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  بالدوالر االمريكيالجزيرة للمرابحة صندوق 

AlJazira USD Murabaha Fund 

 في تعامالت مرابحة في أسواق السلع يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

جلــس مء ق وأعضــاويتحمــل مــدير الصــندوا. موافقـة عليهلمت اتجلـس إدارة الصـندوق ومشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

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

، حكـاماألو الشروط يعلومــات الواردة فمة واكتمــال الجلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحميقــر ويؤكــد أعضــاء 

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

ام وأحك 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

 .مثلهييعود للمستثمر أو من الصندوق 

بل لجنة قلمجازة من على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية ا بالدوالر االمريكيصندوق الجزيرة للمرابحة تم اعتماد 

 الرقابة الشرعية المعينه للصندوق.

، وق الماليةيئة السستثمار الصادرة عن مجلس هالئحة صناديق االتخضع 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

 مكن االطالع على اداء الصندوق ضمن تقارير الصندوق الدوريةي

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 واألحكام على كل مستثمر أن يقرأ

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

 شخصية. يته الي الصندوق إنما يقوم بذلك على مسؤولبمستشار مالي مستقل، مع األخذ في االعتبار أن كل شخص يستثمر ف

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

ا بارهدات 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 ع، إلى غير السعوديين و 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 أيةمن تقع شروط وأحكام الصندوق و من كلالجزيرة لالسواق المالية  شركة

 على هذه القيود ويلتزم بها. 

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

حتملون رون الماستثمارية أو أية مسائل أخرى، ويُنصح المستثمفيما 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

تالك أو اء أو االمالشر لى هذاالتي تنطبق عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب ع

 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

 

 
 شركـة نمو المالية

 

 +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 

 بالدوالر األمريكيالجزيرة للمرابحة دوق صن أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 شركة الجزيرة لالسواق المالية مدير الصندوق

 الصندوق هدف
وفير يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يتفوق على المؤشر اإلسترشادي بمخاطر منخفضة مع ت

 السيولة خالل فترة قصيرة

 نخفضم مستوى المخاطر

 دوالر أمريكي 2.000 لالشتراك األدنى الحد

 دوالر أمريكي  500 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لألشتراك األدنى الحد

 المنتظم اإلشتراك برامج عبر
 دوالر أمريكي 30

 اليوجد لالسترداد األدنى الحد

 للمملكة الرسمية العطل باستثناء خميسال 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 السابق العمل ظهراً يوم 12:00 الساعة

 للمملكة الرسمية العطل باستثناء الخميس إلى األحد ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين

داد االستر ها سعرالتالي لنقطة التقويم التي حدد عند العمل الثالثقبل موعد إقفال العمل في يوم 

 .كحد أقصى

 دوالر أمريكي 100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 الدوالر األمريكي عملة الصندوق

 م10/02/2019لموافق ا  هـ05/06/1440 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

هـ 08/08/1444بتاريخ م ، وتم إجراء أخر تحديث لها 22/01/2019هـ الموافق 16/05/1440

 م 28/02/2023الموافق 

 اليبور الشهري للدوالر األمريكي االسترشادي المؤشر

 شركة الجزيرة األسواق المالية ندوقمشغل الص

 شركـة نمو المالية أمين الحفظ
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 بي كي إف البسام وشركاة مراجع الحسابات

 الصندوق إدارة رسوم

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

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

 ً 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 واالسترداد االشتراك رسوم

 اليوجد رسوم أمين الحفظ 

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

  سعوديةية الوتحتسب هذه الرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في سوق النقد بالمملكة العرب

 مصاريف اخرى

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

يف الحصر:مراجعي الحسابات الخارجيين ومجلس إدارة الصندوق والهيئة الشرعية و مصار

اريف هيئه السوق المالية وموقع تداول وأية أطراف أخرى تقدم خدمات للصندوق، وأية مص

لتعاقد ايتم  استثنائية وغيرها مثل مصاريف التصفية أو مصاريف المستشارين االستثماريين الذي

 فة مؤقتة. توجد قائمة مفصله بالرسوم والمصاريفمعهم بص
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 قائمة المصطلحات

 

 :المعنى المحدد له أدناه شروط واالحكاممصطلحات التالية المستخدمة في هذه السيكون لكل من ال

السعودية  ربيةالع بالمملكة المالية السوق هيئة مجلس عن االستثمار الصادرة صناديق : الئحةالئحة صناديق االستثمار

ام السوق المالية الصادر م بناًء على نظ24/12/2006ه الموافق 03/12/1427وتاريخ  2006-219-1بموجب القرار 

وتاريخ  2021-22-2هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2/6/1424بتاريخ  30بالمرسوم الملكي رقم م/

 .م، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليها24/02/2021ه الموافق 12/07/1442

 .شركاةبي كي إف البسام و: يعني مراجع الحسابات

 

مييين  الحاصيييلة عليييى تيييرخيص ،شيييركة الجزييييرة لاسيييواق الماليييية: يعنيييي مشرررغل الصرررندوق /دوق/ مررردير الصرررن الشرررركة

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

 20438الرئيسييييييي: ص. ب.  اوعنييييييوان مكتبهييييي  م05/04/2008هييييييـ الموافيييييق  28/3/1429لممارسييييية العمييييييل تييييياريخ 

 . 0112256000، المملكة العربية السعودية، هاتف 11455اض الري

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

 ، المملكة العربية السعودية.21442 جدة 6277ب. 

بعييية لتليييك شيييركة تا أيلبنيييك الجزييييرة وأو مملوكييية  عيييةتاب  ،فيييي هيئييية قابضييية 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

اريخ وت 30قم م/ملكي رة الصادر بموجب المرسوم ال: يعني نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودينظام السوق المالية

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

 . شركـة نمو المالية: يعني أمين الحفظ

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

  .بالدوالر االمريكيالجزيرة للمرابحة صندوق يعني : الصندوق

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

  من هذه المذكرة. 2: تعني األهداف االستثمارية المذكورة في البند األهداف االستثمارية
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مار في م طلبا لالستثيقد )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

 نسبي وفقا لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر. 

دد عافي قيمة أصول الصندوق مقسومة على يقصد بها ألغراض الئحة صناديق االستثمار ، ص: صافي قيمة األصول

 الوحدات القائمة.

ً منصافي قيمة أصول الصندوق: يقصد بها ألغراض الئحة صناديق االستثمار، إجمالي قيمة أصول الصندوق مخصو ها ما

 الخصوم

 : تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة. الالئحة

  .رآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: تعني النظام المستند إلى القالشريعة

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

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

ين بم توقيعها ثمار ، ويتصناديق االست الئحة بموجب احكامالعقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة :  األحكاموالشروط 

 . مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

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

  .الدوالر األمريكييعني : دوالر

 .سعوديةفي المملكة العربية العدا العطل الرسمية  الخميس من األحد إلى: : يموالتق يوم

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

 السعودية. 

 .بين البنوكبالدوالر األمريكي سعر اإلقراض : اليبور

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

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

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

% أو أكثر من مجموع  75وافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم : يعني قراراً يتطلب مقرار خاص للصندوق 

الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية 

 الحديثة.

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

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

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

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



- 9- 

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

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

 المغلق.

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

 .لصندوقاي لمدير الصندوق من منصب مدير االنسحاب الطوع (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 يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العامأي تغيير  (6

 .ابع ألي منهماأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي ت

 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

 .صول الصندوق العام المغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينيه أو كليهمازيادة اجمالي قيمة ا (10

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

1)  

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

 ه بتعريف التغييرات االساسية.االستثمار والخاص

ع البيييائع هيييو عقيييد بييييع سيييلعة معينييية موجيييودة أو تحيييت التشيييغيل وبمواصيييفات محيييددة ويتفيييق المشيييتري مييي :ةالمرابحرررعقرررد 

 ق عليهاالربح متف على أن يدفع المشتري قيمة تكلفتها الفعلية والمحددة بمعرفة البائع مضافاً إليه نسبة مئوية من

مييا أنييد العقييد  علمرابحيية بييربح متغييير، وهييي إبييرام عقييد مرابحييه يكييون رأس المييال فيييه محييدداً هييي ا المرابحررة المركبررة:

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

ى عميييل هيييي عقيييد عليييى منفعييية مباحييية معلومييية وميييدة معلومييية ألصيييل )عيييين( معليييوم أو موصيييوف بالذمييية أو علييي اإلجرررارة:

 بعوض معلوم شيء معلوم 

 هيييييييي شيييييييهادات ماليييييييية متسييييييياوية القيمييييييية تمثيييييييل حصصييييييياً شيييييييائعة فيييييييي ملكيييييييية موجيييييييودات الصررررررركوك:

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

 تمويل االغراض التجاريةهي صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة االسالمية تستخدم ل 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 ايملعايلأحد ا يشخص طبيعي يستوف (أ

 ودي وال سيعملييون ل نجميوع قيمتهيا عين أربعييميقل  مالية اللوراق األأسواق ا يأن يكون قد قام بصفقات ف .1

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

 ل سعودي نييسة مالمأصوله عن خ يتقل قيمة صاف أن ال .2
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 يستثمار فيالوظيفة مهنية تتعلق با يمالي فلالقطاع ا فيقل ألث سنوات على اأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثال .3

 ليةاملوراق األا

ا رف بهيتيماليية معتميدة مين جهية معلوراق األجيال أعميال ام يعلى شهادة مهنية متخصصة في أن يكون حاصالً  .4

 ً  دوليا

خليه يقيل د ن الهيئية، عليى ألمعتمدة من قبيل المالية الوراق األا ي على الشهادة العامة للتعامل فأن يكون حاصالً  .5

 نضيتياملا نالسنتي يالسنوي عن ست مئة ألف ل سعودي ف

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

 قة بواسطتهاالت ذات العالتصااليع املية، وأن تتم جاملأن يكون الطرح على مؤسسة السوق ا .أـ

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

 حصول على موافقة مسبقةلا ىحاجة إللادون 

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

 قلألتية على اآلر ايمعايلأحد ا يشخص اعتباري يستوف (ب

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

عليى  تزييد ين والييتقل قيمتها عن عشرة مال  صافية الملك أصوالً تعة جموم يملك، أو عضواً فتشركة   .أـ

 .ن مليون ل سعودييسمخ

ن تقيل قيمتهيا عي ال صيافية مليك أصيوالً تر مسجلة، أو أي شركة تضيامن، أو منشيأة أخيرى يأي شراكة غ .بـ

 مليون ل سعودي نسيمتزيد على خ ل سعودي وال اليينعشرة م

لييس إدارة، أو مسييؤول، أو موظييف لييدى شييخص اعتبيياري ويكييون جمشخصيياً يتصييرف بصييفة عضييو  .جـ

 يرد فيعتباري التعريف اليواال عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص امسؤوالً 

 ب(/1(أو  (أ/1)الفقرة 

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

 .قة بواسطتهاالت ذات العالتصاالمالية، وأن تتم مجيع الالطرح على مؤسسة السوق ا أن يكون .أـ

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

 حصول على موافقة مسبقةلا ىجة إلاحلدون ا

أحيد  يفأو لشيخص اعتبياري يسيتو (أ(الفقيرة  ير اليواردة فييعايملأحد ا يشركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوف (ج

 )ب)الفقرة  ير الواردة فيعايلما

 يقصد به أي من اآلتي بيانهم:عميل مؤسسي: 

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

اليية ها مؤسسية سيوق مجهية حكوميية، مباشيرة أو عين طرييق محفظية تيدير ىالشركات المملوكة بالكاميل للدولية أو إلي (ب

 مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 

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

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

 تزييد عليى خمسيين ملييون ل شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصول صيافية .2

 سعودي.

شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتبياري ويكيون مسيؤول عين  .3

( أو 1/أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق عليى ذليك الشيخص االعتبياري التعرييف اليوارد فيي الفقيرة )ج

 (2)ج/

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

 صندوق استثمار (ه

 طرفاً نظيرا (و
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 شروط و أحكام الصندوق

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح. بالدوالر االمريكيالجزيرة للمرابحة صندوق  .1.1

يث لها ، وتم إجراء أخر تحد م22/01/2019هـ الموافق 16/05/1440بتاريخ صدرت شروط وأحكام الصندوق  .1.2

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

 م.22/01/2019هـ الموافق 16/05/1440بتاريخ وافقت الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق  .1.3

 الصندوق مفتوح المدة. .1.4

 النظام المطبق   .2

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

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

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

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

 سياسات االستثمار وممارساته .3

بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خالل فترة  يتفوق على المؤشر اإلسترشاديتحقيق عائد إلى  يهدف الصندوق .3.1

 .قصيرة

واإلجارة واالوراق عقود المرابحة ومنخفضة المخاطر مثل: االدوات المالية قصيرة االجل في يستثمر الصندوق  .3.2

 .المعايير الشرعية للصندوقالمتوافقة مع المالية قصيرة االجل وعقود تمويل التجارة 

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

 الصكوك.

  -BBBذات التصنيف اإلئتماني )صافي قيمة أصوله بحد أقصى في الصكوك  % من20لصندوق إستثمار ليحق  .3.4

أو صناديق أي إستثمارات أخرى و ،وصناديق الصكوك و/أو اي تصنيف أعلى( حسب تصنيف فيتش أو مايعادله،

ل الجهات التنظيمية ومتوافقة مع المعايير الشرعية بشريطة أن تكون معتمدة من ق منخفضة المخاطرآخرى 

مصدر واحد  عم هذه االستثمارات تجاوزتعلى أن ال  ،وذات مستوى مخاطر مشابه لمخاطر الصندوق دوقلصنل

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20 تهنسبما

بحد أقصى في صك واحد بإستثناء  % من صافي قيمة أصول الصندوق10يحق لمدير الصندوق إستثمار   .3.5

سعودية وحكومات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلقتصادي الصكوك المصدرة من حكومة المملكة العربية ال

% من صافي قيمة 20حيث يحق له استثمار ، والتنمية والدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .اصول الصندوق في صك واحد منها

لمدير الصندوق أو شركات تابعه بنك الجزيرة المالك األدوات المالية الصادرة عن  في االستثمار للصندوقيمكن   .3.6

 .طبقاً ألهداف وقيود الصندوق

ً  180لن يتجاوز المتوسط المرجح لتاريخ االستحقاق  .3.7  .يوماً تقويميا
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3.8.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

واإلجيييييارة واالوراق الماليييييية والمرابحييييية المركبييييية عقيييييود المرابحييييية 

ت الخزينييية منخفضييية ومنتجييياقصييييرة االجيييل وعقيييود تموييييل التجيييارة 

 المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوقالمخاطر 

75% 100% 

لصييييكوك وصييييناديق الصييييكوك وأي إسييييتثمارات أو صييييناديق أخييييرى ا

 ذات مستوى مخاطر مشابه لمخاطر الصندوق
0 25% 

وإسييييتثمارات ذات تيييياريخ أو فتييييرة إسييييتحقاق متبقييييية ال تتعييييدى  النقييييد

 ( أيام7)
10% 100% 

 

بالدوالر أو أي عملة مرتبطة بشكل مباشر  بالدوالر االمريكي ةلصندوق اصولة في استثمارات مقيميستثمر ا  .3.9

التعاون  عضاء في منطقةالعربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول األ ةفي األسواق المالية للمملك

 .اإلقتصادي والتنمية

تثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات الدخول كمسو/أو أي من تابعيه يحق لمدير الصندوق  .3.10

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

 .هذه الشروط واالحكام

ءم مع من خالل اعتماد استراتيجيات متعددة تتال قصيريهدف مدير الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى ال .3.11

اقتصادية عامة أبحاث ودراسات الظروف االقتصادية المتغيرة. ويستخدم مدير الصندوق جميع ما يتوفر لدية من 

للتنبوء بتحركات اسعار ن مصادر داخلية أو خارجية أو خاصة من المصادر المختلفة سواء كانت أبحاث م

  إدارة الصندوق بفعالية أكبر.الفائدة و

 مالية التالية ضمن استثمارات الصندوق:لوراق اإدراج األ دير الصندوقميمكن ل ال .3.12

 FUTURESالعقود المستقبلية  .3.12.1

  OPTIONS عقود الخيارات .3.12.2

  أخرى على أنواع األوراق المالية التى يستثمر بها الصندوق.ال يوجد قيود   .3.13

لجنة الرقابة الشرعية المجازة من قبل  ةالشرعييلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته متوافقه مع المعايير  .3.14

 المعينة للصندوق.

مدير  يحق للصندوق اإلستثمار في صناديق اسواق النقد منخفضة المخاطر وقصيرة المدى المداره من قبل .3.15

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

اخر، أو في اوز مجموع استثمارات الصندوق في وحدات صندوق استثمار على أن التتج .لمدير الصندوق

% من صافي قيمة 25صادرة عن ذات مؤسسة السوق السوق المالية، مانسبته  ةوحدات صناديق استثمار مختلف

  اصول الصندوق.
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% 10عن يمكن للصندوق الحصول على تمويل )بما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق( بما ال يزيد  .3.16

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

ً من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب  ً حسنا اقتراضه قرضا

 الصندوق.

 المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة جهة في استثمارات الصندوق عومجم وزاتتج أن يجوز ال .3.17

 المبرمة سوق النقد صفقات 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

وسياسات تقوم استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم االخالل باهداف الصندوق  .3.18

 .حدود التعامل مع االطراف النظيرةاالستثمار ومراعاة 

بين بالدوالر األمريكي وهو سعر اإلقراض  ،الشهري للدوالر األمريكي هو اليبور المؤشر اإلرشادي للصندوق  .3.19

من موقع  الشهري اليبورحول اسعار ويمكن للمستثمر الحصول على معلومات كاملة  لمدة شهر واحد،البنوك 

  www.sama.gov.sa  البنك المركزي السعودي

 .لن يستثمر الصندوق في المشتقات .3.20

 في الصندوقالمخاطر الرئيسية لالستثمار  .4

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

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

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

 سيتم تحقيقها. 

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

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

 طبيعية أخرى.

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

 يماثل االداء السابق.

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

 أو يبيع وحدات الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي شكل.

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

 أية عوائد.

 ية المحتملة المرتبطة باالستثمار:قائمة المخاطر الرئيس .4.6

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

د عن يم واحإمكانية تسييل جزء من أصول الصندوق وكذلك في حالة زيادة طلبات االسترداد في يوم تقو

لي ويم التاتأجيل بعض طلبات االسترداد ليوم التق % من قيمة أصول الصندوق وما يتم عنه من10نسبة 

  .بالنسبة والتناسب
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لتنظيمييية اقييد يكييون لاوضيياع السياسييية واالقتصييادية فييي بلييد مييا والتغيييرات المخيياطر االقتصييادية:   .4.6.2

ة ة االئتمانييييعليييى اسيييعار الفائيييدة والقيييدرأو الضيييريبية أو تغيييير السياسييية االقتصيييادية فييييه تيييأثير كبيييير 

 . ظيره التي يتعامل معها الصندوقلالطراف الن

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

  .في حال تغير األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل هذا الصندوق

 علىمر دم قدرة المستثمخاطر السوق: ينطوي االستثمار في هذا الصندوق على مخاطر سوق تتمثل بع .4.6.4

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

 ألوضاعوغيرها( أو الصكوك لما تتميز بها هذه األسواق من تقلبات نتيجة عوامل متعددة كتغير ا

 .ة أو غير مباشرةبطريقة مباشرعليها 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 ينتجلقة بهالقدرة على سداد بعض أو كل من ذالك الدين مما يؤثر على تقييم األوراق المالية المتع

 .تماني بتخفيض تقييمها لهذلك أيضا قيام المنظمات المعنية بالتقييم االئعن 

لمستثمر امقابل العمالت المحلية للبلدان  الدوالر األمريكيسعر صرف تذبذب مخاطر أسعار الصرف:  .4.6.6

أو لمالك  لصندوقلفي أصولها  قد ال يمكن التنبؤ به، وقد يكون له تأثير كبير على العوائد االستثمارية 

 .الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي

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

 وما بعالقةئدة عميتحمله المستثمر نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة المستقبلية. حيث ترتبط أسعار الفا

 .عكسية مع تقييم المنتجات االستثمارية ذات العوائد الثابتة

اليييى تيييأثر الرسيييوم ، ضيييرائب ومنهيييا ضيييريبة القيمييية المضيييافةقيييد ييييؤدي فيييرض المخييياطر ضيييريبية:  .4.6.8

حيييييث قييييد تييييؤدي هييييذه الضييييرائب   ،والمصيييياريف والتكيييياليف األخييييرى المرتبطيييية بييييإدارة الصييييندوق

ة انظمييييلالعوائييييد المرتبطيييية باالسييييتثمار فييييي الصييييندوق. ووفقيييياً  انخفيييياضالتييييي يييييتم فرضييييها إلييييى 

لعالقييية االلتزاميييات المفروضييية ذات اهيييذه  والليييوائح ذات العالقييية، فإنيييه فيييي حيييال اإلخيييالل بيييأي مييين

بضيييريبة القيمييية المضيييافة فيييإن ذليييك سيييوف ييييؤدي إليييى فيييرض غراميييات ماليييية وعقوبيييات نظاميييية 

 .أخرى

وراق مخييياطر أسيييعار الفائيييدة: تغيييير أسيييعار الفائيييدة يمكييين أن يكيييون ليييه تيييأثير سيييلبي عليييى قيمييية األ .4.6.9

 المالية وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

األوراق الماليييييية المرتبطييييية االسيييييتثمار: يركيييييز الصيييييندوق فيييييي اسيييييتثماره عليييييى مخييييياطر تركييييييز  .4.6.10

دوالر اليي، ممييا قييد يجعييل الصييندوق أكثيير عرضيية للتقلبييات التييي قييد يتعييرض لهييا  بالييدوالر االمريكييي

 وقد ينعكس ذلك على سعر الوحدات. األمريكي

سيييوم رالصيييندوق أو  مخييياطر إداريييية: قيييد تتيييأثر عوائيييد الصيييندوق نتيجييية تغيييير القيييائمين عليييى إدارة .4.6.11

 ومصاريف الصندوق وبالتالي قد تتأثر اسعار وحداته.

مخييييياطر تقنيييييية: قيييييد تتيييييأثر عوائيييييد الصيييييندوق نتيجييييية عوائيييييق اوعييييييوب االتصييييياالت، واألجهيييييزة  .4.6.12

ي، سيييواء والمعيييدات ونظيييم المعلوميييات، أو اإلختيييراق والهجيييوم بالبرمجييييات الخبيثييية، أو العطيييل الفنييي

 ثر على سعر الوحدة بالصندوق.أكان جزئياً أم كلياً، مماقد يؤ

مخيييياطر تضييييارب المصييييالح: قييييد ينشييييأ تضييييارب مصييييالح بييييين مييييدير الصييييندوق أو األطييييراف ذات  .4.6.13

العالقييية والمشيييتركين فيييي الصيييندوق أثنييياء القييييام بيييإدارة الصيييندوق. وإن أي تضيييارب فيييي المصيييالح 
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تثمارات يحييد ميين قييدرة مييدير الصييندوق علييى أداء مهامييه بشييكل موضييوعي قييد يييؤثر سييلباً علييى اسيي

 الصندوق وأدائه.

القيييه مخييياطر الخالفيييات القانونيييية: فيييي حيييال نشيييوء خالفيييات قانونيييية بيييين اي مييين االطيييراف ذات الع .4.6.14

بالصيييندوق أو بيييين الصيييندوق وأي مييين هيييذه األطيييراف فقيييد ييييؤدي ذليييك إليييى تعطيييل بعيييض اعميييال 

 الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذلك على سلبياً على سعر وحداته.

اطن ين الرئيسييييين: إن فقيييدان ميييدير الصيييندوق و/أو ميييدير الصيييندوق مييين البيييمخييياطر فقيييدان الميييوظف .4.6.15

عييييذر و/أو أي ميييين األطييييراف الخارجييييية للمييييوظفين الرئيسيييييين العيييياملين لييييدى أي ميييينهم وتييييأخر أو ت

للصيييندوق  ايجيياد البييدالء قيييد يييؤثر عليييى قييدرة ميييدير الصييندوق عليييى تنفيييذ األسيييتراتيجية االسييتثمارية

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

مخيييياطر تعييييذر اصييييدار تقييييييم ألصييييول الصييييندوق: فييييي حاليييية وقييييوع حييييوادث خارجيييية عيييين االرادة  .4.6.16

أيييية  تتعليييق باالسيييواق التيييي يسيييتثمر فيهيييا الصيييندوق، او حيييدوث ظيييروف قييياهرة سياسييية او مناخيييية او

بالتييييالي اصييييدار سييييعر ظييييروف اسييييتثنائية اخييييرى، فقييييد يتعييييذرعلى الصييييندوق تقييييييم اسييييتثماراته و

 للوحده تحت هذه الظروف. 

يض مخييياطر خفيييض التصييينيف االئتمييياني: إن أي تغييييير تقيييوم بيييه وكييياالت التصييينيف االئتمييياني لتخفييي .4.6.17

اً عليييى التصييينيف االئتمييياني ألدوات اليييدخل الثابيييت أو مصيييدريها أو الطيييرف النظيييير ربميييا ييييؤثر سيييلب

 ق.قيمة االستثمارات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندو

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

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

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

 قيمتها مما قد يؤثر على اسعار وحدات الصندوق

 آلية تقييم المخاطر .5

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

 الصندوق. إدارةدارة العليا ولجنة المخاطر وبتقديم تقرير إلى اإل المخاطر الخاصه بالصندوق تقوم

 الفئة المستهدفه لالستثمار في الصندوق .6

العمالء المؤهلين والعمالء عمالء التجزئة ومن فئة الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق هم المستثمرون 

 المالية وقالس 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

 واحكام الصندوق.

 العملة  .8

سيتم ف بعملة مختلفة وفي حالة االشتراك أو استرداد الوحدات، كعملة أساسية الدوالر األمريكييستخدم الصندوق 

بسعر الصرف السائد في يوم التعامل المعني.  وإذا كان هناك  الدوالر األمريكيتحويل أموال المستثمر إلى 

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

 ا المستثمر وحده بدون أي التزام من مدير الصندوق.لى هذا التغير يتحملهالمستثمر، فإن أية خسائر تترتب ع
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 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

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

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

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

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

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

 .االستثمار

بل قمباشرة من  ) إن وجدت( في استثمارات الصندوق التعامل مصاريفتدفع مصاريف التعامل:  .9.1.2

األسواق التي يتعامل فيها  وتحتسب هذه الرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في  الصندوق

 .الصندوق

ا على الصندوق جميع المصاريف األخرى المتعلقة بتشغيله بما فيه مدير تحمليمصاريف أخرى:  .9.1.3

 شرعية وومجلس إدارة الصندوق والهيئة المراجعي الحسابات الخارجيين :رسبيل المثال ال الحص

 أيةو ،وأية أطراف أخرى تقدم خدمات للصندوقمصاريف هيئه السوق المالية وموقع تداول 

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

 رسوم إدارة الصندوق

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

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

ً بشكل متكرر حسب ماي ً أو جزئيا اسباً راه منالصندوق، ولمدير الصندوق الحق في تخفيض هذه الرسوم كليا

 .وبما اليتعارض مع الئحة صناديق االستثمار

 ضريبة القيمه المضافه

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

ً الصييييندوق سييييي  دفع لمييييزود الخدميييية )باإلضييييافة إلييييى أييييية رسييييوم أو مصيييياريف أخييييرى( مجموعيييياً مسيييياويا

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

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

قيمة لاوياً ن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعاً مسالصندوق، فإ

 هذه الضريبة.

                  

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

 الصول الصندوق

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

رسوم االدارة       197,032.70                                               0.00                                                                  24.74

رسوم االنكشاف          11,535.00                                               0.00                                                                     1.45

قيمة المضافة          17,003.53                                               0.00                                                                     2.13 رسوم ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال



- 17- 

 .اليوجدرسوم االشتراك:  .9.4

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

غيير األنظمة والتشريعات الخاصة بزكاة صناديق االستثمار سيتم إبالغ المستثمرين قبل تطبيق تم ت

 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

 .بة القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذلكالتشمل ضري

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

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

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

 .المعنية

ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من في حال ما إذا كانت  .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 والتسعيريالتق .10

واالسييييتثمارات األخييييرى التييييي  والمرابحييييات وارباحهيييياقيميييية النقدييييية ات الصييييندوق يشييييمل إجمييييالي موجييييود .10.1

 .يملكها الصندوق

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

إجمييييالي المطلوبييييات علييييى سييييبيل المثييييال ال الحصيييير جميييييع رسييييوم العمليييييات والحفيييي  والوسيييياطة والرسييييوم 

مييييين هيييييذه الشيييييروط واالحكيييييام، والرسيييييوم والمصيييييروفات المدفوعييييية أو   9خيييييرى الميييييذكورة فيييييي البنيييييد األ

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

أمييا بالنسييبة لصيييناديق سيييتم تقييييم المرابحييات بحسيياب القيميية االسييمية لهييا باالضييافه إلييى االربيياح المتراكميية،  .10.3

السيييتثمار المسيييتثمر بهيييا فسييييتم اسيييتخدام اخييير صيييافي قيمييية أصيييول منشيييور لكيييل وحيييدة وذليييك لتحدييييد صيييافي ا

 .قيمة أصول الصندوق

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

 . كمةلها باالضافة إلى االرباح المترا ، أما الصكوك غير المدرجة فتستخدم القيمة الدفتريةاألصول

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

مدير الصندوق بتوثيق اي تقويم خاطيء ألصول الصندوق أو حساب خاطيء لسعر الوحدة في حال حدوث سيقوم  .10.6

عن جميع أخطاء التقويم )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  رينذلك، وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضر
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٪ أو أكثر من 0,5 هالهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل مانسبت غإبالدون تأخير، و أو التسعير

 .صندوقرير الاوالموقع اإللكتروني للسوق وفي تق راً في موقعه اإللكترونيوف كسعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

يييييتم تحديييييد قيميييية وحييييدات الصييييندوق بقسييييمة صييييافي قيميييية أصييييول الصييييندوق علييييى مجمييييوع الوحييييدات  .10.7

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

 الحالي وسعر الوحدة الغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.

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

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

 التعامل .11

 ل سعودي. 100 م، بسعر أولي للوحدة يبلغ2000نوفمبر  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

دة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في المشترك اليحصل على شهاعلما بأن 

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

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

 ات االشتراك واالسترداد:إجراءات تقديم طلب .11.3

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

 خالله تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.

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

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

االشتراك، 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

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

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

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

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

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

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

 الشركة بحقها في قبول أو رفض ذلك الطلب وفق تقديرها المطلق

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

 االسترداد

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

 .الصندوق بموجب أي نظام أخر ذي عالقة لالستثمار في
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 تعليق األشتراك أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية: 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

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

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

  معقول أنها جوهرية لصافي قيمة اصول الصندوق

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

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

ومشغل الصندوق مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحف   .11.6.2

 حول ذلك بصورة منتظمة.

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

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

 الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.

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

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

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

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

 .قيمة أصول الصندوق

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

أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول 

 . الصندوق

 .لمستثمرينلن يتم نقل ملكية الوحدات بين ا .11.8

حد وال،  ردوال 500االشتراك اإلضافي و دوالر أمريكي 2.000 هوالحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق  .11.9

ه يحق لمدير علما بأن،  دوالر أمريكي 30 دنى لالشتراك واالشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظماأل

 .هايم طلب استرداد لجميع وحداته أو جزء منالصندوق تغيير هذا الحد األدنى. ويمكن للمستثمر تقد

 سياسة التوزيع .12

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

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .13

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

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. ربع سنويوالبيان ال
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مييين نهايييية فتيييرة التقريييير وذليييك عبييير أشيييهر ( 3سيييتتاح التقيييارير السييينوية للجمهيييور خيييالل ميييدة التتجييياوز ) .13.2

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

( يومييياً مييين نهايييية فتيييرة 30)ميييدة التتجييياوز هيييور خيييالل األوليييية وإتاحتهيييا للجم القيييوائم المالييييةسييييتم اعيييداد  .13.3

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

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

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

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

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

ق عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق لصندولالقوائم المالية السنوية  إتاحةسيتم  .13.6

 المالية )تداول(.

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

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

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

 سجل مالكي الوحدات .14

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

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

ارية فيييي سيييجل الوحيييدات اليييذي تحيييتف  بيييه الشيييركة كحسيييابات فرعيييية لدييييه تم قييييد جمييييع الوحيييدات االسيييتثميييي .14.2

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

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجتماع مالكي الوحدات .15

 رة منه.يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمباد .15.1

 مين الحف .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 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .15.3

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

اللكتروني اموقع تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وال .15.4

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

ً  21والتزيد عن  مقترحة قرارات ال قبل تاريخ االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته واليوما

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

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

 ات الصندوق.من قيمة وحد

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

موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات 
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أيام. ويُعد اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة ملكية  5 تقل عن وأمين الحف  قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة ال

 الوحدات الممثلة في اإلجتماع.

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

ـن قيمـة مقـل األعلـى  %10ملكـون يذين مـالكي الوحـدات الـلحـق يإدراجهـا، و ييرغب مـالكي الوحـدات ف

 الأن  جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة 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 خـدير الصندوق تعـديل جـدول أعملجوز ي .15.8

 عار كتـابيـال إشـرسإ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يفعلـى أن يعلـن ذلـك 

يوماً قبل  21د على تزي مـدة البجتمـاع واإلقـل مـن األ حف  قبل عشرة أيام علـىلن اييع مالكي الوحدات وأممج ىإل

 .جتماعاإل

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

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

ت واالشييييتراك فييييي مييييداوالتها والتصييييويت علييييى قراراتهييييا بواسييييطة يجييييوز عقييييد اجتماعييييات مييييالكي الوحييييدا .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

 ت االشتراك واالستردادالتالي للموعد النهائي لتقديم طلبا

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

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

شييييهراً متتالييييية ميييين االشييييتراكات إسييييترجاع 12يمكيييين لمشييييتركي برنييييامج االشييييتراك المنييييتظم الييييذين اكملييييوا  .16.3

ن صيييافي رسيييوم اإلدارة المسيييتحقة لميييدير الصيييندوق )بعيييد خصيييم جمييييع التكييياليف التيييي تيييدفع % مييي50مايعيييادل 

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

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

الصيييييندوق علييييى السياسيييييات العاميييية المتعلقييييية بممارسيييية حقيييييوق التصييييويت الممنوحييييية  يوافييييق مجلييييس إدارة .16.4

ويقيييرر ميييدير الصيييندوق ممارسييية أو عيييدم للصيييندوق بموجيييب األوراق الماليييية التيييي تشيييكل جيييزءاً مييين أصيييوله. 

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

 .مصالح مالكي الوحداتوبما يحقق 

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

( مييين هيييذه الشيييروط واألحكيييام والمتعلقييية بيييـ"لمخاطر الرئيسيييية لالسيييتثمار فيييي 4ميييع ضيييرورة مراعييياة الميييادة )

عييييدا خسييييارة مالييييك الوحييييدات السييييتثماره فييييي الصييييندوق أو جييييزء منييييه، اليكييييون مالييييك  فيميييياالصييييندوق"، و

 .ندوقالوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الص

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.
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 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  ومن ثم ،من خالل قرار صندوق عادي للصندوق

للصيييندوق  األساسييييةتغيييييرات واإلفصييياح عييين تفاصييييل القوم ميييدير الصيييندوق بإشيييعار ميييالكي الوحيييدات سيييي .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 عبيييرة وميييالكي الوحيييدات سييييقوم ميييدير الصيييندوق بإشيييعار الهيئييي .19.3

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

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

اسيييي أو سييييقوم ميييدير الصيييندوق بالحصيييول عليييى موافقييية مجليييس ادارة الصيييندوق قبيييل اجيييراء اي تغييييير اس .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

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

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

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

هيئيييية ومييييالكي الوحييييدات كتابييييياً لإشييييعار اثييييم  عليهييييا جلييييس إدارة الصييييندوقمحصييييول علييييى موافقيييية لوا

مزميييع إنهييياء ليومييياً مييين التييياريخ ا 21 تقيييل عييين إنهييياء الصيييندوق قبيييل ميييدة ال تفاصييييل خطييية وإجيييراءاتب

 الصندوق فيه،

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

 .مدة الصندوق

ل مدتيييه، المرحلييية بييييع أصيييول الصيييندوق خييي يُيييتمم ميييدير الصيييندوق 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 يم بأي إجراء فالصندوق قبل القيا

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

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

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

 ل ميييدة الالتزوييييد ميييالكي الوحيييدات بتقريييير إنهييياء الصيييندوق خيييكميييا يقيييوم ب، وميييدة تصيييفيتهأميييدة الصيييندوق 

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

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا
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ييييع ميييالكي الوحيييدات أثنييياء عمليييية إنهييياء الصيييندوق أو ماواة جمسيييلجيييب 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 ما البو رتصفيته دون تأخي

حيييال صيييدور قيييرار خييياص للصيييندوق مييين ميييالكي  يفية فيييللهيئييية عيييزل ميييدير الصيييندوق عييين عمليييية التصييي .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 ىصيييييفية إليييييعليييييى نقيييييل مسيييييؤوليات الت

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

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي

ميييدير هيئييية بعيييزل 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 فالر بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خيودون أي تأخ

ـن أصييييـول خصييييـم مييييتيتقاضييييـى 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 لاسييواق المالييية .21.1

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

مييا فييي ذلييك ب المؤسسييات الماليييةليهييا الئحيية علييى عاتقييه االلتييزام بجميييع المبييادت والواجبييات التييي نصييت ع

واجييييب االمانييييه تجيييياه مييييالكي الوحييييدات، والييييذي يتضييييمن العمييييل بمييييا يحقييييق مصييييالحهم وبييييذل الحييييرص 

 .المعقول

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

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

وراق كأصيييييل ووكييييييل، التعهيييييد بالتغطييييية،اإلدارة، الترتييييييب، تقيييييديم المشييييورة  والحفييييي  فيييييي  أعميييييال األ

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

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

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

 .www.aljaziracapital.com.saاإلنترنت: 

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

م مبلييييييغ 2020دات لشييييييركة الجزيييييييرة لالسييييييواق المالييييييية فييييييي السيييييينة المالييييييية االيييييييرابلييييييغ اجمييييييالي  .21.5

، ويمكييييييين ( ل سيييييييعودي137,786,000( ل سيييييييعودي وبليييييييغ صيييييييافي االربييييييياح )293,893,000)

 االطالع على القوائم المالية المدققه لمدير الصندوق على موقعه االلكتروني.

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي: .21.6

 رة الصندوق.إدا .21.6.1

 طرح وحدات الصندوق. .21.6.2

التأكيييد مييين دقييية شيييروط وأحكيييام الصيييندوق وإكتمالهيييا وأنهيييا كاملييية وواضيييحة وصيييحيحة وغيييير  .21.6.3

 مضللة. 

ته يعييييد مييييدير الصييييندوق مسييييؤوالً عيييين التييييزام أحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار، سييييواء أأدى مسييييؤليا .21.7

ئر اه ميييالكي الوحيييدات عييين خسييياوواجباتيييه بشيييكل مباشييير أم كليييف بهيييا جهييية خارجيييية. ويعيييد مسيييؤوالً تجييي

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

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

ييييير و سييييوء التصييييرف أو التصييييرف غأو خسييييارة يتكبييييدها المسييييتثمر إال فييييي حاليييية اإلهمييييال أو التعييييدي أ

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

، التوجييييد أي انشييييطة عميييييل أو مصييييالح أخييييرى لميييييدير الشييييروط واألحكيييييام حتييييى تيييياريخ اعيييييداد هييييذه .21.8

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

جهيييات أو تعيييديل أو إعيييادة تعييييين ال يمكييين لميييدير الصيييندوق بعيييد موافقييية مجليييس إدارة الصيييندوق تغييييير .21.9

مييييدير الصييييندوق ميييين البيييياطن المييييزودة للخييييدمات المرخصيييية. ويشييييمل مييييزودوا الخدميييية دون حصيييير 

المستشيييييارين االسيييييتثماريين وأميييييين الحفييييي  والميييييديرين اإلدارييييييين ومراجعيييييي الحسيييييابات وميييييزودي و

 خدمات الرقابة الشرعية.

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

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

سيييتثمارات وتشيييغيل الصيييناديق أو نشييياط إدارة االتوقيييف 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 إللهيئييييية مييييين ميييييدير الصيييييندوق لا ىتقيييييديم طليييييب إلييييي .21.10.3

 .اراتستثماالستثمارات 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.

وفييياة مييييدير المحفظيييية االسيييتثمارية الييييذي يييييدير أصيييول الصييييندوق أو عجييييزه أو اسيييتقالته مييييع عييييدم  .21.10.5

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

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–ترى الهيئة  أي حالة أخرى .21.10.6
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 مشغل الصندوق .22

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

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

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

 منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .23

  .شركـة نمو الماليةأمين الحف  الخاص بأصول الصندوق هو  .23.1

قيييم ريئييية السيييوق الماليييية بيييالترخيص الصيييادر عييين هم  26/11/2013تيييم التيييرخيص ألميييين الحفييي  بتييياريخ  .23.2

37-13172 

 حيييييي، الطيييييابق األول ،ن الحفييييي : مبنيييييى الشيييييركة التعليمييييية المتطيييييورةعنييييوان المكتيييييب الرئيسيييييي ألمييييي .23.3

 ، المملكيييية العربييييية السييييعودية. هيييياتف11653الرييييياض  92350ص.ب . طريييييق العليييييا العييييام ،المييييروج

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

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

بشييييكل مباشيييير أم كلييييف بهييييا طرفيييياً ثالثيييياً. ويعييييد أمييييين الحفيييي  مسييييؤوالً تجيييياه مييييدير الصييييندوق ومييييالكي 

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

 المتعمد.

يعييد أمييين الحفيي  مسييؤوالً عيين حفيي  أصييول الصييندوق وحمايتهييا لصييالح مييالكي الوحييدات، وهييو مسييؤول  .23.5

 كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات االدارية الالزمه فيما يتعلق بحف  أصول الصندوق.

ظييام السييوق آخييرين وفقيياً لنالصييندوق الحييق فييي اسييناد خييدمات الحفيي  كلييياً أو جزئييياً ألمنيياء حفيي   لمييدير .23.6

لحفييي  الماليييية فيييي حيييال سيييمحت االتفاقيييية المبرميييه بيييين ميييدير الصيييندوق وأميييين الحفييي  بيييذلك. وألميييين ا

دوق علييى الحييق فييي تكليييف طييرف ثالييث أو اكثيير أو أي ميين تابعيييه بالعمييل أمينيياً للحفيي  ميين البيياطن للصيين

 .اصهأن يدفع اتعاب ومصاريف أي امين حف  من الباطن من موارده الخ

 .خرىااالحكام، لم يقم امين الحف  بتكليف اي من مهامه الطراف وحتى تاريخ اعداد هذه الشروط  .23.7

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

 من الحاالت اآلتية:

ئحيييـة الموجيييـب بهيئيييـة بيييـذلك لا حفيييـ  دون إشيييـعارلحفيييـ  عيييـن ممارسيييـة نشيييـاط الـن اييييتوقيييـف أم .23.8.1

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

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

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

ً –إذا رأت الهيئييييية أن اميييييين الحفييييي  قيييييد أخيييييل  .23.8.4 التزام النظيييييام أو لوائحيييييه بييييي -بشيييييكل تيييييراه جوهرييييييا

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

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

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

 . ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .24

يشيييرف عليييى إدارة الصيييندوق مجليييس إدارة يعينيييه ميييدير الصيييندوق وتوافيييق علييييه الهيئييية. ويتكيييون مجليييس  .24.1

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

 أسما هم: يتألف المجلس من األعضاء التالية .24.2

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

يشيييغل حالييييا منصيييب رئييييس إدارة تطيييوير األعميييال واالسيييتراتيجية فيييي شيييركة الجزييييرة لاسيييواق 

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

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

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

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

 .مال من جامعة باري في الواليات المتحدة األمريكيةودرجــة الماجسـتير فـي إدارة األع

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

عاًميييا مييين الخبيييرة  20يشيييغل حاليًيييا منصيييب اليييرئيس التنفييييذي لاسيييتثمار فيييي الجزييييرة كابيتيييال. لدييييه 

ت أوروبيييية العمليييية فيييي إدارة األصيييول واألسيييواق الماليييية عبييير فئيييات األصيييول المتعيييددة ميييع مؤسسيييا

جينرالييييي انفسييييمنت  وخليجيييية. عمييييل سييييابقاً كمييييدير لمحفظيييية أسييييواق المييييال والييييدخل الثابييييت فييييي

(Generali Investmentsورئييييس مشيييارك ألسيييواق األسيييهم اآلسييييوية والناشيييئة فيييي ،)  اركيييا

، ورئيييييس اإلسييييتثمارات الدولييييية و متعييييددة األصييييول فييييي األهلييييي  (Arca SGRاس جييييي ار)

( INSEADالماجسييييتير فييييي إدارة األعمييييال التنفيييييذي ميييين جامعيييية إنسيييييد )يحمييييل درجيييية  .كابيتييييال

 Cattolica Sacro Cuoreودرجيية الماجسييتير فييي التمويييل ميين جامعيية كاتوليكييا سيياكرو كييور )

University فييييي إيطاليييييا، وهييييو محلييييل مييييالي معتمييييد )(CFA)   ومحلييييل اسييييتثمار بييييديل معتمييييد

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

   مستقل) عضو مجلس اإلدارة -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 

السييييعودية والشييييركة األهلييييية لانظميييية المتقدميييية ناسييييكو/موتوروال. السييييعودية وشييييركة االتصيييياالت 

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

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

 ات والمشاريع بشركة تطوير للمباني.م بمنصب نائب الرئيس للعملي2012عام 
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  مستقل) عضو مجلس اإلدارة -أ. عبدالعزيز التويجري( 

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

الريييياض. يمليييك خبيييرة كبييييرة تزييييد عييين عشيييرون عامييياً فيييي المجيييال البنكيييي و االسيييتثمار مييين خيييالل 

كنائيييب رئييييس إدارة التفتييييش البنكيييي، وهيئييية السيييوق الماليييية  البنيييك المركيييزي السيييعوديل فيييي العمييي

كمستشيييار فيييي إدارة توعيييية المسيييتثمر. يتيييوفر لديييية معرفييية وخبيييرة عمليييية فيييي مجييياالت واسيييعة فيييي 

اإلدارة واالسييييتثمار والتطييييوير العقيييياري. يييييدير حالييييياً عييييدة اسييييتمارات عائلييييية فييييي مجييييال تطييييوير 

 كنية في مدينة الرياض.المشاريع الس

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: .24.3

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

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

ف ، واليشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام تقديم خدمات الح

 بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

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

 ب مصيييالح يفصيييحاإلشيييراف ، ومتيييى كيييان ذليييك مناسيييباً، الموافقييية أو المصيييادقة عليييى أي تضيييار .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

ن ( يتضممسنتد آخر )سواء أكان عقد أم غيرهالتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي  .24.3.5

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

 مع الئحة صناديق االستثمار. 

ً ألحك .24.3.6 ئحة ام الالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ر وشروط وأحكام الصندوق. صناديق االستثما

 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 حقـق مصـلحة مـالكييمـا ب اديق صن ئحةال يوأحكام الصندوق وما ورد ف الوحدات وفقا

 االستثمار.

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

 .عهاامل متعلقة بالصندوق وكيفية التعمخاطر الملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد السياســات و

تمييييام ومهييييارة وعناييييية وحييييرص وبمييييا يحقييييق مصييييلحة مييييالكي العمييييل بأمانيييية وحسيييين نييييية واه .24.3.9

 .الوحدات

جتماعـييييييـات االيـييييييـع وقييييييائع متشـييييييـتمل علـييييييـى ج يجتماعـييييييـات الييييييـتاالاضـييييييـر حتـييييييـدوين م .24.3.10

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تا يوالقــرارات الــت
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 يتلقى العضو المستقل مكافأة سنوية مقدارها ثمانية آالف ل سعودي. .24.4

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

 مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

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

 
 أ. ماركو ماوري أ. سعد الغريري

م. فهد الجارهللا 

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 ي )مستقل(التويجر

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

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

 -وق الجزيرة لتوزيع األصول صند

 المتحفظة االستراتيجية
 عضو عضو - رئيس

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

 عضو عضو - - صندوق الجزيرة ريت

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .25

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

والعمليات واالستثمارات والتمويل المتعلق بالصندوق لضمان االمتثال وااللتزام بالمعايير والضوابط 

 :لشرعية من األعضاء التالية أسما هما اللجنةتتكون من والشرعية. 

 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

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

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

جامعييية المليييك عبيييد أسيييتاذ االقتصييياد اإلسيييالمي وميييدير سيييابق لمركيييز أبحييياث االقتصييياد اإلسيييالمي ب

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

 البنوك اإلسالمية. مؤلف للعديد من المنشورات واألبحاث في االقتصاد و الصيرفة اإلسالمية.
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 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

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

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

مستشييييار االدارة التنفيذييييية لمؤسسيييية و نائييييب الييييرئيس رئيييييس المجموعيييية الشييييرعية شييييركة جييييدوىو

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

 والجمعيات.

تقيييوم الصيييندوق، و مليييياتعتقييير الهيئييية الشيييرعية للصيييندوق المعيييايير الشيييرعية التيييي يجيييب ان تسيييتوفيها  .25.2

 بمراجعة وتعديل هذه المعايير والتأكد من التزام مدير الصندوق بها.

ميين  9بنييد تشييمل األتعيياب التييي يييدفعها الصييندوق مقابييل الخييدمات التييي يحصييل عليهييا مييا أشييير إليييه فييي ال .25.3

 .الشروط واالحكام هذه

الشييرعية  وعليييه أقييرت الهيئييةوق، يلتييزم مييدير الصييندوق بالمعييايير الصييادرة ميين الهيئيية الشييرعية للصييند .25.4

عييية ، كميييا أنهيييا خاضيييعة للمراجتخضيييع اسيييتثمارات الصيييندوق للمعيييايير التالييييةللصيييندوق أنيييه يجيييب أن 

 للصندوق:والتعديل بحسب قرارات الهيئة الشرعية 

لحيييوم وال يتعاميييل الصيييندوق فيييي السيييلع التيييي تحيييرم الشيييريعة اإٍلسيييالمية المتييياجرة فيهيييا كيييالخمر  .25.4.1

 تها وما شابه ذلك مما حرمته الشريعة اإلسالمية.الخنزير ومنتجا

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

 عنيييد حاجييية الصيييندوق إليييى تموييييل وفيييق األحكيييام والشيييروط المنظمييية لنشييياطه فيييإن هيييذا التموييييل .25.4.3

 يجب أن يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

جيييوز للصيييندوق اسيييتثمار أيييياً مييين أصيييوله فيييي صيييناديق أخيييرى ال تخضيييع أحكامهيييا وشيييروطها ال ي .25.4.4

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.

م ال يحيييق للصيييندوق إعيييادة بييييع سيييلعة قيييام بشيييرائها مييين أحيييد عمالئيييه إليييى نفيييس العمييييل اليييذي تييي .25.4.5

 شرا ها منه منعاً للدخول في العينة المحرمة.

فييييي قنييييوات اسييييتثمارية غييييير متوافقيييية مييييع أحكييييام ال يجييييوز للصييييندوق اسييييتثمار بعييييض سيييييولته  .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

مير محمد بن عبدالعزيز )التحليه(، حي السيلمانيه، شارع األ: لمراجع الحساباتعنوان المكتب الرئيسي  .26.2

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

www.pkf.com 
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القوائم المالية األولية والسنوية الخاصة  تدقيقوبمراجعة البيانات المالية للصندوق  مراجع الحساباتيقوم  .26.3

مرخصاً له ومستقالً عن مدير الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية  مراجع الحساباتجب أن يكون بالصندوق. وي

 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  ساباتمراجع الحيجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين  .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 الم إذا  .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

 .قأصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحف  لصالح الصندو .27.1

 يجب على أمين الحف  فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين. .27.2

أصيييول الصيييندوق مملوكييية بشيييكل جمييياعي لميييالكي الوحيييدات ملكيييية مشييياعة، واليجيييوز ان يكيييون لميييدير  .27.3

أمييييين الحفيييي  أو أمييييين الحفيييي  ميييين  مشييييغل الصييييندوق أو الصييييندوق أو مييييدير الصييييندوق ميييين البيييياطن أو

ة أو المييييوزع أي مصييييلحة فييييي أصييييول الصييييندوق أو مطالبيييية فيمييييا يتعلييييق بتلييييك البيييياطن أو مقييييدم المشييييور

أمييييين  مشييييغل الصييييندوق أو االصييييول، إال إذا كييييان مييييدير الصييييندوق أو مييييدير الصييييندوق ميييين البيييياطن أو

الصييندوق ، وذلييك فييي فييي الحفيي  أو أمييين الحفيي  ميين البيياطن أو مقييدم المشييورة أو المييوزع مالكيياً لوحييدات 

ييييح  حييييدود ملكيتييييه، أو كييييان مسييييموحاً بهييييذه المطالبييييات بموجييييب أحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار، وأُفصم

 حكام.األشروط وهذه العنها في 

 معالجة الشكاوى .28

يمكييين الحصيييول عليييى نسيييخة مييين سياسييية ميييدير الصيييندوق وإجراءاتيييه المعتميييدة  فيييي معالجييية الشيييكاوى عنيييد 

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

إدارة شيييكاوى -( ييييوم عميييل، يحيييق للمشيييترك إييييداع شيييكواه ليييدى هيئييية السيييوق الماليييية 30ليييم ييييتم اليييرد خيييالل )

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

ى الهيئييية، إال إذا اخطيييرت الهيئييية مقيييدم الشيييكوى بجيييواز ( ييييوم تقيييويمي مييين تييياريخ إييييداع الشيييكوى ليييد90ميييدة )

 .إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة
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 معلومات أخرى .29

الح المصييي عيييارضيمكييين لميييالكي الوحيييدات االطيييالع عليييى السياسيييات واإلجيييراءات المعتميييدة  فيييي معالجييية ت .29.1

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

ق يء مييين أو عييين االسيييتثمار فيييي الصيييندوق إليييى لجنييية الفصيييل فيييي منازعيييات األورايحيييال أي خيييالف ناشييي .29.2

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

وتقييييارير الصييييندوق ، قائميييية المسييييتندات المتاحييييه لمييييالكي الوحييييدات تشييييمل شييييروط واحكييييام الصييييندوق .29.3

 .دوقوالقوائم المالية لمدير الصن، كورة في الشروط واالحكاموالعقود المذوقوائمه المالية، 

مييه أخيييرى ، فييإن مييدير الصييندوق اليعتقييد بوجييود اي معلوالشييروط واالحكيييام بإسييتثناء ميياتم ذكييره فييي هييذه .29.4

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق ينبغي أن تتضمنها 

 اليوجد اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار .29.5

 ه لصندوق أسواق النقدمعلومات إضافي .30

دي لييدى عيين إيييداع مبلييغ نقييختلييف يعلييى المسييتثمر أن يعلييم أن اإلشييتراك فييي أي وحييدة ميين هييذا الصييندوق  .30.1

 بنك محلي.

راك، االشيييت ميييدير الصيييندوق غيييير مليييزم بقبيييول طليييب اسيييترداد الوحيييدات بسيييعرعليييى المسيييتثمر أن يعليييم أن  .30.2

 .وأن قيمة الوحدات وإيراداتها ُعرضة للصعود والهبوط

 تم تصنيف استثمارات الصندوق حسب نوع ومدة االستثمار والتصنيف االئتماني.يس .30.3

ر لصيييفقات سيييوق النقيييد خيييارج الممليلتيييزم ميييدير الصيييندوق، فيييي حيييال تعاميييل الصيييندوق ميييع  .30.4 كييية، أي ُمصيييدم

 السعودي. للبنك المركزيهذا المصدر خاضع لهيئة رقابية مماثلة يكون بأن 

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

تييياريخ بالمحدثييية  باليييدوالر االمريكييييالجزييييرة للمرابحييية لقيييد قميييت/ قمنيييا بقيييراءة شيييروط وأحكيييام صيييندوق 

 .اوالموافقة على خصائص الوحدات التي تم االشتراك فيه م 28/02/2023هـ الموافق 08/08/1444
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