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 للصكوكصندوق الجزيرة 

Aljazira Sukuk Fund 

 في الصكوك يستثمرمفتوح عام  استثماريصندوق 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

جلــس مــاء ويتحمــل مــدير الصــندوق وأعضا. موافقـة عليهلمت اتإدارة الصـندوق وجلـس مشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

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

حكـام، ويقـرون األالشروط و يعلومــات الواردة فمومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال الجلــس إدارة الصــندوق مويؤكــد أعضــاء 

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

وط وأحكام الصندوق، حتويات شرمية عن هيئـة أّي مسؤوللتتحمـل ا سـتثمار. الاالماليـة علـى طـرح وحـدات صـندوق لهيئـة السـوق ا توافقـ

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

لصندوق يعود للمستثمر ا يستثمار فاالر سـتثمار فيـه، وتؤكد أن قرااالموافقتهـا علـى طـرح وحـدات الصـندوق توصــيتها ب نىتع عدمـه، وال

 .مثلهيأو من 

 المعينةالشرعية  على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة للصكوكصندوق الجزيرة تم اعتماد 

 للصندوق.

، سوق الماليةاالستثمار الصادرة عن مجلس هيئة ال الئحة صناديقبه ل المتعلقةتخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات االخرى 

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

 رثماجب على كل مستثمر قراءة االحكام والشروط وجميع المستندات المتعلقة بالصندوق بعناية قبل اتخاذ قراره بشأن االستي

 يمكن االطالع على اداء الصندوق ضمن تقارير الصندوق الدورية

مشورة مستشار بخذ ألحـال تعـذر فهـم شـروط وأحكام الصندوق، ننصح با يمستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصـندوق وفهمهـا. وفلننصح ا

 ني.مه
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 إشعار هام

دى لما كان وإذا  بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في الصندوق من عدمه. واألحكامهذه الشروط على كل مستثمر أن يقرأ 

انة بمستشار االستع فعليه، الشروط واألحكامالصندوق لالستثمار أو حول أي من محتويات  لمالئمةشك بالنسبة  المستثمر أي

 ما يقوم بذلك على مسؤوليته الشخصية. مالي مستقل، مع األخذ في االعتبار أن كل شخص يستثمر في الصندوق إن

اردة في إن مدير الصندوق لم يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تلك الو

بارها أعطيت حصل ذلك، يجب عدم االعتماد على مثل تلك المعلومات أو اإلفادات باعت في حال أن. وعليه، الشروط واألحكام

ار الشروط إصدتاريخ  حسبدمت من مدير الصندوق. كما إن المعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة أو ق

 نص على خالف ذلك. يتم اللم  واألحكام ما

شروط أن علما ب السعوديين،إلى غير و وطرح الوحدات موجهان إلى المواطنين السعوديين لشروط واألحكامإن توزيع هذه ا

ظر فيها ال تشكل عرضا أو دعوة من قبل أي شخص في أي دولة يح به المتعلقةم الصندوق وكافة المستندات األخرى وأحكا

طلب وته. النظام مثل هذا العرض أو الدعوة، وال عرضا أو دعوة إلى أي شخص يحظر تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة إلي

ن يتعرف على به بحوزته أ متعلقةمستندات أخرى  أيةوأحكام الصندوق ومن كل من تقع شروط المالية  لألسواقالجزيرة  شركة

 هذه القيود ويلتزم بها. 

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

لون باستشارة أية مسائل أخرى، ويُنصح المستثمرون المحتميتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو استثمارية أو 

مية التي تنطبق مستشاريهم المهنيين والشرعيين بالنسبة لشراء الوحدات أو امتالكها أو التصرف بها وبشأن المتطلبات النظا

الك أو البيع أو أو االمت عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هذا الشراء

 التصرف من حيث الدخل والضريبة. 
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مشغل  /مدير الصندوق

 الصندوق

 

 

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 لرحمانيةا -طريق الملك فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

مدير الصندوق من 

 الباطن

 فرانكلين تمبلتون انفستمنتس )إم إي( ليمتد

Franklin Templeton Investments (ME) 

Limited 

 + 971 4 4284 100 هاتف:

 +971 4 4284 140فاكس: 

 مبنى البوابة، مركز دبي المالي العالمي

 ، دبي، االمارات العربية المتحدة506613ص.ب 
www.franklintempletonme.com 

 أمين الحفظ

 نورثن ترست السعودية

The Northern Trust Company of Saudi 

Arabia 

 +966 11 217 1017هاتف 

، طريق الملك فهد ص.ب 11برج نخيل، الطابق 

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 10175

www.northerntrust.com 

  المحاسب القانوني
 

 هشركابي كي إف البسام و

 +966112065333هاتف 

 +966112065444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11437الرياض  28355ص.ب 

ي ح -( التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )

 السليمانية

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

 المدير اإلداري

 نورثن ترست السعودية

The Northern Trust Company of Saudi 

Arabia 

 +966 11 217 1017هاتف 

، طريق الملك فهد ص.ب 11برج نخيل، الطابق 

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 10175

www.northerntrust.com 

 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 
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 صندوق الملخص 

 للصكوكصندوق الجزيرة  أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 المالية لألسواقشركة الجزيرة  مدير الصندوق

 هدف الصندوق هو تحقيق عوائد متوسطة وطويلة االجل لحملة الوحدات الصندوق هدف

 متوسط مستوى المخاطر

 أمريكي دوالر 2.000 لالشتراك األدنى الحد

 أمريكي دوالر 500 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لالشتراك األدنى الحد

 المنتظم االشتراك برامج عبر
 دوالر أمريكي 30

 دال يوج لالسترداد األدنى الحد

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

 لمدير الصندوقباستثناء العطل  والخميساالثنين  والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

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

 للمملكة الرسمية العطل باستثناء حداألو الثالثاء ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين

ها سعر االسترداد إقفال العمل في يوم العمل الرابع التالي لنقطة التقويم التي حدد عندقبل موعد 

 كحد أقصى

 أمريكي دوالر 100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 األمريكي الدوالر عملة الصندوق

 م23/08/2020هـ الموافق 04/01/1442 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

وتم إجراء ،  م12/04/2020هـ الموافق 19/08/1441شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  صدرت

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

 (Dow Jones Sukuk Price Return Indexمؤشر داو جونز للصكوك ) االسترشادي المؤشر

 شركة الجزيرة األسواق المالية الصندوقمشغل 

 نورثن ترست السعودية أمين الحفظ



5 

 وشركاهبي كي إف البسام  مراجع الحسابات

 الصندوق % سنوياً من صافي قيمة أصول0.65 الصندوق إدارة رسوم

 دال يوج االشتراك رسوم

 رسوم أمين الحفظ 
ة، دوالر امريكي لكل عملي 20الى  باإلضافة، أصول الصندوق% سنويا من إجمالي قيمة 0.05

 .على أساس ربع سنويتحسب وتدفع 

 مصاريف التعامل

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

ق رسوم المتفحسب رسوم التعامل المعمول بها في األسواق التي يتم التداول للصندوق فيها وكذلك ال

 عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين

 مصاريف اخرى

د يدفع الصندوق مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر التكاليف المتعلقة بإعدا

عارات النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير واإلش

ورسوم خدمات الهيئة الشرعية ومراجعي وتوزيعها ومكافأت أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

ثل الحسابات الخارجيين والرسوم الرقابية وموقع تداول وأية مصاريف استثنائية وغيرها م

% سنوياً من صافي قيمة 0.5مصاريف التصفية. وتبلغ المصاريف األخرى بحد أقصى نسبة 

 األصول تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 قائمة المصطلحات

 

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

 

(، حي التحلية)وعنوان مكتبه الرئيسي: شارع األمير محمد بن عبدالعزيز  وشركاه: يعني بي كي إف البسام المحاسب القانوني

 +.96612065444+ فاكس 96612065333، الرياض، المملكة العربية السعودية. هاتف السليمانية

 

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

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

 20438م وعنييييييوان مكتبهييييييا الرئيسييييييي: ص. ب. 05/04/2008هييييييـ الموافييييييق 28/3/1429لممارسيييييية العمييييييل تيييييياريخ 

 . 0112256000، المملكة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض 

ص.  وعنوان مكتبه الرئيسي: 4030010523تجاري رقم ساهمة سعودية بسجل م : يعنـي بنك الجزيرة، شركةبنك الجزيرة

 ، المملكة العربية السعودية.21442جدة  6277ب. 

بعييية لتليييك : تعنيييي أيييية شيييركة فيييي هيئييية قابضييية، تابعييية أو مملوكييية لبنيييك الجزييييرة وأي شيييركة تامجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

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

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

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

 يعني شركة نورثن ترست السعودية.  :أمين الحفظ

 يعني شركة فرانكلين تمبلتون انفستمنتس )إم إي( ليمتد. مدير الصندوق بالباطن:

 .شركة نورثن ترست السعودية : يعنيالمدير اإلداري

لخميس باستثناء وا: أي يوم يمكن فيه االشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها وأيام التعامل هي االثنين يوم التعامل

 العطل الرسمية لمدير الصندوق

 : يعني صندوق الجزيرة للصكوك. الصندوق
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 صندوق. : تعني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية التي سيلتزم بها الالهيئة الشرعية للصندوق

 هذه المذكرة.  من 2: تعني األهداف االستثمارية المذكورة في البند األهداف االستثمارية

 ي الصندوق. : يعني المستثمر في الصندوق أو أي شخص )طبيعي أو اعتباري( يقدم طلبا لالستثمار فالمستثمر )المستثمرون(

عامل كل : تعني حصة المالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة، وتالوحدة االستثمارية

 اعة في أصول صندوق االستثمار. وحدة على أنها تمثل حصة مش

 : تعني إجمالي قيمة األصول مخصوماً منها إجمالي قيمة الخصوم.صافي قيمة األصول

اية استثمارات موجودات الصندوق مثل الصكوك واألرباح والنقدية وعائد عمليات المرابحة و تعني قيمةإجمالي قيمة األصول: 

 أخرى

 وتاريخ 2006 – 219 – 1 رقم القرار المالية بموجب السوق هيئة مجلس عن ار الصادرة: تعني الئحة صناديق االستثمالالئحة

 وأي تعديالت عليها.  م. 2006 / 12 / 24 هـ الموافق 1427 / 12 / 3

 : تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. الشريعة

ات الصندوق ومدى الصندوق لتقوم بمهام المراجعة في المسائل المتعلقة بعملي: تعني الجهة التي تعاقد معها الرقابة الشرعية

 مطابقتها للمعايير الشرعية التي اعتمدتها الهيئة الشرعية للصندوق.

نهم من اتخاذ قرار : تعني مذكرة معلومات الصــــــــــندوق العام المتاحة لمالكي الوحدات المحتملين لتمكيمذكرة المعلومات

 لى معلومات كافية ومدروس فيما يتعلق باالسـتثمار المطروح عليهممبني ع

يق االستثمار بالنسبة من الئحة صناد 32العقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة وفقاً ألحكام المادة  واألحكام:الشروط 

توقيعها بين مدير  صـــــندوق الخاص، ويتممن الئحة صـــــناديق االســـــتثمار بالنســـــبة لل 76للصندوق العام والمادة 

 الصندوق ومالكي الوحدات. 

 : يعني الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر

 : االثنين والخميس باستثناء العطل الرسمية لمدير الصندوقيوم التقويم

 لصندوق. أسبوع ويستثنى منها العطل الرسمية لمدير ا: يعني أي يوم من األحد إلى الخميس من كل يوم العمل

 هو يوم عمل في المملكة طبقاً أليام العمل الرسمية في الهيئة يوم:

 يعني اي يوم من ايام االسبوع يوم تقويمي:

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

  ي )أ( الحكومات الوطنية واالتحادية.تعنجهة سيادية: 

 % عبر اي حكومة.100)ب( أي كيان قانوني أو اداة مالية يتم ضمانه أو ضمانها            

 % أو أكثر من أي حكومة.50)ج( أي كيان قانوني مملوك بنسبة            

و أ -BBBهي الصكوك التي تحمل التصنيف االئتماني (: Investment grade Sukukالصكوك ذات درجة استثمارية )

 ( أو أعلى من قبل موديزBaa3أو ) S&Pأعلى. حسب وكالتي فيتش أو
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ي الصييييكوك التي تحمل التصيييينيف االئتماني ه(: Non-Investment gradeدرجة اسررررتثمارية ) لال تحمالصرررركوك التي 

BB+ أو أدني. حسب وكالتي فيتش أوS&P ( أوBaa3أو أعلى م )ن قبل موديز 

ألجييييل اهييييي الصييييفقات التييييي تييييتم فييييي أسييييواق الودائييييع والمرابحيييية واألوراق المالييييية قصيييييرة صررررفقات أسررررواق النقررررد: 

 وأدوات تمويل التجارة.

 هي اسواق تداول االوراق المالية في دول العالم.أسواق المال العالمية: 

ح وهييييي األصييييلي، أي سييييعر التكلفيييية، زائييييداً الييييربهييييي التبييييايع بييييثمن مؤجييييل يييييوازي رأس المييييال عمليررررات المرابحررررة: 

 الشرعية للصندوق عمليات متوافقة مع المعايير

يعة صييييناديق تقييييوم بتقييييديم التمويييييل المباشيييير عبيييير قييييروض ممتييييازة متوافقيييية مييييع الشيييير :الخررررا الئتمرررران صررررناديق ا

ويييييل الشييييركات بشييييكل رئيسييييي باإلضييييافة إلييييى المشيييياركة فييييي تم اإلسييييالمية إلييييى الشييييركات الصيييي يرة والمتوسييييطة

  الصكوك ال ير مدرجة. واالستثمار فيوالحكومات في األسواق الثانوية 

مييين  11لبنيييد افيييي  والميييذكورةهيييي المعيييايير الشيييرعية المعتميييدة مييين قبيييل الهيئييية الشيييرعية للصيييندوق المعرررايير الشررررعية: 

 مذكرة المعلومات.

 الربحالعائد على الصكوك هو حصة مالك الصك من العائد )معدل الربح(: 

 هي اإلجراءات التي تتخذ لتخفيض المخاطر الناتجة عن تقلبات األسعار أو معدالت الفائدةالتحوط: 

 وهي نوعان عمليات الوعد:

د، الوعيييد فيييي الصيييرف: وهيييو إنشييياء وعيييد مليييزم بالمصيييارفة فيييي تييياريخ مؤجيييل بسيييعر محيييدد عنيييد إنشييياء الوعييي -

 وذلك للحماية من تقلب أسعار الصرف

 ع المسييتثمرمييء علييى أداء مؤشيير: وهييو وعييد ملييزم ميين البنييك )الوكيييل( بييإبرام عقييد مرابحيية الوعييد بالشييراء بنييا -

دد عنيييد فيييي تييياريخ مؤجيييل، بحييييث يكيييون ربيييح المرابحييية بمقيييدار الفيييرق بيييين قيمييية االسيييتثمار وأداء مؤشييير محييي

 .تنفيذ المرابحة

عيييدل ربيييح هيييي اتفاقيييية لتبيييادل ميييدفوعات معيييدالت اليييربح بيييين طيييرف يلتيييزم بالسيييداد بم عمليرررات مبادلرررة معررردل الرررربح:

 ثابت، وطرف آخر يلتزم بالسداد بمعدل ربح مت يّر أو بالعكس

 عقد فروقات، أو عقد مستقبلي، أو عقد خيار عقد مشتقات:

 .تعني شركة السوق المالية السعوديةتداول: 

 يمة أصول الصندوقهو إجمالي قإجمالي موجودات الصندوق: 

وفات جمييييع رسيييوم العملييييات والحفيييا والوسييياطة والرسيييوم األخيييرى، والرسيييوم والمصيييرإجمرررالي مطلوبرررات الصرررندوق: 

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

 Dow Jones Sukuk Price Return Indexهو مؤشر داو جونز للصكوك المؤشر االسترشادي: 

 الدي.من كل عام مي 31/12وتنتهي بتاريخ  1/1هي السنة المالية للصندوق وتبدأ بتاريخ  السنة المالية:
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وارد التامييية حسيييب التعرييييف الييي باالسيييتقالليةعضيييو مجليييس إدارة صيييندوق مسيييتقل يتمتيييع عضرررو مجلرررس إدارة مسرررتقل: 

 في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية.

 يعني الطرف اآلخر في صفقة طرف نظير:

هييي نسييبة قييد يييتم فرضييها علييى أي خدميية يييتم تزويييد الصييندوق بهييا، وفييي حييال فرضييها فييإن  :ضررريبة القيمررة المضررافة

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

 لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية.

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

 .أو فئته هالت يير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعت (1

فيما يتعلق بالصندوق العام  حقوقهم ىمالكي الوحدات أو عل ىتأثير سلبي وجوهري عل هت يير الذي قد يكون لال (2

 الم لق.

 المخاطر للصندوق العام. درجةتأثير في  هالت يير الذي يكون ل (3

 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

 .قالم ل العاميؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق اي ت يير  (5

أعضاء  إلى مدير الصندوق أو أي عضو من الم لق يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العامأي ت يير  (6

 .مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

 الم لق. المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العاميقدم نوعاً جديداً من أي ت يير  (7

 الم لق. تسدَّد من أصول الصندوق العام تيال ىيزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرأي ت ير  (8

 الت يير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام الم لق. (9

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

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

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

 بتعريف الت ييرات االساسية. والخاصة
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 الصندوقوأحكام شروط 

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح.للصكوكالجزيرة  صندوق .1.1

وتم إجراء أخر تحديث لها  ،م12/04/2020هـ الموافق 19/08/1441شروط وأحكام الصندوق بتاريخ صدرت  .1.2

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

 .م12/04/2020هـ الموافق 19/08/1441على تأسيس الصندوق وطرح وحداته بتاريخ وافقت الهيئة  .1.3

 الصندوق مفتوح المدة. .1.4

 النظام المطبق   .2

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

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

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

 .واألحكامالل ة العربية هي الل ة المعتمدة كأساس لتفسير هذه الشروط 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 .تحقيق عوائد متوسطة وطويلة االجل لحملة الوحداتالصندوق هو هدف   .3.1

النقد وصفقات أسواق النقد والخاص  االئتمانوصناديق الصكوك وصناديق الصكوك الصندوق في محفظة متنوعة من يستثمر  .3.2

 .بما في ذلك على سبيل المثال عمليات المرابحة واالستثمارات في صناديق اسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق

 S&P) من قبل فيتش أو -BBB)سيتم االستثمار في الصكوك المصدرة من أي جهة وتحمل التصنيف االئتماني  .3.3

ضمن  الصندوق يخصص، على أن 3.8كما تم ذكره في الفقرة  و/أو اي تصنيف أعلى )من قبل موديز (Baa3أو 

 (Aالتي تحمل التصنيف االئتماني  للصكوك% كحد أعلى 100و أدنى كحد أصوله صافي من% 30هذا االستثمار 

وادارة  االستثماركجزء من استراتيجية و .و/أو اي تصنيف أعلى )من قبل موديز (A2و S&P)من قبل فيتش و

واالستثمارات  النقــد وصـــفقات أســواق النقـــد السيولة ول رض حسابات قيود التصنيف االئتماني، سيتم اعتبار

 أو ما يعادلها.(S&P من قبل فيتش أو AAA )بمثابة تصنيف ائتماني في صناديق اسواق النقد

مار يمكيييين للصييييندوق االسييييتثمار فييييي الصييييناديق الخاصيييية ذات األصييييول المتوائميييية مييييع اسييييتراتيجية االسييييتث .3.4

ول ييييرض حسييييابات قيييييود التصيييينيف  % ميييين صييييافي قيميييية أصييييول الصييييندوق10المسييييتهدفة بمييييا ال يتجيييياوز 

لمسيييتهدفة ايق الخاصييية ذات األصيييول المتوائمييية ميييع اسيييتراتيجية االسيييتثمار سييييتم اعتبيييار الصيييناد االئتمييياني

 .ائتمانياغير مصنفة 

فييييي % ميييين صييييافي أصييييول الصييييندوق 50المقييييدر با األعلييييى ملحييييده وصييييفقات أسييييواق النقييييدالنقييييد صييييل ي .3.5

كل أهدافيييه بشييي مكييين أن تيييؤثر عليييى أصيييول الصيييندوق أوالممييين  االحييياالت التيييي يعتقيييد ميييدير الصيييندوق أنهييي

و/أو  التضيييخم وانخفييياض أسيييعار الييينفط التومعيييد االقتصيييادي االنكميييا مثيييل  اقتصييياديةسيييلبي نتيجييية عواميييل 

تنظيميييية  عواميييل فيهيييا أصيييوله و/أو قيسيييتثمر الصيييندوسياسيييية مثيييل ت ييييير القيييوانين فيييي البليييدان التيييي عواميييل 

ال أو فيييي حييي، مارات الصيييندوقتخفييييض بقيييية اسيييتث بمميييا يتطلييينظمييية األالتشيييريعات والليييوائح و مثيييل ت يييير

أو  .دوقتسيييمح بتطبييييق اسيييتراتيجية االسيييتثمار المسيييتهدفة للصييين عيييدم تيييوفر اسيييتثمارات مالئمييية فيييي الصيييكوك

 من اصول الصندوق. مرتفعةفي حال استقبال اشتراكات جديده تشكل نسبة 
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العميييالت  الميييذكورة أعييياله بعملييية الصيييندوق و/أو بالرييييال السيييعودي و/أو بإحيييدى صيييفقات أسيييواق النقيييدسيييتتم  .3.6

دوق ، مثييييل الييييين اليابيييياني والجنييييية االسييييترليني واليييييورو حيييييث سيسييييعى مييييدير الصيييينالرئيسيييييةالعالمييييية 

 للحصول على اعلى عائد ممكن من هذه االستثمارات.

مدير الصندوق أو مجموعة بنك الجزيرة طبقاً ألهداف بنك الجزيرة المالك لإصدارات في  االستثمارلصندوق ليحق  .3.7

 ستثمار.وقيود اال

3.8.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

مييين  -BBB)تحميييل التصييينيف االئتمييياني و لمصيييدرة مييين أي جهيييةالصيييكوك ا

 .و/أو اي تصنيف أعلى )من قبل موديز (Baa3 وأ S&P) أوقبل فيتش 

% من صافي 70

 أصول الصندوق
100% 

بمييييا فييييي ذليييييك جهييييات سييييييادية محلييييية أو عالمييييية ميييين  المصييييدرةالصييييكوك 

ميييين  +BB)وتحمييييل التصيييينيف  المحافظييييات والمنيييياطق االدارييييية والبلييييديات،

فيييي  أو اي تصييينيف أدنيييى بميييا )مييين قبيييل ميييوديز (Ba1( وS&Pوأقبيييل فييييتش 

 ذلك الصكوك غير المصنفة ائتمانيا.

0 
% من صافي 30

 اصول الصندوق

مييين قبيييل فييييتش  +BB)الصيييكوك المصيييدرة مييين شيييركات وتحميييل التصييينيف 

فيييييي ذليييييك  أو اي تصييييينيف أدنيييييى بميييييا )مييييين قبيييييل ميييييوديز (Ba1( وS&Pوأ

 .الصكوك غير المصنفة ائتمانيا

0 
% من صافي 15

 اصول الصندوق

 %25 0 .صناديق الصكوك

 %10 0 صناديق االئتمان الخاص.

علييييى سييييبيل المثييييال عمليييييات النقييييد وصييييفقات أسييييواق النقييييد بمييييا فييييي ذلييييك 

المرابحيييية واالسييييتثمارات فييييي صييييناديق اسييييواق النقييييد المتوافقيييية مييييع المعييييايير 

 الشرعية للصندوق.

0 30% 

االخالل بقيود  إلى ي*في حال تم تحديث التصنيف االئتماني ألي من استثمارات الصندوق ، وادى ت يير التصنيف االئتمان

خالل  االلتزاملوضع  ، سيتم إعادة الصندوق سياسات االستثمار وممارساتهفي  3.8، و3.4، 3.3االستثمار الواردة في البنود 

 يوم عمل. 20مدة ال تتجاوز 

 

 .والعالمية والخليجيةيتعامل الصندوق في االسواق المالية السعودية   .3.9

الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات مدير و/أو أي من تابعيه يحق لمدير الصندوق  .3.10

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

 .الشروط واالحكام

ومراقبة عدة عوامل مؤثرة منها )على سبيل يعتمد مدير الصندوق في اختياره للصكوك التي يستثمر بها على دراسة  .3.11

المثال ال الحصر(: مدة الصك، العائد )معدل الربح(، الفترة الزمنية لالستحقاق، التصنيف والجدارة االئتمانية، درجة 

 المخاطر المرتبطة بالصك.
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 سيييييقوم مييييدير الصييييندوق باختيييييار صييييناديق الصييييكوك التييييي يسييييتثمر بهييييا عبيييير المفاضييييلة بييييين اداء هييييذه .3.12

 لصناديق ودرجة المخاطر التي تتعرض لها ا

سيسعى مدير الصندوق للحصول على اعلى عائد ممكن توفره صفقات وصناديق اسواق النقد. مع االخذ باالعتبار  .3.13

  .صفقةالتصنيف االئتماني للطرف النظير في كل 

 مالية التالية ضمن استثمارات الصندوق:لوراق ادير الصندوق إدراج األميمكن ل ال .3.14

 FUTURESالعقود المستقبلية  .3.14.1

  OPTIONS عقود الخيارات .3.14.2

 .قيود أخرى على أنواع األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق دال يوج .3.15

بحيث ال يتجاوز نسبة صكوك % من صافي قيمة أصوله في صناديق 25للصندوق استثمار ما ال يزيد عن يمكن  .3.16

  .% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به20

 زيحق للصندوق الحصول على تمويل قصير المدى )بحد أقصى سنه( متوافق مع المعايير الشرعية بما ال يتجاو .3.17

ويستثنى من ذلك ما  رهن اصول الصندوق مقابل هذا القرض. معلى أن ال يت ،% من صافي اصول الصندوق10

ً من مدير الصندوق لت طية طلبات االسترداد عندما ً حسنا ال تتوفر سيولة كافية في حساب  يتم اقتراضه قرضا

 .الصندوق

 هما نسبت المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة جهة في استثمارات الصندوق مجموع تتجاوز أن يجوز ال .3.18

 طرف مع المبرمة سوق النقد صفقات في االستثمارات جميع ذلك ويشمل الصندوق، أصول قيمة صافي من 25%

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

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

الصندوق وسياسات  بأهدافاستثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم االخالل تقوم  .3.19

 .المخاطر المختلفة مثل: اسعار الفائدة، مخاطر االئتمان، تقلبات اسعار العمالت الخاالستثمار ومراعاة 

 ،Dow Jones Sukuk Price Return Index للصكوك جونز داو مؤشررشادي للصندوق هو ستمؤشر اإلال  .3.20

بالدوالر األمريكي والمتوافقة مع المعايير الشرعية من المقيمة  الصكوكويختص بقياس الت يرات السعرية في 

 خالل احتساب الت ير في اسعار الصكوك في نهاية اليوم

المتوافقة مع المعايير الشرعية  في المشتقات % من قيمة صافي أصوله10عن  داستثمار ماال يزي لصندوقل مكني .3.21

 . الربح معدللوعد وعمليات مبادلة وتشمل هذه المشتقات؛ عمليات اللصندوق، وذلك ب رض التحوط. 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .4

عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة ستكون علماً بأن أصول الصندوق  توسطستوى المخاطر في هذا الصندوق مم .4.1

لالستثمار في األسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات 

الصندوق االستثمارية ستنفذ  استراتيجيةاالستثمارية يمكن أن تنخفض في أي وقت، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن 

 ستثمارية سيتم تحقيقها. بنجاح أو بأن األهداف اال

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 يت ير سعر وحدة الصندوق بصورة دورية 

ية أو بفعل أي تطورات اقتصادية، سياسية، مالية، أو أمنية، أو كوارث تبعا لت ير ظروف السوق والسياسة النقد

 طبيعية أخرى.
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ضمان لمالكي الوحدات أن االداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر أو  دال يوج .4.3

 يماثل االداء السابق.

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

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

 عوائد.

 قائمة المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار: .4.6

 هاقاستحق عند األساسي الصكإعادة مبلغ  و/أو حدفع الرب يخفق مصدر الصك في قدمخاطر االئتمان:  .4.6.1

 ير تللمصدر أو ت ير القوة المالية ذلك، فإن  إلى باإلضافة. كنتيجة للمخاطر المرتبطة بأصول الصك

 مما يؤثر على اداء الصندوق واسعار وحداته. ،يؤثران على قيمة الصك للصك التصنيف االئتماني

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

لعوائد االستثمارية له تأثير على ا وهذا التذبذبأو مقابل العملة الرئيسية لمالكي الوحدات ال يمكن التنبؤ به، 

 مالك الوحدات. علىللصندوق و

 بليييييد ميييييا األمنيييييية فييييييالسياسيييييية واالقتصيييييادية أو  ألوضييييياعواالقتصيييييادية: لالمخييييياطر السياسيييييية  .4.6.3

كبيييير عليييى  وللت ييييرات التنظيميييية أو الضيييريبية أو ت يييير السياسييية االقتصيييادية فيييي ذليييك البليييد، تيييأثير

يييير عليييى وسييييكون ليييذلك تيييأثير كبالبليييدان المحيطييية أو المرتبطييية بيييه. اسيييواق السيييوق فيييي ذليييك البليييد و

 استثمارات الصندوق في تلك االسواق.

لشركة مخاطر الشركة المصدرة: تتأثر قيمة الورقة المالية جراء أي ت يرات تطرأ على الوضع المالي ل .4.6.4

اق المالية ويطال هذا التأثير صافي اصول الصندوق في حال تأثرت االور المصدرة أو الشركات التابعة لها.

 التي يمتلكها بمثل هذه الت يرات.

عادة إ استدعاء يتيح للمصدر خيارالصندوق تي يستثمر بها ك القد تتضمن بعض الصكومخاطر االستدعاء:  .4.6.5

إعادة  عرض الصندوق إلى مخاطريستحقاق القانونية، ومن شأن ذلك أن اال شراء الورقة المالية قبل مدة

ر وستتأثر عوائد الصندوق في حال اضطر مدي .ك بعوائد مماثلةبه صكو رال تتوفوقت  يستثمار فالا

ستثمار في الصندوق و/أو مدير الصندوق من الباطن الى االحتفاظ بالنقدية لفترة اطول من المتوقع أو اال

 صكوك بعوائد اقل المتوقع.

يلتيييييزم ميييييدير الصيييييندوق وميييييدير الصيييييندوق مييييين البييييياطن الشيييييرعية: االلتيييييزام بالمعيييييايير مخييييياطر  .4.6.6

قليييل مييين مميييا ي التيييي تنطبيييق عليهيييا المعيييايير الشيييرعيةسيييتثمارات االمييين  ةمحيييدودفيييي فئييية سيييتثمار باال

و/أو مييييدير ذلييييك يفييييرض علييييى مييييدير الصييييندوق  كمييييا أن. كبيييييرتنويييييع أصييييول الصييييندوق بشييييكل 

بيييييع أي أصيييول فيييي الصييييندوق عنيييد خروجهيييا عيييين المعيييايير الشيييرعية فييييي الصيييندوق مييين البييياطن 

 .ء الصندوق واسعار وحداتهتؤثر على اداأسرع وقت مما يؤدي الى خسائر 

وهيييي  ،يسيييتثمر فييييه الصيييندوق األدوات التييييمخييياطر السييييولة: هيييي مخييياطر انخفييياض السييييولة فيييي  .4.6.7

 كيييون اسيييتثمارات الصيييندوق فيييي الصيييكوك ليييديها سيييوقفيييي هيييذا النيييوع مييين الصيييناديق اليييية مخييياطر ع

رة علييى قييد، وسيييؤثر ذلييك ثانوييية محييدودة ممييا يييؤثر علييى إمكانييية تسييييل جييزء ميين أصييول الصييندوق

 علييييى اسييييتثماراته رالصييييندوق علييييى االسييييتحواذ والتخييييارج وتلبييييية طلبييييات االسييييترداد ممييييا سيييييؤث

  واسعار وحداته.

فيييي حالييية زييييادة طلبيييات االسيييترداد فيييي ييييوم تقيييويم واحيييد عييين نسيييبة مخييياطر االسيييتردادات الكبييييرة:  .4.6.8

التقيييويم  حتيييى نقطييية تأجييييل بعيييض طلبيييات االسيييترداد سييييتمقيمييية أصيييول الصيييندوق  صيييافي % مييين10
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وسيييتتأثر قيمييية الوحيييدات المسيييتردة المؤجلييية فيييي هيييذه الحالييية بيييالت ير فيييي سيييعر الوحيييدة بيييين  .التاليييية

 نقطتي التقويم.

لت يييير فيييي اأو التعليميييات أو  حأو الليييوائ تأو التشيييريعافيييي حيييال ت يييير األنظمييية المخييياطر النظاميييية:  .4.6.9

ر عليييى ينتج عييين هيييذا الت ييييير اتخييياذ بعيييض اإلجيييراءات التيييي تيييؤثسيييالقيييوانين والتشيييريعات الضيييريبية 

 أداء الصندوق أو تعرض الصندوق إلى تحمل خسائر مما يؤثر سلبيا على سعر الوحدة 

درجييية مييين غيييير الممكييين تحقييييق كون سييييالسيييوق  وأحيييوالفيييي ظيييل بعيييض ظيييروف مخييياطر التركييييز:  .4.6.10

 .سيييييتثماراتاالز ييييييخييييياطر تركلملتعييييريض الصيييييندوق مميييييا ييييييؤدي  للصيييييندوق، التنويييييع المسيييييتهدفة

لي أكثييير وبالتيييالي تتيييأثر اسيييتثمارات الصيييندوق بتذبيييذبات سيييوق مالييييه او منطقييية ج رافيييية أو أصيييل ميييا

 من غيره ويؤثر ذلك على سعر وحدات الصندوق.  

 االجييييراءاتفييييي  قصييييورفييييي حييييال حييييدوث تتأثر عوائييييد الصييييندوق سيييي وتشيييي يلية: مخيييياطر تقنييييية .4.6.11

تتيييأثر ميييا ك. أو االطيييراف الخارجيييية /و االفيييرادقبيييل  مييينهيييا اتباع عيييدمفيييي حيييال  او الداخلييييةواالنظمييية 

أو  عييييوب االتصييياالت، واألجهيييزة والمعيييدات ونظيييم المعلوميييات، عوائيييد الصيييندوق نتيجييية عوائيييق او

ً  االختيييراق  ، مميييا ييييؤثروالهجيييوم بالبرمجييييات الخبيثييية، أو العطيييل الفنيييي، سيييواء أكيييان جزئيييياً أم كلييييا

 على سعر الوحدة بالصندوق

 قيييةالعالمخييياطر الخالفيييات القانونيييية: فيييي حيييال نشيييوء خالفيييات قانونيييية بيييين اي مييين االطيييراف ذات  .4.6.12

يؤدي ذلييييك إلييييى تعطييييل بعييييض اعمييييال سييييبالصييييندوق أو بييييين الصييييندوق وأي ميييين هييييذه األطييييراف 

 يؤثر ذلك سلبياً على سعر وحداته.سالصندوق وبالتالي 

 مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقةمخاطر تضارب المصالح: قد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح  .4.6.13

من  ديح المصالح ن أي تضارب في، علماً بأفي الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق ستثمرينومصالح الم

ً يؤثر سلسقدرة مدير الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي   ت الصندوق وأدائه.اعلى استثمار با

لباطن مدير الصندوق من اإن عدم قدرة مدير الصندوق و/أو مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين:  .4.6.14

وظفين فقدان الم أو ئيسيينالر وظفينالمأو أي من األطراف الخارجية على المحافظة على أو استقطاب /و

ثمارية مما ستاال ستراتيجيةاالعلى تنفيذ  وقيؤثر على قدرة مدير الصندسمنهم  أيالرئيسيين العاملين لدى 

 .سعر الوحدة في الصندوقعلى يؤثر سلبيا وبالتالي  على قيمة االستثماريؤثر بدوره س

يق مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية: يتعرض الصندوق لجميع المخاطر التي تتعرض لها الصناد .4.6.15

 التي يستثمر بها وما ينتج عنها من اثار سلبية تطال اسعار وحداته.

ياً الصكوك ال ير مصنفه: سوف يستثمر الصندوق في الصكوك ال ير مصنفة ائتماناالستثمار في مخاطر  .4.6.16

 ماقييمهتوعلى  و/ أو مدير الصندوق من الباطن معتمداً على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصندوق

يعكس كل عوامل  ملتقييا ت بـأن هـذاال توجـد ضـماناو. بناءاً على المعلومات المتاحة لهما االئتماني الداخلي

ؤثر مما ي قيمتها علىالصكوك  هذهلمصدري  الماليةيؤثر أي تراجع في المراكز سوالمخاطر المتوقعة. 

 .الصندوق وحدات اسعارعلى 

حيث ترتبط أسعار الفائدة عموما بعالقة عكسية مع تقييم المنتجات االستثمارية ذات مخاطر اسعار الفائدة:  .4.6.17

بسبب عرضة لت يرات سلبية في الصكوك وصناديق الصكوك ستثمارات الصندوق ان الثابتة، فإالعوائد 

االسواق. كما أن استثمارات الصندوق في عمليات وصناديق المرابحة وصفقات اسواق الفائدة في  معدالت
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ً لذلك مما سيؤثر على قيم ً لتقلبات اسعار الفائدة وانخفاض عوائدها تبعا ة الوحدة في النقد معرضة ايضا

 الصندوق.

حدات مخاطر التسوية: في ال الب ال يتم تداول الصكوك ووحدات صناديق الصكوك وعمليات المرابحة وو  .4.6.18

ريق ق النقد في سوق مالية منظمة، ولكن تتم المتاجرة بها عن طاسوا صفقاتصناديق المرابحة ومعظم 

ة التفاوض المباشر مع طرف نظير. ومثل هذه المعامالت تتسم بدرجة اعلى من مخاطر التسوية مقارن

مليات عبأدوات االستثمار التي يتم تداولها في سوق مالية منظمة، وفي حال حدوث اي تأخير أو خطأ في 

 .سلباً على اسعار وحدات الصندوق يؤثر ذلكسالتسوية 

صول المشتقات: يصعب في ال الب تحديد السعر الحقيقي لعقود المشتقات وذلك لصعوبة تقييم اال مخاطر .4.6.19

 وفي قدع لكل الزمنية القيود تحديد مخاطر الصندوق سيتحمل ذلك الى باإلضافةالتي تمثلها هذه العقود، 

 .وحداته واسعار الصندوق اصولعلى  ذلك يؤثرس خسارة اي حدوث حال

4.6.20.  ً  وغير مخاطر التحوط: يستخدم التحوط كأداة توازن في مواجهة تقلبات االسعار إال أنه قد يكون مكلفا

اح ضروري في حال عدم حدوث تقلبات في االسعار وقد يحرم الصندوق من االستفادة وتحقيق بعض االرب

 اسعار الوحدات.في حال اتجهت االسعار للجانب االيجابي مما سيؤثر على 

اي  فيعلى تمويل، قد ترتفع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة الصندوق في حال حصول مخاطر التمويل:  .4.6.21

د يترتب قرباح الصندوق، كما أن اي تأخير في سداد دفعات التمويل المطلوبة يؤثر على عوائد اسمما وقت 

ؤثر االستثمارات لمواجهة المطلوبات مما سيعلية رسوم اضافيه وقد يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض 

 سلبا على اسعار وحدات الصندوق.

تي يستثمر مخاطر تذبذب التوزيعات النقدية: وهي المخاطر الناتجة عن تذبذب الدفعات النقدية للصكوك ال .4.6.22

المصدرة  أو الجهةبها الصندوق والتي قد تنتج عن ت ير اسعار الفائدة أو اية عوامل اخرى تؤثر على الصك 

 له، مما سيؤثر على اسعار وحدات الصندوق.

زل اللزالبراكين وامثل؛ يمكن السيطرة عليها التي ال الكوارث الطبيعية مخاطر الكوارث الطبيعية: إن  .4.6.23

ً حوال الجوية تؤثر األفي  واالختالفات الحادةعاصير والفيضانات األو  دياالقتصاعلى القطاع سلبا

 وحداته. على أسعاريؤثر ذلك بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي وس؛ واالستثماري

يف مخاطر ضريبية: قد يؤدي فرض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة، الى تأثر الرسوم والمصار .4.6.24

لضرائب ، حيث تؤدي هذه ااسعار وحدات الصندوقوالتكاليف األخرى المرتبطة بإدارة الصندوق وكذلك تأثر 

ئح ذات العالقة، التي يتم فرضها إلى انخفاض العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق. ووفقاً لألنظمة واللوا

ن ذلك سوف فإنه في حال اإلخالل بأي من هذه االلتزامات المفروضة ذات العالقة بضريبة القيمة المضافة فإ

  عقوبات نظامية أخرى. يؤدي إلى فرض غرامات مالية و

مخيياطر تعييذر اصييدار تقييييم ألصييول الصييندوق: فييي حاليية وقييوع حييوادث خارجيية عيين االرادة تتعلييق  .4.6.25

التيييي يسيييتثمر فيهيييا الصيييندوق، او حيييدوث ظييروف قييياهرة سياسييية او مناخيييية او أيييية ظيييروف  باألسييواق

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

 هذه الظروف. 
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يف مخاطر خفض التصنيف االئتماني: إن أي ت يير تقوم به وكاالت التصنيف االئتماني لتخفيض التصن .4.6.26

 رات وبالتالييؤثر سلباً على قيمة االستثماساالئتماني ألدوات الدخل الثابت أو مصدريها أو الطرف النظير 

 على سعر الوحدة بالصندوق.

وراق المالية األع سواق المالية أو أحد أو جمياألمخاطر تعليق التداول: قد يتم تعليق التداول في أحد أو جميع  .4.6.27

 مدير وبالتالي يفقد االتصال،أوقد يحصل عطل في أنظمة وشبكات  ،التي يعمل/يستثمر بها الصندوق

على  أو القدرةو/بشكل دقيق  اصول الصندوققدرة على تقييم لو/أو مدير الصندوق من الباطن االصندوق 

 .مما يؤثر سلبا على أصول الصندوقاالصول تسييل هذه 

مخاطر االستثمار في الصكوك ذات التصنيف االئتماني المنخفض: تتضمن الصكوك ذات التصنيف  .4.6.28

سبب زيادة ك أكثر تقلبًا باالئتماني المنخفض مخاطر أكبر بالتخلف عن الدفع، كما ستكون قيمة هذه الصكو

على  الحساسية للمصدر و/أو التطورات السياسية أو التنظيمية أو السوقية أو االقتصادية، مما يؤثر

 استثمارات الصندوق في هذه الصكوك

 آلية تقييم المخاطر .5

المخاطر للصندوق تقوم إدارة المخاطر بمراقبة أداء الصندوق على أساس سنوي وتقوم عند الحاجة ووفقا لسياسة 

بتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر وإدارة الصندوق ب رض تحقيق االداء االمثل للصندوق مقارنة 

 بدرجة مخاطر التي يتعرض لها وب رض حماية مصالح المستثمرين.

 لالستثمار في الصندوق المستهدفةالفئة  .6

الذين يفضلون  الحكوميةوشبة  والحكومية الخاصةالصندوق مالئم للمستثمرين األفراد والشركات والمؤسسات هذا 

 .المخاطر ومتوسطة المدى طويلة االستثمارات

 قيود/حدود االستثمار .7

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

 واحكام الصندوق.

 العملة  .8

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

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

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

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

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

 م له:كمقابل للخدمات التي تقد أصولهيدفع الصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من  .9.1

 % سنويا من صافي قيمة أصول0.65يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع  رسوم اإلدارة: .9.1.1

 سنوي الصندوق تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع

9.1.2.  ً صول، % سنويا من إجمالي قيمة األ0.05 بنسبة رسوم أمين الحفا: يدفع الصندوق إلى أمين الحفا رسوما

 .ربع سنويدوالر امريكي لكل عملية، تحسب هذه الرسوم وتدفع على أساس  20الى  باإلضافة
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ن سنويا مبحد اقصى % 0.035رسوم المدير اإلداري: يدفع الصندوق إلى المدير اإلداري رسوما بنسبة  .9.1.3

ً وتدفع على هذه الرسوم دوالر امريكي( تحسب  5,000صافي قيمة األصول وبحد أدنى )متوسط  شهريا

 ربع سنوي.أساس 

ذه همصاريف التعامل: تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب  .9.1.4

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

 عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين.

الرسوم قائمة ب موضح هو كما االسترشادي المؤشر رسوم الصندوق يدفع رسوم المؤشر االسترشادي: .9.1.5

 (9.2) البندفي  والمصاريف

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

رات واإلشعابإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير 

وتوزيعها ومكافأت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم خدمات الهيئة الشرعية ومراجعي الحسابات 

. وتبلغ الخارجيين والرسوم الرقابية وموقع تداول وأية مصاريف استثنائية وغيرها مثل مصاريف التصفية

ً من صافي قيمة األصول تحت0.5المصاريف األخرى بحد أقصى نسبة  سب على أساس يومي % سنويا

 . وتدفع على أساس ربع سنوي

 رسوم ومصاريف الصندوق .9.2

 **رسوم الصندوق

 تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي. أصول الصندوق% سنوياً من صافي قيمة 0.65 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم الحفظ
سب وتدفع دوالر امريكي لكل عملية، تح 20الى  باإلضافة، أصول الصندوق% سنويا من إجمالي قيمة 0.05

 .على أساس ربع سنوي

 رسوم المدير االداري
دوالر امريكي  5,000وبحد أدنى  أصول الصندوقصافي قيمة متوسط % سنويا من 0.035بحد اقصى 

 تحسب هذه الرسوم شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي 

 مجلس إدارة الصندوق*
 16,000دوالر أمريكي(، بحد أقصى  2133لاير سعودي ) 8,000سنوية لكل عضو مستقل بواقع  مكافأة

 .دوالر أمريكي( سنوياً لكل االعضاء 4266لاير سعودي )

 أتعاب المحاسب القانوني*
توقيع  عند دوالر أمريكي( تحسب على أساس يومي وتدفع على دفعتين 5867لاير سعودي سنوياً ) 22,000

 القوائم المالية. وعند اصدارالعقد 

 دوالر أمريكي سنوياً تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس سنوي. 6000 رسوم المؤشر االسترشادي

 رسوم رقابية*
ومي وتدفع يدوالر أمريكي( سنوياً تدفع لهيئة السوق المالية تحسب على أساس  2000لاير سعودي ) 7,500

 على أساس سنوي.

 .دوالر أمريكي( سنوياً تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس سنوي 2666لاير سعودي ) 10,000 *الشرعيةرسوم الخدمات 

 دوالر أمريكي( تدفع لتداول على اساس سنوي وتحسب على أساس يومي. 1333لاير سعودي ) 5,000 رسوم نشر*

 مصاريف التعامل

وم قبيييل الصيييندوق، وتحتسيييب هيييذه الرسيييتيييدفع مصييياريف التعاميييل فيييي اسيييتثمارات الصيييندوق مباشيييرة مييين 

سييييوم حسييييب رسييييوم التعامييييل المعمييييول بهييييا فييييي األسييييواق التييييي يييييتم التييييداول للصييييندوق فيهييييا وكييييذلك الر

 المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين.
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 ضريبة القيمة المضافة

فييإن ا وفييي حييال فرضييهعلييى أي خدميية يييتم تزويييد الصييندوق بهييا، قييد يييتم فييرض ضييريبة القيميية المضييافة 

اً الصييييندوق سيييييدفع لمييييزود الخدميييية )باإلضييييافة إلييييى أييييية رسييييوم أو مصيييياريف أخييييرى( مجموعيييياً مسيييياوي

 نية.للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المع

ل الصندوق، خدمة مقدمة من قبفي حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي و

 ذه الضريبةفإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعاً مساوياً لقيمة ه

 % سنوياً من صافي قيمة األصول0.5* تصنف ضمن المصاريف األخرى ويبلغ مجموعها بحد أقصى 

 لن يتم خصم اال المصاريف الفعلية** 

مالك ويوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق جدول افتراضي  .9.3

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

 االفتراضات المستخدمة ادناه:

 مالك الوحدات يملك وحدانه االستثمارية في الصندوق لسنة كاملة -

 دوالر أمريكي 100,000مالك الوحدات االستثمارية استثمر  -

 مع عدم وجود ت ييرات دوالر أمريكيمليون  100اجمالي حجم الصندوق  -

 %10العائد االفتراضي للصندوق خالل السنة كاملة  -

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

 األمريكي

وم المستحقة على الرس

 المستثمر )دوالر أمريكي(

الرسوم المستحقة على 

 الصندوق )دوالر أمريكي(

نسبة الرسوم من 

 إجمالي قيمة األصول
 الرسوم

 رسوم االشتراك 0%      -

 للصندوق التشغيليةالنفقات/المصروفات 

 رسوم امين الحفظ* 0.05%  50,000  50

 اإلداريرسوم المدير  0.04%  35,000  35

 رسوم المؤشر االسترشادي 0.01%  6,000  6

 مجلس إدارة الصندوق 0.00%  4,267  4

 اتعاب المحاسب القانوني 0.01%  5,867  6

 رسوم رقابية 0.00%  2,000  2

 رسوم الخدمات الشرعية 0.00%  2,667  3

 موقع تداول 0.00%  1,333  1

 الصندوقرسوم إدارة  0.65%  649,304  649

 إجمالي نسبة التكاليف المتكررة 0.76%    756

 إجمالي نسبة التكاليف الغير المتكررة 0.00%      -

 إجمالي نسبة التكاليف 0.76%    756

 صافي قيمة وحدات المستثمر  109,244

 

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

 .اختيار رسم واحد فقط لتبسيط المثال
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**علما بأن المثال اعاله ال يتضمن احتساب ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم احتسابها حسب ما يتم إقراره من قبل الجهات الرسمية ذات 

 .العالقة

 .يوجد الرسوم االشتراك:  .9.4

 بالباطن: تدفع رسوم مدير الصندوق بالباطن من رسوم اإلدارة.رسوم مدير الصندوق  .9.5

 المادةأي عموالت بخالف المذكور في هذه يوجد  ال  .9.6

 معلومات الزكاة والضريبة: .9.7

لى المستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق لن يقوم باحتساب زكاة الصندوق أو إخراجها، وفي حال ع .9.7.1

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

 هذه الت ييرات.

 الضريبية المطبقة في كل سوق مالية يستثمر بها. لألنظمةيخضع الصندوق  .9.7.2

تشمل  جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط واألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة ال .9.7.3

 .خالف ذلكضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على 

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد  .9.7.4

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

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

 .المعنية

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل  .9.7.5

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

 .مساوياً لقيمة هذه الضريبة

 المادةيوجد أي عموالت بخالف المذكور في هذه  ال .9.8

ة مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عمل .9.9

 الصندوق

 .أعاله 9.3كما هو موضح في الفقرة 

 يم والتسعيريالتق .10

واألربييييياح والنقديييييية وعائيييييد عملييييييات المرابحييييية  الصيييييكوكقيمييييية إجميييييالي موجيييييودات الصيييييندوق يشيييييمل  .10.1

 .التي يملكها الصندوق)مثل استثمارات الصناديق(  واالستثمارات األخرى

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

م ا والوسيييياطة والرسييييووالحفيييي إجمييييالي المطلوبييييات علييييى سييييبيل المثييييال ال الحصيييير جميييييع رسييييوم العمليييييات

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

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

سييعر آخيير صييفقة تمييت فييي بالنسييبة ألصييول الصييندوق المدرجيية فييي سييوق مالييية معتييرف بهييا، سيييتم اسييتخدام  .10.3

أمييييا الصييييكوك غييييير المدرجيييية فتسييييتخدم القيميييية الدفترييييية لهييييا ، ل ييييرض تقييييويم تلييييك األصييييول ذلييييك السييييوق

 . باإلضافة إلى االرباح المتراكمة
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بالنسييييبة للصييييكوك المدرجيييية أو المتداوليييية فييييي أي سييييوق مالييييية أو علييييى نظييييام تسييييعير آلييييي ولكيييين ال تسييييمح  .10.4

االربيياح  ظييروف تلييك السييوق أو ذلييك النظييام بتقويمهييا، فيجييوز تقويمهييا حسييب القيميية الدفترييية باإلضييافة إلييى

 المتراكمة 

سيييتم تقييييم المرابحييات بحسييياب القيميية االسييمية لهيييا باإلضييافة إلييى االربيياح المتراكمييية، أمييا بالنسييبة لصيييناديق  .10.5

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

 قيمة أصول الصندوق

فسيييتم تقويمهييا وفقيياً آلخيير سييعر قبييل التعليييق، إال إذا كييان هنيياك دليييل قيياطع إذا كانييت االوراق المالييية معلقييه،  .10.6

 على أن قيمة هذه االوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق

م يوافق يوم لتقويم أصول الصندوق مرتين اسبوعياً في يومي التعامل المحددين )االثنين والخميس(. وفي حالة يتم  .10.7

 .تقويم أصول الصندوق في يوم العمل الرسمي التالي ليوم التقويمالتقويم يوم عمل رسمي يتم 

لسعر الوحدة في حال حدوث  خاطئألصول الصندوق أو حساب  خاطئمدير الصندوق بتوثيق اي تقويم سيقوم  .10.8

لتقويم اعن جميع أخطاء )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  ذلك، وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين

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

 .ندوقرير الصاوالموقع اإللكتروني للسوق وفي تق راً في موقعه اإللكترونيوف كسعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

علييييى مجمييييوع الوحييييدات  يييييتم تحديييييد قيميييية وحييييدات الصييييندوق بقسييييمة صييييافي قيميييية أصييييول الصييييندوق .10.9

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

 تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد. ألغراضالحالي وسعر الوحدة 

اسبوعياً قبل نهاية يوم العمل الذي يلي  مرتينمدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق سيقوم  .10.10

وكذلك على موقع السوق  (www.aljaziracapital.com.sa) على الموقع االلكتروني لمدير الصندوقيوم التقويم 

 .(www.tadawul.com.sa)المالية السعودية

 التعامل .11

ثالثون " 30وتبلغ مدتها بحد أقصى م 23/08/2020هـ الموافق 04/01/4214فترة الطرح األولي يوم األحد  تبدأ .11.1

 االثنين( دوالر امريكي للوحدة. وتنتهي يوم 100"، تطرح فيها وحدات الصندوق بسعر أولي يبلغ )يوم عمل

م، على انه يجوز لمدير الصندوق إنهاء فترة الطرح األولي عند ت طية 05/10/2020هـ الموافق 18/02/1442

 .دوالر امريكي ألف ثالثين( 30,000)الحد األدنى لبداية الصندوق البالغ 

وآخر موعد الستالم نموذج طلب  لمدير الصندوق، الرسمية العطل باستثناء والخميسالتعامل هي االثنين أيام  .11.2

االشتراك أو االسترداد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الرابعة عصراً في يوم العمل الذي يسبق يوم 

. كان يوم التعامل اجازة رسميه فسيتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد في يوم التعامل التالي وإذا. التعامل

على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في  لال يحصالمشترك علما بأن 

سجل الوحدات الذي تحتفا به الشركة كحسابات فرعية لديه بصي ة رقمية أو خطية أو بوسيلة إلكترونية، ويستلم 

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

 قديم طلبات االشتراك واالسترداد:إجراءات ت .11.3

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

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

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

 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 أو  .11.3.3

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

 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

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

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

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

 وفق تقديرها المطلق ض سحب طلب االستردادبحقها في قبول أو رف

الرابع التالي لنقطة التقويم التي العمل تدفع حصيلة االسترداد إلى المستثمر قبل موعد إقفال العمل في يوم  .11.3.6

 حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصى

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

 .في الصندوق بموجب أي نظام أخر ذي عالقة

 يحق لمدير الصندوق رفض اي طلب اشتراك إذا رأى أن ذلك يحقق مصلحة حملة الوحدات .11.5

 أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية: االشتراكتعليق  يتم .11.6

 إذا طلبت الهيئة ذلك .11.6.1

 مالكي الوحدات.إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح  .11.6.2

إذا ُعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول األخرى التي  .11.6.3

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

  معقول أنها جوهرية لصافي قيمة اصول الصندوق

 دوث اي تعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم اتخاذ االجراءات اآلتية:حال حفي  .11.7

 التأكد من عدم استمرار اي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. .11.7.1

حول ومش ل الصندوق مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحفا  .11.7.2

 ظمة.ذلك بصورة منت

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعار الهيئة ومالكي الوحدات  .11.7.3

عن التعليق واالفصاح عن ذلك في الموقع  لإلشعار المستخدمةفور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها 

 االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.

استرداد قدمه المستثمر ولم يتم تنفيذه بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيذه في أول يوم  هناك طلبن إذا كا .11.7.4

 ( أيام من رفع التعليق3تعامل بعد انتهاء التعليق ما لم يكن المستثمر قد طلب خطيا سحبه قبل ثالثة )
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% أو أكثر من صافي قيمة 10تعامل إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم   .11.8

ليوم بشكل كلي أو جزئي سترداد اال اتتأجيل تلبية طلبوفقاً لتقديره المطلق الصندوق  ، فيحق لمديرأصول الصندوق

 .التعامل التالي

، على أن يتم جيلهامطلوب تألا االستردادطلبات  مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار سيقوم .11.9

ول أص صافي قيمة من % 10حد الـ فيذ طلبات االسترداد المؤجلة على اساس تناسبي، وذلك دون اإلخالل بتن

 المعنييوم التعامل  الصندوق في

 لن يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين .11.10

حد لوا ،دوالر 500االشتراك اإلضافي و دوالر أمريكي 2.000 هواألدنى لالشتراك األولي في الصندوق الحد  .11.11

ر تقديم ويمكن للمستثمدوالر أمريكي،  30 دنى لالشتراك واالشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظماأل

 طلب استرداد لجميع وحداته أو جزء منها

 سياسة التوزيع .12

 رباح نقدية ألن يقوم الصندوق بتوزيع 

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .13

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

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 االلكتروني للسوق المالية )تداول(.

فيييي نهايييية السييينة الماليييية للصيييندوق، ميييع العليييم بيييأن السييينة الماليييية  المراجعيييةالقيييوائم الماليييية السييينوية  ييييتم نشييير .13.7

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

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

 سجل مالكي الوحدات .14

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

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه
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تم قييييد جمييييع الوحيييدات االسيييتثمارية فيييي سيييجل الوحيييدات اليييذي تحيييتفا بيييه الشيييركة كحسيييابات فرعيييية لدييييه يييي .14.2

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

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 مالكي الوحدات اجتماع .15

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

 لحفا.اايام من تسلم طلب كتابي من أمين  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .15.2

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

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

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

 ايام وال 10 عن لتقال للسوق المالية )تداول(، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفا بمدة 

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

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

ى االقل % عل25ن مجتمعين حضره عدد من مالكي الوحدات يملكو إذااجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال  نال يكو .15.5

 من قيمة وحدات الصندوق.

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

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

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

 .اعاالجتمالممثلة في 

 يتات الوضوعملا عتباراال يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ في .15.7

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

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

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

 الصندوق.

، أعالههـا يمشار إللا اإلعالنـرة تف لالمـال اجتمـاع مـالكي الوحـدات خـمدير الصندوق تعـديل جـدول أعلجوز ي .15.8

 ىشـعار كتـابي إلإرسـال إ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يفعلـى أن يعلـن ذلـك 

ً قبل  21تزيد على  مـدة البو جتماعاالقـل مـن األحفا قبل عشرة أيام علـى لن اييع مالكي الوحدات وأممج يوما

 .جتماعاال

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

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

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

 .ضوابط التي تضعها الهيئةوسائل التقنية الحديثة وفقاً لل

 حقوق مالكي الوحدات .16
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الوحيييدات المشيييترك فيهيييا ملكييياً لماليييك الوحيييدات المحتميييل عنيييد تنفييييذ طليييب االشيييتراك فيييي ييييوم التعاميييل تكيييون  .16.1

 التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

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

 ق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.ح –الحصر 

والحصيييول عليييى التقيييارير شيييروط واحكيييام الصييندوق يحييق لماليييك الوحيييدات الحصييول عليييى نسيييخة محدثييية ميين  .16.3

ر دوق او عبيييالربعيييية والسييينوية والقيييوائم الماليييية للصيييندوق دون مقابيييل عبييير الموقيييع االلكترونيييي لميييدير الصييين

 مراكز االستثمار أحدزيارة 

عليييية  تميييا نصييييحيييق لماليييك الوحيييدات الحصيييول عليييى اشيييعار بيييالت ييرات عليييى الصيييندوق ومسيييتنداته حسيييب  .16.4

 شروط واحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار. 

شيييروط علييييه  صميييا نيييبحسيييب  الشيييكاوىيحيييق لماليييك الوحيييدات الحصيييول عليييى اإلجيييراءات الخاصييية بمعالجييية  .16.5

 .  واحكام الصندوق

شيييروط ماليييك الوحيييدات طليييب عقيييد اجتمييياع ميييالك وحيييدات بحسيييب الشيييروط المنصيييوص عليهيييا فيييي يحيييق ل .16.6

 .واحكام الصندوق

 أي حقوق أخرى تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية والتعاميم الصادرة عن الهيئة .16.7

يوافييييق مجلييييس إدارة الصيييييندوق علييييى السياسيييييات العاميييية المتعلقييييية بممارسيييية حقيييييوق التصييييويت الممنوحييييية  .16.8

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

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

 وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

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

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 الصندوقالتغييرات في شروط واحكام  .19

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

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

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

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

 من سريان هذه الت ييرات. أيام 10 وذلك قبلالهيئة 

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

فييي الصييندوق غييير اساسييية أي ت ييييرات عيين الطريقيية التييي تحييددها الهيئيية االلكترونييي للسييوق المالييية أو ب

 ايام من سريان الت يير.  10قبل 
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سييييقوم ميييدير الصيييندوق بالحصيييول عليييى موافقييية مجليييس ادارة الصيييندوق قبيييل اجيييراء اي ت ييييير اساسيييي أو  .19.4

 غير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع الت ييرات في تقارير الصندوق. .19.5

 صندوقالوتصفية إنهاء  .20

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

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

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

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

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

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

 الصندوق فيه،

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

 .مدة الصندوق

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

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

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

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

 .هذا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

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

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

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

 ل ميييدة الالالوحيييدات بتقريييير إنهييياء الصيييندوق خيييتزوييييد ميييالكي ، كميييا يقيييوم بميييدة تصيييفيته وأميييدة الصيييندوق 

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

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا

ت أثنييياء عمليييية إنهييياء الصيييندوق أو ييييع ميييالكي الوحيييداممسييياواة جلجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق أن يعاميييل باي .20.8

 .تصفيته

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

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

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

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

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

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

رتبطييييية ملسيييييتندات امييييييع المعييييييَّن وأن ينقيييييل إلييييييه جمصيييييفي المال ىليييييعليييييى نقيييييل مسيييييؤوليات التصيييييفية إ
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هيئيية بعييزل ميييدير ليوميياً ميين صييدور قييرار ا 20 لالخيييام أعمييال التصييفية مييكنييه ميين إتمت يصييندوق والتييالب

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي

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

 .ين مصفي بديليلصندوق وتعا

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

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

 .الصندوق

 مدير الصندوق .21

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

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

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

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

 .المعقول

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

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

راق الماليييية األو فيييي أعميييال المشيييورة والحفيييااإلدارة، الترتييييب، تقيييديم  كأصييييل ووكييييل، التعهيييد بالت طيييية،

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

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

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

 ..sawww.aljaziracapital.comاإلنترنت: 

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

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

( لاير سييييعودي، ويمكيييين االطييييالع 118,275,000( لاير سييييعودي وبلييييغ صييييافي االربيييياح )324,440,000)

 .الصندوق على موقعه االلكتروني على القوائم المالية المدققة لمدير

الئحيييية يعمييييل مييييدير الصييييندوق لمصييييلحة مييييالكي الوحييييدات بموجييييب أحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار و .21.6

وشييييروط واحكييييام الصييييندوق. ويقييييع علييييى عاتقييييه االلتييييزام بجميييييع المبييييادت  مؤسسييييات السييييوق المالييييية

حيييدات، تجيياه مييالكي الو انييةاألموالواجبييات التييي نصييت عليهييا الئحييية االشييخاص لهييم بمييا فييي ذليييك واجييب 

 والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول

 مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي:يكون  .21.7

 إدارة الصندوق. .21.7.1

 طرح وحدات الصندوق. .21.7.2

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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وأنهيييا كاملييية وواضيييحة وصيييحيحة وغيييير  واكتمالهييياالتأكيييد مييين دقييية شيييروط وأحكيييام الصيييندوق  .21.7.3

 مضللة. 

 هتمسييييؤوليايعييييد مييييدير الصييييندوق مسييييؤوالً عيييين التييييزام أحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار، سييييواء أأدى  .21.8

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

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

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

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

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

ل أو مصييييالح أخييييرى لمييييدير أي انشييييطة عميييي دال توجيييي، الشييييروط واألحكييييام حتييييى تيييياريخ اعييييداد هييييذه .21.9

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

لبييياطن. كميييدير للصيييندوق مييين ا فيييرانكلين تمبلتيييون انفسيييتمنتس )إم إي( ليمتيييدشيييركة الصيييندوق ميييدير عيييين  .21.10

ز مركييي مبنيييى البوابييية،وهيييي شيييركة مرخصيييه مييين سيييلطة دبيييي للخيييدمات الماليييية عنيييوان مكتبهيييا الرئيسيييي: 

 4 4284 100هييييياتف: . ، دبيييييي، االميييييارات العربيييييية المتحيييييدة506613ص.ب  دبيييييي الميييييالي العيييييالمي

الموقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع اإللكترونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  +971 4 4284 140فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياكس:  + 971

www.franklintempletonme.comيمكيييييييين لمييييييييدير الصييييييييندوق بعييييييييد موافقيييييييية مجلييييييييس إدارة . و

 مييييزودولخييييدمات المرخصيييية. ويشييييمل الصييييندوق ت يييييير أو تعييييديل أو إعييييادة تعيييييين الجهييييات المييييزودة ل

رين المستشيييارين االسيييتثماريين وأميييين الحفيييا والميييديميييدير الصيييندوق مييين البييياطن والخدمييية دون حصييير 

 اإلداريين ومراجعي الحسابات ومزودي خدمات الرقابة الشرعية.

ي للهيئييية عيييزل ميييدير الصيييندوق واتخييياذ أي اجيييراء تيييراه مناسيييباً لتعييييين ميييدير صيييندوق بيييديل أو اتخييياذ ا .21.11

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

سيييتثمارات وتشييي يل الصيييناديق أو نشييياط إدارة االتوقيييف ميييدير الصيييندوق عييين ممارسييية نشييياط إدارة  .21.11.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بذلك لستثمارات دون إشعار ااال

سييييتثمارات وتشيييي يل الصييييناديق أو االممارسيييية نشيييياط إدارة  يل يييياء تييييرخيص مييييدير الصييييندوق فييييإ .21.11.2

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

ممارسييييية نشييييياط إدارة  يفييييي ييييياء ترخيصيييييه إللهيئييييية مييييين ميييييدير الصيييييندوق لا ىتقيييييديم طليييييب إلييييي .21.11.3

 .ستثماراتاالستثمارات وتش يل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً –ر الصييييندوق قييييد أخييييل إذا رأت الهيئيييية أن مييييدي .21.11.4 بييييالتزام النظييييام أو لوائحييييه  -بشييييكل تييييراه جوهريييييا

 التنفيذية.

وفييياة مييييدير المحفظيييية االسيييتثمارية الييييذي يييييدير أصيييول الصييييندوق أو عجييييزه أو اسيييتقالته مييييع عييييدم  .21.11.5

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

 أنها ذات اهمية جوهرية. -معقولة بناءاً على أسس–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .21.11.6

 مشغل الصندوق .21
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سيكون مدير الصندوق هو مش ل الصندوق، وباإلضافة إلى مهام مدير الصندوق المشار إليها في هذه الشروط 

واألحكام، فإن مهام مش ل الصندوق وواجباته ومسؤولياته تشمل تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح في هذه 

بالدفاتر والسجالت وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص  االحتفاظ، الشروط واألحكام

 عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .22

 NORTHERN TRUSTنيييورثن ترسيييت السيييعودية أميييين الحفيييا الخييياص بأصيييول الصيييندوق هيييو  .22.1

COMPANY OF SAUDI ARABIA 

م بييييالترخيص الصييييادر 12/09/2012هييييـ الموافييييق 25/10/1433التييييرخيص ألمييييين الحفييييا بتيييياريخ تييييم  .22.2

 12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 10175، طرييييق المليييك فهيييد. ص.ب 11بيييرج نخييييل، الطيييابق ن الحفيييا: عنيييوان المكتيييب الرئيسيييي ألميييي .22.3

 +966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

 :أمين الحفا فيما يتعلق بصندوق االستثماراألدوار األساسية ومسؤوليات  .23.4

أمييييين الحفييييا مسييييؤوالً عيييين التزاماتييييه وفقيييياً ألحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار، سييييواء أأدى يعييييد  .23.4.1

مسييؤولياته بشييكل مباشيير أم كلييف بهييا طرفيياً ثالثيياً. ويعييد أمييين الحفييا مسييؤوالً تجيياه مييدير الصييندوق 

احتيالييييه أو اهمالييييه أو سييييوء تصييييرفه أو وميييالكي الوحييييدات عيييين خسييييائر الصييييندوق الناجمييية بسييييبب 

 تقصيره المتعمد.

يعيييد أميييين الحفيييا مسيييؤوالً عييين حفيييا أصيييول الصيييندوق وحمايتهيييا لصيييالح ميييالكي الوحيييدات، وهيييو  .23.4.2

 فيما يتعلق بحفا أصول الصندوق. الالزمةمسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات االدارية 

يجيييوز ان يكيييون  لكيييية مشييياعة، والصيييول الصيييندوق مملوكييية بشيييكل جمييياعي لميييالكي الوحيييدات مأ .23.4.3

لميييدير الصيييندوق أو ميييدير الصيييندوق مييين البييياطن أو أميييين الحفيييا أو أميييين الحفيييا مييين البييياطن أو 

مقيييييدم المشيييييورة أو الميييييوزع أي مصيييييلحة فيييييي أصيييييول الصيييييندوق أو مطالبييييية فيميييييا يتعليييييق بتليييييك 

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

الحفييييا ميييين البيييياطن أو مقييييدم المشييييورة أو المييييوزع مالكيييياً لوحييييدات الصييييندوق ، وذلييييك فييييي حييييدود 

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

  .عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات

الصيييندوق أو مييييدير الصيييندوق ميييين البييياطن أو امييييين  باسيييتثناء وحيييدات الصييييندوق المملوكييية لمييييدير .23.4.4

ال الميييدين،  هميييا يملكيييالحفيييا أو اميييين الحفيييا مييين البييياطن أو مقيييدم المشيييورة أو الميييوزع، وفيييي حيييدود 

أن يكيييون ليييدائني ميييدير الصيييندوق أو ميييدير الصيييندوق مييين البييياطن أو اميييين الحفيييا أو اميييين  زيجيييو

ق فيييي أي مطالبييية أو مسيييتحقات فيييي أميييوال الحفيييا مييين البييياطن أو مقيييدم المشيييورة أو الميييوزع أي حييي

لكييل  باسييمهيجييب علييى أمييين الحفييا فييتح حسيياب منفصييل لييدى بنييك محلييي  - .أصييولهالصييندوق أو 

 .صندوق استثمار يعمل أمين حفا له، ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة

 عمالئيييهيجيييب عليييى أميييين الحفيييا فصيييل أصيييول كيييل صيييندوق اسيييتثماري عييين أصيييوله وعييين أصيييوله  .23.4.5

االخييييرين، ويجييييب ان تحييييدد تلييييك االصييييول بشييييكل مسييييتقل ميييين خييييالل تسييييجيل األوراق المالييييية 
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واألصيييول األخيييرى لكيييل صيييندوق اسيييتثمار باسيييم اميييين الحفيييا لصيييالح ذليييك الصيييندوق، وأن يحيييتفا 

 .بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية

ا إيييييداع جميييييع المبيييالغ النقدييييية العائييييدة لصييييندوق االسييييتثمار فييييي الحسيييياب يجيييب علييييى أمييييين الحفيييي .23.4.6

لتموييييييل  المسيييييتخدمةالمشيييييار إليييييية آنفييييياً، ويجيييييب علييييييه ان يخصيييييم مييييين ذليييييك الحسييييياب المبيييييالغ 

الئحييييية صيييييناديق االسيييييتثمار  ألحكييييياماالسيييييتثمارات ومصييييياريف إدارة الصيييييندوق وعملياتيييييه وفقييييياً 

ق ومييييذكرة المعلومييييات التييييي تلقاهييييا ميييين مييييدير المحدثيييية ميييين شييييروط واحكييييام الصييييندو والنسييييخة

 الصندوق، والعقد الذي عين بموجبه أمين حفا من قبل مدير الصندوق

ظييام السييوق الصييندوق الحييق فييي اسييناد خييدمات الحفييا كلييياً أو جزئييياً ألمنيياء حفييا آخييرين وفقيياً لن لمييدير .23.5

لحفيييا بيييين ميييدير الصيييندوق وأميييين الحفيييا بيييذلك. وألميييين ا المبرميييةالماليييية فيييي حيييال سيييمحت االتفاقيييية 

دوق علييى أو أي ميين تابعيييه بالعمييل أمينيياً للحفييا ميين البيياطن للصيين أكثييرالحييق فييي تكليييف طييرف ثالييث أو 

 .الخاصةأن يدفع اتعاب ومصاريف أي امين حفا من الباطن من موارده 

البييياطن للصيييندوق وهيييي شيييركة قيييام أميييين الحفيييا بتعييييين شيييركة نيييورثن ترسيييت لنيييدن كيييأمين حفيييا مييين  .23.6

إتششإ إب بشش   شش   . كمييا قييام بتعيييين شييركةريطانييياب -مرخصيية ميين قبييل السييلطة التنظيمييية للكفاييية المالييية

وهشششش   ششششر ة مرخصششششة مششششن هي ششششة ال ششششوق الماليششششة  شششش مين  فشششش  مششششن البششششا ن ا ششششا    العربيششششة ال ششششعودية

 للصندوق

أي تييدبير تييراه مناسييباً فييي حييال وقييوع أي للهيئيية عييزل أمييين الحفييا المعييين ميين مييدير الصييندوق أو اتخيياذ  .23.7

 من الحاالت اآلتية:

ئحيييـة الموجيييـب بهيئيييـة بيييـذلك لحفيييـا دون إشيييـعار الحفيييـا عيييـن ممارسيييـة نشيييـاط الـن اييييتوقيييـف أم .23.7.1

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

 إل اء ترخيص أمين الحفا في ممارسة نشاط الحفا أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .23.7.2

 الهيئة من أمين الحفا إلل اء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفا.تقديم طلب إلى  .23.7.3

ً –إذا رأت الهيئييييية أن اميييييين الحفيييييا قيييييد أخيييييل  .23.7.4 بيييييالتزام النظيييييام أو لوائحيييييه  -بشيييييكل تيييييراه جوهرييييييا

 التنفيذية.

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .23.7.5

اً لهييذه المييادة، فيجييب علييى مييدير الصييندوق المعنييي تعيييين أمييين إذا مارسييت الهيئيية أيييا ميين صييالحيتها وفقيي .23.8

حفيييا بيييديل وفقييياً لتعليميييات الهيئييية، كميييا يتعيييين عليييى ميييدير الصيييندوق وأميييين الحفيييا المعيييزول التعييياون 

بشييكل كامييل ميين أجييل المسيياعدة تسييهيل النقييل السييلس للمسييؤوليات إلييى أمييين الحفييا البييديل وذلييك خييالل 

ييييين أميييين الحفيييا البيييديل. ويجيييب عليييى أميييين الحفيييا المعيييزول أن ينقيييل، ( يومييياً األوليييى مييين تع60ال )

حيثمييا كييان ذلييك ضييرورياً ومناسييباً ووفقيياً لتقييدير الهيئيية المحييض، إلييى أمييين الحفييا البييديل جميييع العقييود 

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة

إذا رأى بشييييكل  يجييييوز لمييييدير الصييييندوق عييييزل أمييييين الحفييييا المعييييين ميييين قبلييييه بموجييييب إشييييعار كتييييابي .23.9

معقييييول أن عييييزل أمييييين الحفييييا فييييي مصييييلحة حمليييية الوحييييدات، وعلييييى مييييدير الصييييندوق إشييييعار الهيئيييية 

 . ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي
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ن ( يومييياً مييين تسيييلم أميييي30عيييزل أميييين الحفيييا تعييييين بيييديل ليييه خيييالل ) إذايجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق  .23.10

اون بشيييكل . ويجيييب عليييى أميييين الحفيييا المعيييزول التعيييقالسيييابلبنيييد لالحفيييا اإلشيييعار الكتيييابي الصيييادر وفقييياً 

ى أمييين كامييل مييع مييدير الصييندوق لتسييهيل النقييل السييلس للمسييؤوليات إلييى أمييين الحفييا البييديل. ويجييب عليي

العقيييود  اميييين الحفيييا البيييديل جمييييع اليييىالحفيييا المعيييزول أن ينقيييل، حيثميييا كيييان ذليييك ضيييرورياً ومناسيييباً، 

 .لعالقةالمرتبطة بصندوق االستثمار ذي ا

يجييب علييى مييدير الصييندوق االفصيياح فييوراً علييى موقعيية االلكترونييي عيين قياميية بتعيييين أمييين حفييا بييديل،  .23.11

االلكترونيييي للسيييوق قيامييية بتعييييين أميييين حفيييا الموقيييع ويجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق كيييذلك االفصييياح فيييي 

 بديل

 مجلس إدارة الصندوق .24

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

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

 يتألف المجلس من األعضاء التالية أسماؤهم: .24.2

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

واالسيييتراتيجية فيييي شيييركة الجزييييرة لألسيييواق يشييي ل حالييييا منصيييب رئييييس إدارة تطيييوير األعميييال 

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

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

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

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

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

  .غير مستقل( -عضو ) ماركو ماوري  أ 

ة العملية في عاًما من الخبر 20في الجزيرة كابيتال. لديه  لالستثماريش ل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي 

سابقاً  إدارة األصول واألسواق المالية عبر فئات األصول المتعددة مع مؤسسات أوروبية وخليجية. عمل

س (، ورئيGenerali Investmentsجينرالي انفسمنت ) كمدير لمحفظة أسواق المال والدخل الثابت في

 االستثماراتورئيس  ،(Arca SGR)ار اركا اس جي  مشارك ألسواق األسهم اآلسيوية والناشئة في

ذي من جامعة يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفي .في األهلي كابيتال ومتعددة األصولالدولية 

 Cattolica Sacroكاتوليكا ساكرو كور )( ودرجة الماجستير في التمويل من جامعة INSEADإنسيد )

Cuore University في إيطاليا، وهو محلل مالي معتمد )(CFA)  ومحلل استثمار بديل معتمد

(CAIA) مؤهل التمويل اإلسالمي  وحاصل على(IFQ)  من معهد(CISI) 

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

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

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

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

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

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

 م بمنصب نائب الرئيس للعمليات والمشاريع بشركة تطوير للمباني.2012عام 
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  مستقل(مجلس اإلدارة ) عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

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

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

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

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

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

 تطوير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: .24.3

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

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

مارات قام يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي استث خدمات الحفا، وال

 ها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.ب

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

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

 عنه مدير الصندوق.

االلتزام لدى االجتماع مرتين على األقل في السنة مع مسئول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة و .24.3.4

  مدير الصندوق، لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واالنظمة واللوائح ذات العالقة. 

 من الئحة تينوالس والثالثة والستين الثانية المادتين في عليها المنصوص الت ييرات جميع على الموافقة .24.3.5

 (ارهمإشعأو  والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الصندوق مدير حصول قبل وذلك صناديق االستثمار

 .) ينطبق حيثما

ضمن آخر )سواء أكان عقد أم غيره( يت مستندالتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي  .24.3.6

 قبسما إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق 

 مع الئحة صناديق االستثمار. 

ئحة صناديق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام ال .24.3.7

 روط وأحكام الصندوق. االستثمار وش

معنيــة لا فطــراالقدمــة مــن املخــدمات المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة العلــى التقريــر ا عالطاال .24.3.8

حقـق يمـا باته مسـؤوليب؛ وذلـك للتأكـد مـن قيـام مـدير الصـندوق وهريـة للصـندوقلجخـدمات البتقديم ا

 .صناديق االستثمار ئحةال يوأحكام الصندوق وما ورد فالوحدات وفقاً لشروط  مصـلحة مـالكي

ق وفقًــا لسياســات متعلقــة بأصــول الصــندولمخــاطر الليــة تعامــل مــدير الصــندوق مــع اآتقيــيم  .24.3.9

 .تعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معهامخاطر الملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد او

واهتمييييام ومهييييارة وعناييييية وحييييرص وبمييييا يحقييييق مصييييلحة مييييالكي العمييييل بأمانيييية وحسيييين نييييية  .24.3.10

 .الوحدات
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جتماعـييييييـات االيـييييييـع وقييييييائع متشـييييييـتمل علـييييييـى ج يجتماعـييييييـات الييييييـتاالاضـييييييـر حتـييييييـدوين م .24.3.11

 .جلس إدارة الصندوقمخذها تا يوالقــرارات الــت

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

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

 واألحكام وأحكام الئحة صناديق االستثمار

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

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

 بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 ش ل أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية:ي .24.6

 أ. ماركو ماوري أ. سعد الغريري 
م. فهد الجارهللا 

 )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 صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 استراتيجية النمو
 عضو عضو  رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 االستراتيجية المتوازنة
 عضو عضو  رئيس

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 االستراتيجية المتحفظة
 عضو عضو  رئيس

 عضو عضو  رئيس صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 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

بمراقبييية  للقييييام قيييام ميييدير الصيييندوق بتعييييين اللجنييية الشيييرعية التابعييية لشيييركة الجزييييرة لألسيييواق الماليييية .25.1

األعميييال، والعملييييات واالسيييتثمارات والتموييييل المتعليييق بالصيييندوق لضيييمان االمتثيييال وااللتيييزام بالمعيييايير 

 :الشرعية من األعضاء التالية أسماؤهم اللجنةتتكون من ووالضوابط الشرعية. 

 الرئيس( فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق( 

للفقييه المقييارن بمعهييد القضيياء العييالي بجامعيية  اإلسييالمي وكييان أسييتاذاً يحمييل شييهادة دكتييوراه فييي الفقييه 

االمييييام محمييييد بيييين سييييعود االسييييالمية، وكتييييب الكثييييير حييييول موضييييوع التييييأمين والعديييييد ميييين األوراق 
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والمقييياالت البحثيييية. عضيييو هيئييية كبيييار العلمييياء فيييي المملكييية واللجنييية الدائمييية للفتيييوى فيهيييا ومستشيييار 

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

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

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

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

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

 األستاذ الحم بن حمد الناصر فضيلة الشيخ 

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

 ييييرةالجزنائيييب رئييييس المجموعييية الشيييرعية بنيييك . ويشييي ل حاليييياً عيييدد مييين المناصيييب منهيييا اإلسيييالمية

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

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

 والجمعيات.

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

 بمراجعة وتعديل هذه المعايير والتأكد من التزام مدير الصندوق بها.

ميين  9بنييد فعها الصييندوق مقابييل الخييدمات التييي يحصييل عليهييا مييا أشييير إليييه فييي التشييمل األتعيياب التييي يييد .25.3

 .الشروط واالحكام هذه

مييييدير الصييييندوق بالمعييييايير الصييييادرة ميييين الهيئيييية الشييييرعية للصييييندوق، وعليييييه أقييييرت الهيئيييية  يلتييييزم .25.4

التيييي تتوافييييق ميييع المعيييايير الشييييرعية  األصيييولالشيييرعية للصيييندوق أنيييه يجييييب أن يقتصييير االسيييتثمار علييييى 

 . وهي كالتالي:هاللمراجعة والتعديل بحسب قرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية للصندوق وتخضع

 استثمارات المرابحات: .25.4.1

ا ال يتعاميييل الصيييندوق فيييي السيييلع التيييي تحيييرم الشيييريعة اإٍلسيييالمية المتييياجرة فيهييي .25.4.1.1

مميييييا حرمتييييه الشيييييريعة كييييالخمر ولحييييوم الخنزيييييير ومنتجاتهييييا وميييييا شييييابه ذلييييك 

 اإلسالمية.

يجييب عليييى الصييندوق قيييبض السييلع التيييي يرغييب فيييي المتيياجرة فيهيييا قبييل عرضيييها  .25.4.1.2

 في السوق للبيع.

ال يحيييق للصيييندوق إعيييادة بييييع سيييلعة قيييام بشيييرائها مييين أحيييد عمالئيييه إليييى نفييييس  .25.4.1.3

 العميل الذي تم شراؤها منه منعاً للدخول في العينة المحرمة.

 استثمارات الصكوك: .25.4.2

مجييازة ميين قبييل هيئيية رقابيية شييرعية خاصيية بهييا الالصييكوك لصييندوق فييي يسييتثمر ا .25.4.2.1

 مقبولة لدى الهيئة الشرعية للصندوق

شيييرعية ليييدى الرقابييية الالصيييكوك المجيييازة مييين قبيييل هيئييية يسيييتثمر الصيييندوق فيييي  .25.4.2.2

 مدير الصندوق من الباطن
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 .في صكوك العينة وديون المرابحاتال يكتتب الصندوق وال يتداول  .25.4.2.3

فيهيييا عنيييد الطيييرح  ميييع جيييواز االكتتييياب ق فيييي الصيييكوك التالييييةال يتيييداول الصيييندو .25.4.2.4

 :بالصك الى تاريخ استحقاقه االحتفاظاالولي مع وجوب 

 صكوك المرابحة ‒

 صكوك االستصناع ‒

   صكوك السلم ‒

علييييى أن الهجينيييية بييييين المرابحيييية والمضيييياربة يسييييتثمر الصييييندوق فييييي الصييييكوك  .25.4.2.5

ً ة تولييييد ارباحيييييييييحقيق مضيييياربةً تحتييييوي  تعييييود علييييى حمليييية الصييييكوك وان يييييتم  ا

 .تنضيض فعلي او حكمي للمضاربة لتوزيع االرباح

ميييين  والمييييدارةخييييرى االسييييتثمارية االصييييناديق الصييييكوك يسييييتثمر الصييييندوق فييييي  .25.4.2.6

ة رقابيية شييرعية مقبوليية لييدى الهيئيية الشيييرعي هيئيياتقبييل شييركات اسييتثمارية لييديها 

 .للصندوق

 والشييييهاداتالمرابحيييية  وعملييييياتوك سييييتثمار بصييييفة عاميييية فييييي الصييييكااليجييييوز للصييييندوق  .25.4.3

 .شرعيةستثمار التي تستثمر وفقا للضوابط الاالالمالية وعمليات تمويل التجارة وصناديق 

ال يجيييوز للصيييندوق اسيييتثمار بعيييض سييييولته فيييي قنيييوات اسيييتثمارية غيييير متوافقييية ميييع أحكيييام  .25.4.4

 الشريعة اإلسالمية.

أخيييييرى ال تخضيييييع أحكامهيييييا ال يجيييييوز للصيييييندوق اسيييييتثمار أيييييياً مييييين أصيييييوله فيييييي صيييييناديق  .25.4.5

 وشروطها ألحكام الشريعة اإلسالمية.

مييين قبيييل  لييين ييييتم االسيييتثمار فيييي اي مييين المشيييتقات الماليييية اال بعيييد مراجعتهيييا والموافقييية عليهيييا .25.4.6

 الهيئة الشرعية للصندوق. 

ً متوافقيي اصييول الصييندوق أحييدعييد يتييتم مراجعيية اصييول الصييندوق بشييكل ربييع سيينوي وفييي حييال لييم  .25.5 مييع  ا

 شرعية يتم استبعاده.المعايير ال

 مراجع الحسابات .26

 شركاهوبي كي إف البسام للصندوق هو  حساباتال راجعم .26.1

، الرياض، السليمانية(، حي التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز ): لمراجع الحساباتعنوان المكتب الرئيسي  .26.2

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

www.pkf.com 

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

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

 المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

 يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني بديل أو ت ييره. .26.4
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مراجع ندوق بت يير أو أن يوجه مدير الص مراجع الحساباتيجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين  .26.5

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: الحسابات

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

 للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.5.2

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

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

 المراجعة بشكل مرض.

 المعيَن. مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض ت يير  .26.5.5

 المدير اإلداري .27

 NORTHERN TRUST COMPANY OFنورثن ترست السعودية المدير اإلداري للصندوق هو  .27.1

SAUDI ARABIA 

الرياض  10175، طريق الملك فهد. ص.ب 11لمدير اإلداري: برج نخيل، الطابق لعنوان المكتب الرئيسي  .27.2

 966112171017، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433

الوحدات، تشمل مهام عمل المدير االداري كل ما يتعلق بالعمليات المحاسبية واإلدارية للصندوق كحساب قيمة  .27.3

 تسجيل التوزيعات النقدية وغير النقدية.

 لمدير الصندوق الحق في عزل المدير االداري أو ت ييره بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق .27.4

 اصول الصندوق .28

 أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفا لصالح الصندوق .28.1

 عمالئه االخرين.يجب على أمين الحفا فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول  .28.2

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

أمييييين الحفييييا أو أمييييين الحفييييا ميييين  مشيييي ل الصييييندوق أو الصييييندوق أو مييييدير الصييييندوق ميييين البيييياطن أو

ق بتلييييك البيييياطن أو مقييييدم المشييييورة أو المييييوزع أي مصييييلحة فييييي أصييييول الصييييندوق أو مطالبيييية فيمييييا يتعليييي

أمييييين  مشيييي ل الصييييندوق أو االصييييول، إال إذا كييييان مييييدير الصييييندوق أو مييييدير الصييييندوق ميييين البيييياطن أو

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

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

 حكام.األشروط وهذه العنها في 

 معالجة الشكاوى .29

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

الطلييب دون مقابييل وذلييك ميين خييالل أحييد مراكييز الشييركة. وفييي حاليية تعييذر الوصييول إلييى تسييوية للشييكوى أو لييم 

إدارة شييييكاوى -ل، يحييييق للمشييييترك إيييييداع شييييكواه لييييدى هيئيييية السييييوق المالييييية ( يييييوم عميييي30يييييتم الييييرد خييييالل )

المسيييتثمرين، كميييا يحيييق للمشيييترك إييييداع الشيييكوى ليييدى لجنييية الفصيييل فيييي منازعيييات األوراق الماليييية بعيييد مضيييي 
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( ييييوم تقيييويمي مييين تييياريخ إييييداع الشيييكوى ليييدى الهيئييية، إال إذا اخطيييرت الهيئييية مقيييدم الشيييكوى بجيييواز 90ميييدة )

 .دى اللجنة قبل انقضاء المدةإيداعها ل

 معلومات أخرى .30

لح المصيييا عيييارضمعالجييية ت المعتميييدة فيييييمكييين لميييالكي الوحيييدات االطيييالع عليييى السياسيييات واإلجيييراءات  .30.1

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

 مييين أو عييين االسيييتثمار فيييي الصيييندوق إليييى لجنييية الفصيييل فيييي منازعيييات األوراق ناشيييئيحيييال أي خيييالف  .30.2

 .واألحكامالمالية. وتعتبر الل ة العربية هي الل ة المعتمدة كأساس لتفسير الشروط 

وتقييييارير الصييييندوق ، لمييييالكي الوحييييدات تشييييمل شييييروط واحكييييام الصييييندوق المتاحييييةقائميييية المسييييتندات  .30.3

 .دوقوالقوائم المالية لمدير الصن، ة في الشروط واالحكاموالعقود المذكوروقوائمه المالية، 

 وميييةمعلبوجيييود اي  دال يعتقييي، فيييإن ميييدير الصيييندوق الشيييروط واالحكيييام تيييم ذكيييره فيييي هيييذه ميييا باسيييتثناء .30.4

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق أخرى ينب ي أن تتضمنها 

 اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار دال يوج .30.5
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 الوحدات إقرار من مالك .31

موافيييق هييـ ال08/08/1444بتييياريخ المحدثيية  للصيييكوكالجزيييرة لقييد قمييت/ قمنيييا بقييراءة شيييروط وأحكييام صيييندوق 

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

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

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

 توقيع المستثمر 

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

 


