ربةةع السةةنوي والقةةوائم الماليةةة األوليةةة سةةيقوم مةةدير الصةةندوق بإعةةداد  .13.1

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل.والسنوية.

يةةةة فتةةةرة التقريةةةر وذلةةةك عبةةةر مةةةن نهاأشةةةهر ( 3سةةةتتاح التقةةةارير السةةةنوية للجمهةةةور خةةةالل مةةةدة التتجةةةاوز ) .13.2

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

( يومةةةاً مةةةن نهايةةةة فتةةةرة 30)مةةةدة التتجةةةاوز األوليةةةة وإتاحتهةةةا للجمهةةةور خةةةالل  القةةةوائم الماليةةةةسةةةيتم اعةةةداد  .13.3

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

وذلةةةك  الربةةةع المعنةةةيمةةةن نهايةةةة أيةةةام ( 10)سةةةيتم نشةةةر البيةةةان الربةةةع سةةةنوي للصةةةندوق خةةةالل مةةةدة التتجةةةاوز  .13.4

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

ات دون مقابةةةل، وكةةةذلك جميةةةع سةةةيتم اتاحةةةة صةةةافي قيمةةةة اصةةةول الصةةةندوق للفحةةةص مةةةن جانةةةب مةةةالكي الوحةةةد .13.5

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

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

 المالية )تداول(.

في نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية للصندوق  المراجعه ية القوائم المالية السنو يتم نشر .13.7

 من كل عام ميالدي. 31/12و تنتهي بتاريخ  1/1تبدأ بتاريخ 

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

 سجل مالكي الوحدات .14

بإعةةةداد سةةةجل بمةةةالكي الوحةةةدات وتحديثةةةة وحفظةةةة فةةةي المملكةةةة، ويعةةةد سةةةجل مةةةالكي الصةةةندوق يقةةةوم مةةةدير  .14.1

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

تم قيةةةد جميةةةع الوحةةةدات االسةةةتثمارية فةةةي سةةةجل الوحةةةدات الةةةذي تحةةةتفظ بةةةه الشةةةركة كحسةةةابات فرعيةةةة لديةةةه يةةة .14.2

ل مسةةةةتثمر مةةةةن الشةةةةركة إشةةةةعارا يبةةةةين تفاصةةةةيل بصةةةيغة رقميةةةةة أو خطيةةةةة أو بوسةةةةيلة إلكترونيةةةةة، ويسةةةةتلم كةةة

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجتماع مالكي الوحدات .15
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 يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه. .15.1

 مين الحفظ.ايام من تسلم طلب كتابي من أ 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .15.2

الك أو اكثر من أيام من تسلم طلب كتابي من م 10م مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل يقو .15.3

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

اللكتروني اموقع ر الصندوق والتكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في الموقع االلكتروني لمدي .15.4

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

مقترحة قرارات اليوماً قبل تاريخ االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وال 21والتزيد عن 

 ن، وإرسال نسخة من االشعار إلى الهيئة.في كل من االشعار واالعال

على االقل  %25اليكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال اذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  .15.5

 من قيمة وحدات الصندوق.

في إعالن ذلك ( فيجب على مدير الصندوق الدعوة ألجتماع ثاٍن ب15.5إذا لم يُستوف النصاب الموضح في البند ) .15.6

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

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

 الوحدات الممثلة في اإلجتماع.

 يتال وضوعاتملعتبار ااإل يالصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ فجب على مدير ي .15.7

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

 الأن  ي الوحدات، شريطةجدول أعمال اجتماع مالك ىوحـدات الصـندوق العـام إضـافة موضـوع أو أكثر إل

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

 وشروط واحكام الصندوق.

، أعالهـا ر إليهمشالا اإلعالنـرة تف لالمـال اجتمـاع مـالكي الوحـدات خـمدير الصندوق تعـديل جـدول أعلجوز ي .15.8

 عار كتـابيـال إشـرسإ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يفن ذلـك علـى أن يعلـ

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

 .جتماعاإل

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

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

يجةةةةوز عقةةةةد اجتماعةةةةات مةةةةالكي الوحةةةةدات واالشةةةةتراك فةةةةي مةةةةداوالتها والتصةةةةويت علةةةةى قراراتهةةةةا بواسةةةةطة  .15.11

 .وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

 حقوق مالكي الوحدات .16

تكةةةون الوحةةةدات المشةةةترك فيهةةةا ملكةةةاً لمالةةةك الوحةةةدات المحتمةةةل عنةةةد تنفيةةةذ طلةةةب االشةةةتراك فةةةي يةةةوم التعامةةةل  .16.1

 .التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

 علةةةى سةةةبيل المثةةةال ال –يحةةةق لمالةةةك الوحةةةدات ممارسةةةة جميةةةع الحقةةةوق المرتبطةةةة بالوحةةةدات بمةةةا فةةةي ذلةةةك  .16.2

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

شةةةةهراً متتاليةةةةة مةةةةن االشةةةةتراكات إسةةةةترجاع 12يمكةةةةن لمشةةةةتركي برنةةةةامج االشةةةةتراك المنةةةةتظم الةةةةذين اكملةةةةوا  .16.3

% مةةةن صةةةافي رسةةةوم اإلدارة المسةةةتحقة لمةةةدير الصةةةندوق )بعةةةد خصةةةم جميةةةع التكةةةاليف التةةةي تةةةدفع 50مايعةةةادل 
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ي اشةةةتركوا بهةةةا عبةةةر البرنةةةامج، وذلةةةك عةةةن طريةةةق وحةةةدات إضةةةافية ( علةةةى الوحةةةدات التةةةةاالدارمةةةن رسةةةوم 

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

يوافةةةةق مجلةةةةس إدارة الصةةةةةندوق علةةةةى السياسةةةةةات العامةةةةة المتعلقةةةةةة بممارسةةةةة حقةةةةةوق التصةةةةويت الممنوحةةةةةة  .16.4

ويقةةةرر مةةةدير الصةةةندوق ممارسةةةة أو عةةةدم جةةةزءاً مةةةن أصةةةوله. للصةةةندوق بموجةةةب األوراق الماليةةةة التةةةي تشةةةكل 

ممارسةةةة أي حقةةةوق تصةةةويت وفقةةةا لمةةةا تقتضةةةيه السياسةةةة المكتوبةةةة المعتمةةةدة مةةةن قبةةةل مجلةةةس إدارة الصةةةندوق 

 .وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

ون مالةةةك الوحةةةدات مسةةةؤوالً فيمةةةا عةةةدا خسةةةارة مالةةةك الوحةةةدات السةةةتثماره فةةةي الصةةةندوق أو جةةةزء منةةةه، اليكةةة

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحةةةة مةةةدير الصةةةندوق بالحصةةةول علةةةى موافقةةةة مةةةالكي الوحةةةدات علةةةى التغييةةةرات االساسةةةية سةةةيقوم  .19.1

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

للصةةةندوق  األساسةةةيةتغييةةةرات واإلفصةةةاح عةةةن تفاصةةةيل السةةةيقوم مةةةدير الصةةةندوق بإشةةةعار مةةةالكي الوحةةةدات  .19.2

الموقةةةع االلكترونةةةي لمةةةدير الصةةةندوق والموقةةةع االلكترونةةةي للسةةةوق الماليةةةة أو بالطريقةةةة التةةةي تحةةةددها  عبةةةر

 ذه التغييرات.من سريان ه أيام 10 وذلك قبلالهيئة 

االلكترونةةةي والموقةةةع  ةموقعةةة واالفصةةةاح عبةةةرسةةةيقوم مةةةدير الصةةةندوق بإشةةةعار الهيئةةةة ومةةةالكي الوحةةةدات  .19.3

فةةي الصةةندوق غيةةر اساسةةية أي تغييةةرات عةةن االلكترونةةي للسةةوق الماليةةة أو بالطريقةةة التةةي تحةةددها الهيئةةة 

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

افقةةةة مجلةةةس ادارة الصةةةندوق قبةةةل اجةةةراء اي تغييةةةر اساسةةةي أو سةةةيقوم مةةةدير الصةةةندوق بالحصةةةول علةةةى مو .19.4

 غير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع التغييرات في تقارير الصندوق. .19.5

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

حةةةال كانةةةت قيمةةةة أصةةةول الصةةةندوق المةةةدارة أو معةةةدل العائةةةد فةةةي إنهةةةاء الصةةةندوق يمكةةةن لمةةةدير الصةةةندوق  .20.1

افيةةةة لتبريةةةر اسةةةتمرار عمةةةل الصةةةندوق، أو نتيجةةةة ألي تغييةةةر المتوقةةةع، فةةةي رأي مةةةدير الصةةةندوق، غيةةةر ك

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

حقةةةق مصةةةلحة مةةةالكي الوحةةةدات، يمةةةا بوإجةةةراءات إنهةةةاء الصةةةندوق يقةةةوم مةةةدير الصةةةندوق باعةةةداد خطةةةة  .20.2

هيئةةةةة ومةةةةالكي الوحةةةةدات كتابيةةةةاً لإشةةةةعار اثةةةةم  ليهةةةةاع جلةةةةس إدارة الصةةةةندوقمحصةةةةول علةةةةى موافقةةةةة لوا

مزمةةةع إنهةةةاء ليومةةةاً مةةةن التةةةاريخ ا 21 تقةةةل عةةةن إنهةةةاء الصةةةندوق قبةةةل مةةةدة ال بتفاصةةةيل خطةةةة وإجةةةراءات

 الصندوق فيه،
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أيةةام مةةن انتهةةاء  10 لالحةةدات كتابيةةاً بانتهةةاء الصةةندوق خةةهيئةةة ومةةالكي الولإشةةعار ابمةةدير الصةةندوق يقةةوم  .20.3

 .مدة الصندوق

ل مدتةةةه، اليُةةةتمم مةةةدير الصةةةندوق مرحلةةةة بيةةةع أصةةةول الصةةةندوق خةةة دون أنانتهةةةاء مةةةدة الصةةةندوق  حةةةال يفةةة .20.4

 ل مةةةدة الالصةةةول وتوزيةةةع مسةةةتحقات مةةةالكي الوحةةةدات علةةةيهم خةةةاألفيجةةةب علةةةى مةةةدير الصةةةندوق تصةةةفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

ندوق علةةةى خطةةةة وإجةةةراءات تصةةةفية جلةةةس إدارة الصةةةمحصةةةول علةةةى موافقةةةة لابمةةةدير الصةةةندوق يقةةةوم  .20.5

 .هذا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

أيةةةام  10 لالالصةةةندوق خةةةتصةةةفية حةةةدات كتابيةةةاً بانتهةةةاء هيئةةةة ومةةةالكي الولإشةةةعار ابمةةةدير الصةةةندوق يقةةةوم  .20.6

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

الماليةةةة عةةةن انتهةةةاء  يقةةةوم مةةةدير الصةةةندوق بةةةاالعالن فةةةي موقعةةةه االلكترونةةةي والموقةةةع االلكترونةةةي للسةةةوق .20.7

 ل مةةةدة الالتزويةةةد مةةةالكي الوحةةةدات بتقريةةةر إنهةةةاء الصةةةندوق خةةة، كمةةةا يقةةةوم بومةةةدة تصةةةفيتهأمةةةدة الصةةةندوق 

ماليةةةة النهائيةةةةة ليوًمةةةا مةةةن تةةةاريخ اكتمةةةال إنهةةةةاء الصةةةندوق أو تصةةةفيته، متضةةةمنًا القةةةوائم ا 70تزيةةةد علةةةى 

 .ة مراجعةخر قوائم مالية سنويآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا

يةةةع مةةةالكي الوحةةةدات أثنةةةاء عمليةةةة إنهةةةاء الصةةةندوق أو ممسةةةاواة جلجةةةب علةةةى مةةةدير الصةةةندوق أن يعامةةةل باي .20.8

 .تصفيته

ب علةةةى مةةةةدير الصةةةندوق توزيةةةةع مسةةةتحقات مةةةةالكي الوحةةةدات علةةةةيهم فةةةور انتهةةةةاء مةةةدة الصةةةةندوق أو جةةةي .20.9

 .لصندوقيتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام ا ما البو رتصفيته دون تأخي

حةةةال صةةةدور قةةةرار خةةةاص للصةةةندوق مةةةن مةةةالكي  يللهيئةةةة عةةةزل مةةةدير الصةةةندوق عةةةن عمليةةةة التصةةةفية فةةة .20.10

مةةةالكي  تفيةةةه تصةةةوي مجتمةةةاع الةةةذي تةةةالانفةةةس  يصةةةفي البةةةديل فةةةموحةةةدات الصةةةندوق، علةةةى أن يعةةةيَّن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

لصةةةندوق التعةةةاون بشةةةكل كامةةةل جةةةب علةةةى مةةةدير ايحةةةال عةةةزل مةةةدير الصةةةندوق عةةةن أعمةةةال التصةةةفية،  يفةةة .20.11

رتبطةةةةةة ملسةةةةةتندات اميةةةةةع المعةةةةةيَّن وأن ينقةةةةةل إليةةةةةه جمصةةةةةفي المال ىعلةةةةةى نقةةةةةل مسةةةةةؤوليات التصةةةةةفية إلةةةةة

هيئةةة بعةةزل مةةةدير ليومةةاً مةةن صةةدور قةةرار ا 20 لالخةةةام أعمةةال التصةةفية مةةكنةةه مةةن إتمت يصةةندوق والتةةالب

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي

هيئةةةة بعةةةزل مةةةدير لحةةةال صةةةدور قةةةرار ا يالوحةةةدات كتابيًةةةا فةةةجةةةب علةةةى مةةةدير الصةةةندوق إشةةةعار مةةةالكي ي .20.12

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئةةةة ومةةةالكي الوحةةةدات كتابيًةةةا بشةةةكل فةةةوري لجةةةب علةةةى مةةةدير الصةةةندوق إشةةةعار ايحةةةوال، األيةةةع مج يفةةة .20.13

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

خصةةةةـم مةةةةـن أصةةةةـول تيتقاضةةةةـى مةةةةـدير الصةةةةـندوق أي أتعةةةةـاب  ، الحةةةةـال انتهةةةةـاء مةةةةـدة الصةةةةـندوق يفةةةة .20.14

 .الصندوق

 مدير الصندوق .21

لمصةةلحة مةةالكي الوحةةدات  يعمةةل مةةدير الصةةندوقو ،مةةدير الصةةندوق هةةو شةةركة الجزيةةرة لاسةةواق الماليةةة .21.1

وشةةةروط واحكةةةام الصةةةندوق. ويقةةةع  المؤسسةةةات الماليةةةةبموجةةةب أحكةةةام الئحةةةة صةةةناديق االسةةةتثمار والئحةةةة 

بمةةا فةةي ذلةةك  المؤسسةةات الماليةةةه االلتةةزام بجميةةع المبةةادا والواجبةةات التةةي نصةةت عليهةةا الئحةةة علةةى عاتقةة
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واجةةةةب االمانةةةةه تجةةةةاه مةةةةالكي الوحةةةةدات، والةةةةذي يتضةةةةمن العمةةةةل بمةةةةا يحقةةةةق مصةةةةالحهم وبةةةةذل الحةةةةرص 

 .المعقول

وتةةةةةةاريخ  2007-38-2تةةةةةةم التةةةةةةرخيص لمةةةةةةدير الصةةةةةةندوق مةةةةةةن قبةةةةةةل الهيئةةةةةةة بموجةةةةةةب القةةةةةةرار رقةةةةةةم  .21.2

رسةةةةةة نشةةةةةاط التعامةةةةةل بمما 07076  -37م وفقةةةةةا للتةةةةةرخيص رقةةةةةم 22/7/2007الموافةةةةةق  هةةةةةـ،8/7/1428

وراق كأصةةةةيل ووكيةةةةةل، التعهةةةةةد بالتغطيةةةةة،اإلدارة، الترتيةةةةةب، تقةةةةةديم المشةةةةورة  والحفةةةةةظ فةةةةةي  أعمةةةةةال األ

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

، 11455الريةةةةاض  20438سةةةةي لشةةةةركة الجزيةةةةرة لالسةةةةواق الماليةةةةة هةةةةو ص. ب. عنةةةةوان المركةةةةز الرئي .21.3

، الموقةةةةةةع علةةةةةةى شةةةةةةبكة 0112256068، فةةةةةةاكس 0112256000المملكةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية، هةةةةةةاتف 

 .www.aljaziracapital.com.saاإلنترنت: 

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

م مبلةةةةةةغ 2020االيةةةةةةرادات لشةةةةةةركة الجزيةةةةةةرة لالسةةةةةةواق الماليةةةةةةة فةةةةةةي السةةةةةةنة الماليةةةةةةة بلةةةةةةغ اجمةةةةةةالي  .21.5

، ويمكةةةةةةةن ( لاير سةةةةةةةعودي137,786,000( لاير سةةةةةةةعودي وبلةةةةةةةغ صةةةةةةةافي االربةةةةةةةاح )293,893,000)

 االطالع على القوائم المالية المدققه لمدير الصندوق على موقعه االلكتروني.

 ون مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي:يك .21.6

 إدارة الصندوق. .21.6.1

 طرح وحدات الصندوق. .21.6.2

التأكةةةد مةةةن دقةةةة شةةةروط وأحكةةةام الصةةةندوق وإكتمالهةةةا وأنهةةةا كاملةةةة وواضةةةحة وصةةةحيحة وغيةةةر  .21.6.3

 مضللة. 

ته يعةةةةد مةةةةدير الصةةةةندوق مسةةةةؤوالً عةةةةن التةةةةزام أحكةةةةام الئحةةةةة صةةةةناديق االسةةةةتثمار، سةةةةواء أأدى مسةةةةؤليا .21.7

ئر مباشةةةر أم كلةةةف بهةةةا جهةةةة خارجيةةةة. ويعةةةد مسةةةؤوالً تجةةةاه مةةةالكي الوحةةةدات عةةةن خسةةةا وواجباتةةةه بشةةةكل

دير مةةةةالصةةةةندوق الناجمةةةةة بسةةةةبب احتيالةةةةه أو اهمالةةةةه أو سةةةةوء تصةةةةرفه أو تقصةةةةيره المتعمةةةةد، وال يتحمةةةةل 

عليةةةة فالصةةةندوق مسةةةؤولية أيةةةة دعةةةاوى أو مطالبةةةات مهمةةةا كانةةةت بالنسةةةبة أليةةةة خسةةةارة لفرصةةةة أو خسةةةارة 

يةةةةر بةةةةدها المسةةةةتثمر إال فةةةةي حالةةةةة اإلهمةةةةال أو التعةةةةدي أو سةةةةوء التصةةةةرف أو التصةةةةرف غأو خسةةةةارة يتك

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

، التوجةةةةد أي انشةةةةطة عمةةةةةل أو مصةةةةالح أخةةةةرى لمةةةةةدير الشةةةةروط واألحكةةةةةام حتةةةةى تةةةةاريخ اعةةةةةداد هةةةةذه .21.8

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

جهةةةات ر الصةةةندوق بعةةةد موافقةةةة مجلةةةس إدارة الصةةةندوق تغييةةةر أو تعةةةديل أو إعةةةادة تعيةةةين اليمكةةةن لمةةةدي .21.9

مةةةةدير الصةةةةندوق مةةةةن البةةةةاطن المةةةةزودة للخةةةةدمات المرخصةةةةة. ويشةةةةمل مةةةةزودوا الخدمةةةةة دون حصةةةةر 

المستشةةةةةارين االسةةةةةتثماريين وأمةةةةةين الحفةةةةةظ والمةةةةةديرين اإلداريةةةةةين ومراجعةةةةةي الحسةةةةةابات ومةةةةةزودي و

 خدمات الرقابة الشرعية.

للهيئةةةة عةةةزل مةةةدير الصةةةندوق واتخةةةاذ أي اجةةةراء تةةةراه مناسةةةباً لتعيةةةين مةةةدير صةةةندوق بةةةديل أو اتخةةةاذ اي  .21.10

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

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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سةةةتثمارات وتشةةةغيل الصةةةناديق أو نشةةةاط إدارة االتوقةةةف مةةةدير الصةةةندوق عةةةن ممارسةةةة نشةةةاط إدارة  .21.10.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بذلك لستثمارات دون إشعار ااال

سةةةةتثمارات وتشةةةةغيل الصةةةةناديق أو االممارسةةةةة نشةةةةاط إدارة  يلغةةةةاء تةةةةرخيص مةةةةدير الصةةةةندوق فةةةةإ .21.10.2

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

ممارسةةةةةة نشةةةةةاط إدارة  يفةةةةةغةةةةةاء ترخيصةةةةةه إللهيئةةةةةة مةةةةةن مةةةةةدير الصةةةةةندوق لا ىتقةةةةةديم طلةةةةةب إلةةةةة .21.10.3

 .ستثماراتاالتثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة ساال

ً –إذا رأت الهيئةةةةة أن مةةةةدير الصةةةةندوق قةةةةد أخةةةةل  .21.10.4 بةةةةالتزام النظةةةةام أو لوائحةةةةه  -بشةةةةكل تةةةةراه جوهريةةةةا

 التنفيذية.

وفةةةاة مةةةةدير المحفظةةةةة االسةةةتثمارية الةةةةذي يةةةةدير أصةةةول الصةةةةندوق أو عجةةةةزه أو اسةةةتقالته مةةةةع عةةةةدم  .21.10.5

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

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

 

 مشغل الصندوق .21

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

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

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

 منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .22

  شركـة نمو الماليةأمين الحفظ الخاص بأصول الصندوق هو  .22.1

قةةةم ريئةةةة السةةةوق الماليةةةة بةةةالترخيص الصةةةادر عةةةن هم  26/11/2013التةةةرخيص ألمةةةين الحفةةةظ بتةةةاريخ  تةةةم .22.2

37-13172 

 حةةةةةي، الطةةةةةابق األول ،ن الحفةةةةةظ: مبنةةةةةى الشةةةةةركة التعليميةةةةة المتطةةةةةورةعنةةةةوان المكتةةةةةب الرئيسةةةةةي ألمةةةةي .22.3

 ، المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية. هةةةةاتف11653الريةةةةاض  92350ص.ب . طريةةةةق العليةةةةا العةةةةام ،المةةةةروج

 +966( 0) 11 494 4266فاكس  +966( 0) 11 494 2444هاتف 

يعةةد أمةةين الحفةةظ مسةةةؤوالً عةةن التزاماتةةه وفقةةةاً ألحكةةام الئحةةة صةةةناديق االسةةتثمار، سةةواء أأدى مسةةةؤولياته  .22.4

بشةةةةكل مباشةةةةر أم كلةةةةف بهةةةةا طرفةةةةاً ثالثةةةةاً. ويعةةةةد أمةةةةين الحفةةةةظ مسةةةةؤوالً تجةةةةاه مةةةةدير الصةةةةندوق ومةةةةالكي 

الناجمةةةةةة بسةةةةةبب احتيالةةةةةه أو اهمالةةةةةه أو سةةةةةوء تصةةةةةرفه أو تقصةةةةةيره الوحةةةةةدات عةةةةةن خسةةةةةائر الصةةةةةندوق 

 المتعمد.

يعةةد أمةةين الحفةةظ مسةةؤوالً عةةن حفةةظ أصةةول الصةةندوق وحمايتهةةا لصةةالح مةةالكي الوحةةدات، وهةةو مسةةؤول  .22.5

 كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات االدارية الالزمه فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
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ظةةام السةةوق الحفةةظ كليةةاً أو جزئيةةاً ألمنةةاء حفةةظ آخةةرين وفقةةاً لنالصةةندوق الحةةق فةةي اسةةناد خةةدمات  لمةةدير .22.6

لحفةةةظ الماليةةةة فةةةي حةةةال سةةةمحت االتفاقيةةةة المبرمةةةه بةةةين مةةةدير الصةةةندوق وأمةةةين الحفةةةظ بةةةذلك. وألمةةةين ا

دوق علةةى الحةةق فةةي تكليةةف طةةرف ثالةةث أو اكثةةر أو أي مةةن تابعيةةه بالعمةةل أمينةةاً للحفةةظ مةةن البةةاطن للصةةن

 .امين حفظ من الباطن من موارده الخاصه أن يدفع اتعاب ومصاريف أي

 خرىااالحكام، لم يقم امين الحفظ بتكليف اي من مهامه الطراف وحتى تاريخ اعداد هذه الشروط  .22.7

للهيئةةة عةةزل أمةةين الحفةةظ المعةةين مةةن مةةدير الصةةندوق أو اتخةةاذ أي تةةدبير تةةراه مناسةةباً فةةي حةةال وقةةوع أي  .22.8

 من الحاالت اآلتية:

ئحةةةـة الموجةةةـب بهيئةةةـة بةةةـذلك لحفةةةـظ دون إشةةةـعار الممارسةةةـة نشةةةـاط ا حفةةةـظ عةةةـنلـن ايةةةتوقةةةـف أم .22.8.1

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .22.8.2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. .22.8.3

ً –حفةةةةةظ قةةةةةد أخةةةةةل إذا رأت الهيئةةةةةة أن امةةةةةين ال .22.8.4 بةةةةةالتزام النظةةةةةام أو لوائحةةةةةه  -بشةةةةةكل تةةةةةراه جوهريةةةةةا

 التنفيذية.

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .22.8.5

يجةةوز لمةةدير الصةةندوق عةةزل أمةةةين الحفةةظ المعةةين مةةن قبلةةةه بموجةةب إشةةعار كتةةابي إذا رأى بشةةةكل  .22.8.6

الوحةةةدات، وعلةةةى مةةدير الصةةةندوق إشةةةعار الهيئةةةة معقةةول أن عةةةزل أمةةةين الحفةةظ فةةةي مصةةةلحة حملةةة 

 . ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .24

يشةةةرف علةةةى إدارة الصةةةندوق مجلةةةس إدارة يعينةةةه مةةةدير الصةةةندوق وتوافةةةق عليةةةه الهيئةةةة. ويتكةةةون مجلةةةس  .24.1

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

 يتألف المجلس من األعضاء التالية أسما هم: .24.2

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

يشةةةغل حاليةةةا منصةةةب رئةةةيس إدارة تطةةةوير األعمةةةال واالسةةةتراتيجية فةةةي شةةةركة الجزيةةةرة لاسةةةواق 

لوحةةدة  الماليةةة، يمتلةةك خبةةرة طويلةةة فةةي القطةةاع المةةالي حيةةث تةةولى عةةدة مناصةةب قياديةةة منهةةا مةةدير

الطةةةةرح العةةةةام ألدوات الةةةةدين فةةةةي هيئةةةةة السةةةةوق الماليةةةةة، والمةةةةدير التنفيةةةةذي للخزينةةةةة فةةةةي صةةةةندوق 

التنميةةةة العقاريةةةة، ومةةةدير ادارة التةةةراخيص والمنتجةةةات الوقفيةةةة فةةةي الهيئةةةة العامةةةة لاوقةةةاف. حاصةةةل 

علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس فةةةي إدارة األعمةةةال تخصةةةص ماليةةةة مةةةن جامعةةةة الملةةةك سةةةعود بالريةةةاض، 

 .درجــة الماجسـتير فـي إدارة األعمال من جامعة باري في الواليات المتحدة األمريكيةو

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

عاًمةةةا مةةةن الخبةةةرة  20يشةةةغل حاليًةةةا منصةةةب الةةةرئيس التنفيةةةذي لاسةةةتثمار فةةةي الجزيةةةرة كابيتةةةال. لديةةةه 

بةةةر فئةةةات األصةةةول المتعةةةددة مةةةع مؤسسةةةات أوروبيةةةة العمليةةةة فةةةي إدارة األصةةةول واألسةةةواق الماليةةةة ع
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جينرالةةةةي انفسةةةةمنت  وخليجيةةةة. عمةةةةل سةةةةابقاً كمةةةةدير لمحفظةةةةة أسةةةةواق المةةةةال والةةةةدخل الثابةةةةت فةةةةي

(Generali Investmentsورئةةةيس مشةةةارك ألسةةةواق األسةةةهم اآلسةةةيوية والناشةةةئة فةةةي ،)  اركةةةا

ول فةةةةي األهلةةةةي ، ورئةةةةيس اإلسةةةةتثمارات الدوليةةةةة و متعةةةةددة األصةةةة (Arca SGRاس جةةةةي ار)

( INSEADيحمةةةةل درجةةةةة الماجسةةةةتير فةةةةي إدارة األعمةةةةال التنفيةةةةذي مةةةةن جامعةةةةة إنسةةةةيد ) .كابيتةةةةال

 Cattolica Sacro Cuoreودرجةةة الماجسةةتير فةةي التمويةةل مةةن جامعةةة كاتوليكةةا سةةاكرو كةةور )

University فةةةةي إيطاليةةةةا، وهةةةةو محلةةةةل مةةةةالي معتمةةةةد )(CFA)  ومحلةةةةل اسةةةةتثمار بةةةةديل معتمةةةةد

(CAIA) صل على مؤهل التمويل اإلسالمي و حا(IFQ)  من معهد(CISI) 

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

حاصةةةل علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس فةةةي الهندسةةةة المدنيةةةة مةةةن جامعةةةة الملةةةك سةةةعود بالريةةةاض، يمتلةةةك 

قاريةةةة خبةةةرة طويلةةةة بةةةإدارة المشةةةاريع واإلنشةةةاءات حيةةةث عمةةةل سةةةابقا كمةةةدير مشةةةاريع بالشةةةركة الع

السةةةةعودية وشةةةةركة االتصةةةةاالت السةةةةعودية والشةةةةركة األهليةةةةة لانظمةةةةة المتقدمةةةةة ناسةةةةكو/موتوروال. 

تةةةةولى إدارة العديةةةةد مةةةةن المشةةةةاريع مةةةةن أبرزهةةةةا  إنشةةةةاء الوحةةةةدات السةةةةكنية بةةةةالحي الدبلوماسةةةةي 

كمةةةا تةةةولى إدارة اإلنشةةةاءات بمركةةةز المعيقليةةةه بالريةةةاض. يعمةةةل منةةةذ  3بالريةةةاض ومجمةةةع العقاريةةةة 

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

 

  مستقل) عضو مجلس اإلدارة -أ. عبدالعزيز التويجري( 

حاصةةل علةةةى دبلةةةوم عةةةالي معةةادل للماجسةةةتير فةةةي الدراسةةةات البنكيةةة المتقدمةةةة، معهةةةد اإلدارة العامةةةة، 

البنكةةةي و االسةةةتثمار مةةةن خةةةالل الريةةةاض. يملةةةك خبةةةرة كبيةةةرة تزيةةةد عةةةن عشةةةرون عامةةةاً فةةةي المجةةةال 

العمةةةل فةةةي مؤسسةةةة النقةةةد العربةةةي السةةةعودي  كنائةةةب رئةةةيس إدارة التفتةةةيش البنكةةةي، وهيئةةةة السةةةوق 

الماليةةةةة كمستشةةةةار فةةةةي إدارة توعيةةةةة المسةةةةتثمر. يتةةةةوفر لديةةةةة معرفةةةةة وخبةةةةرة عمليةةةةة فةةةةي مجةةةةاالت 

رات عائليةةةة فةةةي مجةةةال واسةةةعة فةةةي اإلدارة واالسةةةتثمار والتطةةةوير العقةةةاري. يةةةدير حاليةةةاً عةةةدة اسةةةتما

 تطوير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: .24.3

ً فيها،  .24.3.1 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

الدارة للصندوق، وعقود الموافقة على عقود تقديم خدمات ا -على سبيل المثال ال الحصر–ويشمل ذلك 

تقديم خدمات الحفظ، واليشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً 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

 باً، الموافقةةةة أو المصةةةادقة علةةةى أي تضةةةارب مصةةةالح يفصةةةحاإلشةةةراف ، ومتةةةى كةةةان ذلةةةك مناسةةة .24.3.3

 عنه مدير الصندوق.

ى اللتزام لدقة وااالجتماع مرتين على األقل في السنة مع مسئول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطاب .24.3.4

 قة.  مدير الصندوق، لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واالنظمة واللوائح ذات العال
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من ( يتضاكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مسنتد آخر )سواء أكان عقد أم غيره التأكد من .24.3.5

بق ق ماسإفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من تواف

 مع الئحة صناديق االستثمار. 

ً ألحكالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحد .24.3.6 ئحة ام الات وفقا

 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

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

اته مسـؤوليبق صـندو  وذلـك للتأكـد مـن قيـام مـدير الوهريـة للصـندوقلجخـدمات المعنيــة بتقديم الا

ً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد ف قـق مصـلحة مـالكيحيمـا ب اديق صن ئحةال يالوحدات وفقا

 االستثمار.

فقًــا وـندوق متعلقــة بأصــول الصـلمخــاطر الليــة تعامــل مــدير الصــندوق مــع اآتقيــيم  .24.3.8

 .عهامل متعاتعلقة بالصندوق وكيفية المخاطر الملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد السياســات و

العمةةةةل بأمانةةةةة وحسةةةةن نيةةةةة واهتمةةةةام ومهةةةةارة وعنايةةةةة وحةةةةرص وبمةةةةا يحقةةةةق مصةةةةلحة مةةةةالكي  .24.3.9

 .الوحدات

جتماعـةةةةةةـات االيـةةةةةةـع وقةةةةةةائع متشـةةةةةةـتمل علـةةةةةةـى ج يجتماعـةةةةةةـات الةةةةةةـتاالاضـةةةةةةـر حتـةةةةةةـدوين م .24.3.10

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تا يوالقــرارات الــت

 انية آالف لاير سعودي.يتلقى العضو المستقل مكافأة سنوية مقدارها ثم .24.4

حتةةةى تةةةاريخ إعةةةداد مةةةذكرة المعلومةةةات هةةةذه فإنةةةه ال يوجةةةد أي تضةةةارب مصةةةالح متحقةةةق أو محتمةةةل بةةةين  .24.5

 مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

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

 
 أ. ماركو ماوري أ. سعد الغريري

لجارهللا م. فهد ا

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 التويجري )مستقل(

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 عضو عضو عضو رئيس بحة بالريال السعوديصندوق الجزيرة للمرا

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 عضو عضو - رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 استراتيجية النمو
 عضو عضو - رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتوازنة االستراتيجية
 عضو عضو - رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتحفظة االستراتيجية
 عضو عضو - رئيس

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

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

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .25

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

والضوابط  والعمليات واالستثمارات والتمويل المتعلق بالصندوق لضمان االمتثال وااللتزام بالمعايير

 :الشرعية من األعضاء التالية أسما هم اللجنةتتكون من والشرعية. 

 الرئيس( فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق( 

عةةة لعةةالي بجامللفقةةه المقةةارن بمعهةةد القضةةاء ا يحمةةل شةةهادة دكتةةوراه فةةي الفقةةه اإلسةةالمي وكةةان أسةةتاذاً 

ق ر حةةةةول موضةةةةوع التةةةةأمين والعديةةةةد مةةةةن األورااالمةةةةام محمةةةةد بةةةةن سةةةةعود االسةةةةالمية، وكتةةةةب الكثيةةةة

ا ومستشةةةار والمقةةةاالت البحثيةةةة. عضةةةو هيئةةةة كبةةةار العلمةةةاء فةةةي المملكةةةة واللجنةةةة الدائمةةةة للفتةةةوى فيهةةة

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

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

بةةةد عسةةةابق لمركةةةز أبحةةةاث االقتصةةةاد اإلسةةةالمي بجامعةةةة الملةةةك  أسةةةتاذ االقتصةةةاد اإلسةةةالمي ومةةةدير

ن العزيةةةز، وعضةةةو المجلةةةس الشةةةرعي فةةةي هيئةةةة المعةةةايير وهيئةةةات الرقابةةةة الشةةةرعية فةةةي العديةةةد مةةة

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

 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

بكةةةةالوريوس شةةةةريعة عةةةةام، كليةةةةة الشةةةةريعة مةةةةن جامعةةةةة اإلمةةةةام محمةةةةد بةةةةن سةةةةعود  يحمةةةةل شةةةةهادة

 زيةةةرةنائةةةب رئةةةيس المجموعةةةة الشةةةرعية بنةةةك الج. ويشةةةغل حاليةةةاً عةةةدد مةةةن المناصةةةب منهةةةا اإلسةةةالمية

مستشةةةةار االدارة التنفيذيةةةةة لمؤسسةةةةة و نائةةةةب الةةةةرئيس رئةةةةيس المجموعةةةةة الشةةةةرعية شةةةةركة جةةةةدوىو

وهةةةو كةةةذلك عضةةةو فةةةي العديةةةد مةةةن اللجةةةان لعةةةدد مةةةن الشةةةركات  تخصصةةةيمستشةةةفى الملةةةك فيصةةةل ال

 والجمعيات.

تقةةةوم الصةةةندوق، و عمليةةةاتمعةةةايير الشةةةرعية التةةةي يجةةةب ان تسةةةتوفيها تقةةةر الهيئةةةة الشةةةرعية للصةةةندوق ال .25.2

 بمراجعة وتعديل هذه المعايير والتأكد من التزام مدير الصندوق بها.

مةةن  9بنةةد تشةةمل األتعةةاب التةةي يةةدفعها الصةةندوق مقابةةل الخةةدمات التةةي يحصةةل عليهةةا مةةا أشةةير إليةةه فةةي ال .25.3

 .الشروط واالحكام هذه

الشةةرعية  وعليةةه أقةةرت الهيئةةةعةةايير الصةةادرة مةةن الهيئةةة الشةةرعية للصةةندوق، يلتةةزم مةةدير الصةةندوق بالم .25.4

عةةةة ، كمةةةا أنهةةةا خاضةةةعة للمراجتخضةةةع اسةةةتثمارات الصةةةندوق للمعةةةايير التاليةةةةللصةةةندوق أنةةةه يجةةةب أن 

 للصندوق:والتعديل بحسب قرارات الهيئة الشرعية 

لحةةةوم واجرة فيهةةةا كةةةالخمر ال يتعامةةةل الصةةةندوق فةةةي السةةةلع التةةةي تحةةةرم الشةةةريعة اإٍلسةةةالمية المتةةة .25.4.1

 الخنزير ومنتجاتها وما شابه ذلك مما حرمته الشريعة اإلسالمية.

 .يجب على الصندوق قبض السلع التي يرغب في المتاجرة فيها قبل عرضها في السوق للبيع .25.4.2



- 30- 

 عنةةةد حاجةةةة الصةةةندوق إلةةةى تمويةةةل وفةةةق األحكةةةام والشةةةروط المنظمةةةة لنشةةةاطه فةةةإن هةةةذا التمويةةةل .25.4.3

 فقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية.يجب أن يكون متوا

ال يجةةةوز للصةةةندوق اسةةةتثمار أيةةةاً مةةةن أصةةةوله فةةةي صةةةناديق أخةةةرى ال تخضةةةع أحكامهةةةا وشةةةروطها  .25.4.4

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.

م ال يحةةةق للصةةةندوق إعةةةادة بيةةةع سةةةلعة قةةةام بشةةةرائها مةةةن أحةةةد عمالئةةةه إلةةةى نفةةةس العميةةةل الةةةذي تةةة .25.4.5

 .شرا ها منه منعاً للدخول في العينة المحرمة

ال يجةةةةوز للصةةةةندوق اسةةةةتثمار بعةةةةض سةةةةيولته فةةةةي قنةةةةوات اسةةةةتثمارية غيةةةةر متوافقةةةةة مةةةةع أحكةةةةام  .25.4.6

 الشريعة اإلسالمية.

 .للتأكد من استيفاءها للمعايير الشرعية المطلوبةالصندوق بشكل ربع سنوي  عملياتتتم مراجعة  .25.5

 مراجع الحسابات .26

 شركاةبي كي إف البسام وللصندوق هو  حساباتال راجعم .26.1

شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحليه(، حي السيلمانيه، : لمراجع الحساباتمكتب الرئيسي عنوان ال .26.2

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

www.pkf.com 

ة األولية والسنوية الخاصة القوائم المالي تدقيقوبمراجعة البيانات المالية للصندوق  مراجع الحساباتيقوم  .26.3

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

 المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

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

مراجع أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير  مراجع الحساباتإدارة الصندوق أن يرفض تعيين  يجب على مجلس .26.5

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: الحسابات

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

 للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.5.2

 .هيئةلا ى لدحسابات للصندوق مسجالً ليعد مراجع ا لمإذا  .26.5.3

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

 المراجعة بشكل مرض.

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

 اصول الصندوق .27

 محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق أصول صندوق االستثمار .27.1

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين. .27.2
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أصةةةول الصةةةندوق مملوكةةةة بشةةةكل جمةةةاعي لمةةةالكي الوحةةةدات ملكيةةةة مشةةةاعة، واليجةةةوز ان يكةةةون لمةةةدير  .27.3

و أمةةةةين الحفةةةةظ مةةةةن أمةةةةين الحفةةةةظ أ مشةةةةغل الصةةةةندوق أو الصةةةةندوق أو مةةةةدير الصةةةةندوق مةةةةن البةةةةاطن أو

البةةةةاطن أو مقةةةةدم المشةةةةورة أو المةةةةوزع أي مصةةةةلحة فةةةةي أصةةةةول الصةةةةندوق أو مطالبةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق بتلةةةةك 

أمةةةةين  مشةةةةغل الصةةةةندوق أو االصةةةةول، إال إذا كةةةةان مةةةةدير الصةةةةندوق أو مةةةةدير الصةةةةندوق مةةةةن البةةةةاطن أو

الصةةندوق ، وذلةةك فةةي فةةي الحفةةظ أو أمةةين الحفةةظ مةةن البةةاطن أو مقةةدم المشةةورة أو المةةوزع مالكةةاً لوحةةدات 

ةةةةح  حةةةةدود ملكيتةةةةه، أو كةةةةان مسةةةةموحاً بهةةةةذه المطالبةةةةات بموجةةةةب أحكةةةةام الئحةةةةة صةةةةناديق االسةةةةتثمار، وأُفصم

 حكام.األشروط وهذه العنها في 

 معالجة الشكاوى .28

يمكةةةن الحصةةةول علةةةى نسةةةخة مةةةن سياسةةةة مةةةدير الصةةةندوق وإجراءاتةةةه المعتمةةةدة  فةةةي معالجةةةة الشةةةكاوى عنةةةد 

ن خةةةالل أحةةةد مراكةةةز الشةةةركة.  وفةةةي حالةةةة تعةةةذر الوصةةةول إلةةةى تسةةةوية للشةةةكوى أو الطلةةةب دون مقابةةةل وذلةةةك مةةة

إدارة شةةةكاوى -( يةةةوم عمةةةل، يحةةةق للمشةةةترك إيةةةداع شةةةكواه لةةةدى هيئةةةة السةةةوق الماليةةةة 30لةةةم يةةةتم الةةةرد خةةةالل )

المسةةةتثمرين، كمةةةا يحةةةق للمشةةةترك إيةةةداع الشةةةكوى لةةةدى لجنةةةة الفصةةةل فةةةي منازعةةةات األوراق الماليةةةة بعةةةد مضةةةي 

( يةةةوم تقةةةويمي مةةةن تةةةاريخ إيةةةداع الشةةةكوى لةةةدى الهيئةةةة، إال إذا اخطةةةرت الهيئةةةة مقةةةدم الشةةةكوى بجةةةواز 90مةةةدة )

 .إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة

 

 معلومات أخرى .29

الح المصةةة عةةةارضيمكةةةن لمةةةالكي الوحةةةدات االطةةةالع علةةةى السياسةةةات واإلجةةةراءات المعتمةةةدة  فةةةي معالجةةةة ت .29.1

 ند الطلب ودون مقابل.عوأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي 

ق يحةةةال أي خةةةالف ناشةةةيء مةةةن أو عةةةن االسةةةتثمار فةةةي الصةةةندوق إلةةةى لجنةةةة الفصةةةل فةةةي منازعةةةات األورا .29.2

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

الصةةةةندوق وتقةةةةارير ، قائمةةةةة المسةةةةتندات المتاحةةةةه لمةةةةالكي الوحةةةةدات تشةةةةمل شةةةةروط واحكةةةةام الصةةةةندوق .29.3

 .دوقوالقوائم المالية لمدير الصن، والعقود المذكورة في الشروط واالحكاموقوائمه المالية، 

مةةه أخةةةرى ، فةةإن مةةدير الصةةندوق اليعتقةةد بوجةةود اي معلوالشةةروط واالحكةةةام بإسةةتثناء مةةاتم ذكةةره فةةي هةةذه .29.4

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق ينبغي أن تتضمنها 

 من قيود الئحة االستثماراليوجد اية اعفاءات  .29.5

 معلومات إضافيه لصندوق أسواق النقد .30

دي لةةدى عةةن إيةةداع مبلةةغ نقةةختلةةف يعلةةى المسةةتثمر أن يعلةةم أن اإلشةةتراك فةةي أي وحةةدة مةةن هةةذا الصةةندوق  .30.1

 بنك محلي.

راك، االشةةةت مةةةدير الصةةةندوق غيةةةر ملةةةزم بقبةةةول طلةةةب اسةةةترداد الوحةةةدات بسةةةعرعلةةةى المسةةةتثمر أن يعلةةةم أن  .30.2

 .دات وإيراداتها ُعرضة للصعود والهبوطوأن قيمة الوح

 تم تصنيف استثمارات الصندوق حسب نوع ومدة االستثمار والتصنيف االئتماني.يس .30.3
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ر لصةةةفقات سةةةوق النقةةةد خةةةارج الممليلتةةةزم مةةةدير الصةةةندوق، فةةةي حةةةال تعامةةةل الصةةةندوق مةةةع  .30.4 كةةةة، أي ُمصةةةدم

 عودي.الس للبنك المركزيهذا المصدر خاضع لهيئة رقابية مماثلة يكون بأن 

 لن يستثمر الصندوق في عقود المشتقات. .30.5
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 إقرار من مالك الوحدات .31

ريخ بتةةةاالمحدثةةةة  الجزيةةةرة للمرابحةةةة بالريةةةال السةةةعوديلقةةةد قمةةةت/ قمنةةةا بقةةةراءة شةةةروط وأحكةةةام صةةةندوق 

 .اي تم االشتراك فيهوالموافقة على خصائص الوحدات الت .م28/02/2023هـ الموافق 08/08/1444

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

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

 توقيع المستثمر 

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

 


