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 لالستثمار جدوى  شركة

             شروط وأحكام الصندوق  

 صندوق النفقة الوقفي

  متعدد األصول  استثمار وقفي صندوق 
ً
 عاما

ً
توقف وحداته لصالح  بموجب الئحة صناديق االستثمار  مفتوح مطروح طرحا

 صندوق النفقة

 بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الصندوق  مدير 

 لالستثمار جدوى  شركة

 الحفظ أمين

 البالد املاليةشركة 

 م 19/5/2020ه املوافق 26/9/1441 اإلصدار:تاريخ 

 هيئة السوق املاليةعن  االستثمار الصادرةلالئحة صناديق  هذه واملستندات اآلخرى كافة خاضعة شروط وأحكام الصندوق تخضع 

وتاريخ  2020-75-2املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم و هـ، 3/12/1427وتاريخ  2006-219-1بموجب القرار رقم 

عن صندوق ومحدثة ومعدلة وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة  .م12/08/2020هـ املوافق 22/12/1441

 .االستثمار

، شروط وأحكام الصندوق محتويات  فهمتعذر وفهمها. وفي حال  شروط وأحكام الصندوق ننصح املستثمرين املحتملين بقراءة محتويات 

 www.jadwa.com كما يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره من خالل  نهي.ننصح باألخذ بمشورة مستشار م

 

 طارق بن زياد السديري                   إبراهيم بن محمد القويفلي

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي                                            املطابقة وااللتزاماإلدارة القانونية و  ، مدير       

 

والتي تعكس تغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق حسب الخطاب املرسل إلى  النفقة الوقفيوأحكام صندوق  شروط)هذه نسخة محدثة من 

  (.م20/02/2023ه املوافق 29/07/1444هيئة السوق املالية بتاريخ 

http://www.jadwa.com/
http://www.jadwa.com/
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 إشعار

إدارة  وأعضاء مجلسمن قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق  وأحكام الصندوق شروط  روجعت

 مجلس أعضاء ويؤكد يقر كذلك. الشروط واألحكام في الواردة املعلومات واكتمال دقة عن املسؤولية ومنفردين كامل مجتمعينالصندوق 

  يقرونو  الشروط واألحكام، في الواردة املعلومات واكتمال بصحة الصندوق  ومدير الصندوق  إدارة
 
 املعلومات أن ويؤكدون على أيضا

 .مضللة غير الشروط واألحكام في والبيانات الواردة

شروط وأحكام مسؤولية عن محتويات  أي   الهيئة تتحمل ال. وطرح وحداته االستثمار صندوق  تأسيس على املالية السوق  هيئةوافقت 

هيئة السوق املالية أي  توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق  ال تعطيو  ،وال تعطي أي  تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها الصندوق،

أن قرار االستثمار في الصندوق يعود  وتؤكد على ،توصيتها باالستثمار فيه طرح وحدات الصندوق  من عدمه وال تعني موافقتها على

 للمستثمر أو من يمثله. 

 الرقابة هيئةواملعتمدة من قبل  املجازةالشرعية  املعاييرعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع  صندوق النفقة الوقفيم اعتماد ت 

 الشرعية املعينة للصندوق.
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 تعريفات

نة قرين كل منها أينما وردت في   هذه: شروط وأحكام الصندوق يكون للمصطلحات التالية املعاني املبي 

 (.آلخر وقت من عليه تتم أخرى  تعديالتوأي هـ )2/6/1424 وتاريخ( 30)م/ رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام"النظام": 

وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف ، يةسوق املالالإلى هيئة  تشير": "الهيئة

 الهيئة؛

، أو لجنة فرعية، أي لجنة النص،تعني الهيئة العامة لألوقاف باململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح  ":لألوقاف العامة الهيئة"

 أي وظيفة من وظائف الهيئة.أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه ألداء ، أو موظف

 وعملياتها. لالستثمارالشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة جدوى  الرقابة هيئة تعنيالشرعية":  الرقابة "هيئة

 بتاريخ( 113 /م) رقم امللكي املرسومبموجب  رالصاد (VAT) (ضافةملعني نظام ضريبة القيمة ات :"(VAT) ضافةملنظام ضريبة القيمة ا"

 ." GAZT"لالتنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخ الالئحةهـ والذي تم إصداره مع 2/11/1438

 املوافقهـ 21/05/1426بتاريخ  2005-83-1رقم  قرارالهيئة بموجب  عن: الالئحة الصادرة "املالية السوق  مؤسساتالئحة "

 يتمم )كما 12/08/2020 املوافقهـ 22/12/1441 وتاريخ 2020-75-2 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدلةم 28/06/2006

 ؛من وقت آلخر( تعديلها

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم ": االستثمار"الئحة صناديق 
 
-219-1هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

هـ، املوافق  12/07/1442 وتاريخ 2021-22-2رقم بقرار مجل هيئة السوق املالية هـ، واملعدلة  3/12/1427وتاريخ  2006

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 24/02/2021

هي التعليمات التي تنظم إصدار موافقة الهيئة العامة لألوقاف  :أو "التعليمات" "تعليمات الترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية"

 ق االستثمار الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة لألوقاف.على طلبات الترخيص لصنادي

فاسد ملصالح العامة والخاصة للمجتمع ككل، ودرء املحافظة على املجتمع في املعني اشتراك أفراد ومؤسسات ات": االجتماعي"التكافل 

غير القادرين على تحقيق حاجاتهم  خريناآل جتمع كمنظومة بحيث يشعر كل فرد ومؤسسة بأن لديه واجب تجاه املالتي قدتؤثر على 

 .نافع إليهم ورفع الضرر عنهـماملالخاصة وذلك بإيصال 

 .العربية السعودية اململكةه أنظمة ر أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر  الشخص":"

الصادرة عن مجلس  املالية السوق  مؤسساتالئحة بموجب  املالية األوراقممارسة أعمال بشخص مرخص له  ":مؤسسة سوق مالية" 

 .هيئة السوق املالية
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 جدوى لالستثمار وهي الجهة املنوط بها إدارة الصندوق؛  شركةعني ت"مدير الصندوق": 

 مؤسساتالئحة بموجب  امرخص له مؤسسة سوق ماليةواملعينة كأمين حفظ للصندوق وهو  البالد املالية شركة يعنيأمين الحفظ": "

 للقيام بنشاطات حفظ األوراق املالية؛ املالية السوق 

 .وشركاه الفوزان جي إم بي كي شركة وهو املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ عنيي "املحاسب القانوني":

 ": السوق "
 
 وعامليا

 
 .هي األسواق التي يستثمر بها الصندوق محليا

  )الجهة املستفيدة( صندوق النفقةو  الصندوق  مدير أعضاءه ُيعين إدارة مجلس هو ":الصندوق  إدارة مجلس"
 
 صناديق لالئحة وفقا

 . الصندوق  أعمال وسير الصندوق  مدير أعمال ملراقبة العالقة؛ ذات واللوائح واألنظمة االستثمار

 املثالعلى سبيل - االستقالليةالتامة، ومما ينافي  باالستقاللية: عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع عضو مجلس إدارة مستقل""

 ما يأتي: -الحصر ال

  يكون  أن -أ
 
مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل  لدى موظفا

 .مع مدير الصندوق أو أي مدير من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق  ةقة تعاقديعالجوهري أو 

 .لدى مدير الصندوق أو أي تابع له املاضيينل العامين الالتنفيذيين خأن يكون من كبار  -ب

دارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق إل امع أي من أعضاء مجلس  األولىأن تكون له صلة قرابة من الدرجة  -ت

 .أو أي تابع له

 لحصص سيطرة في مدير الصندوق أو أي تابع له خ أن -ث
 
   .ضييناملميين االعا الليكون مالكا

 .صندوق النفقة الوقفي عنيي "الصندوق":

صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد مالكي ": مفتوح استثمار  صندوق "

 لصافي قيمتها في أيام التعامل الوحدات 
 
لبعض أو كل وحداتهم، ويحق ملالكي الوحدات فيه استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا

 لالئحة صناديق االستثمار. 
 
 املوضحة في شروط وأحكام الصندوق وذلك وفقا

 مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(. الصندوق": قيمة أصول  يإجمال"

 دير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق. املالتي يتم دفعها  األتعابصاريف مل": التعويض وارسوم إدارة الصندوق "

املصاريف املتعلقة  لحصر:اعلى سبيل املثال وليس  ،هي املصاريف والرسوم املستحقة التي تدفع من الصندوق ”: املصاريــف الفعليــة“ 

 .التقارير السـنوية للصندوق وتوزيعها بمصاريف طباعة

  يقدمه ما هو": اشتراك"
 
 .لشروط الصندوق وأحكامه املشترك )الواقف( لغرض الوقف وفقا

في وحدات الصندوق  االشتراكعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب ت :"االشتراك"نموذج 

ا للشروط واألحكام. ويرد نموذج  ا  االشتراكوفق   .(2)امللحق  عنوان تحت الشروط واألحكامفي مرفق 
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 أصول الصندوق.في هي حصص مشاعة  :ت"الوحدا"

 مخصوم االستثماروحدة على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق  أليالقيمة النقدية  ":ةللوحد األصول صافي قيمة "
 
قيمة  منها ا

 .الخصوم واملصاريف، ثم يقسم الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقويم

)االثنين  بنهاية آخر يوم العمل مرتين باألسبوع ويكون يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق،  يوم التقويم":"

  4الساعة والخميس( 
 
 )بتوقيت مدينة الرياض(. عصرا

)االثنين  مرتين باألسبوعيكون في نفس يوم التقويم  ": يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك في وحدات الصندوق يــوم التعامــل"

 والخميس(.

 .الشروط واألحكام": حبس األصل املوقوف وصرف الغلة أو بعضها على املصارف املحددة في هذه الوقف"

 الصندوق.": كامل وحدات األصل املوقوف"

يقصد بها التوزيعات النقدية على األسهم ووحدات صناديق و  ": الزيادة املحققة في قيمة الوحدة في يوم التقويم للفترة نفسهاغلة الوقف"

، أسواق النقدصناديق النقد و صفقات أسواق االستثمار والصكوك، والدخل التأجيري الناتج من االستثمارات العقارية، وعوائد 

 . إلى األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي من أصول الصندوق باإلضافة 

  منها جزء أو الوقف غلة إليها تصرف التي واملجاالت الجهات هي"مصارف الوقف": 
 
 .الشروط واألحكام هذه في محدد هو ملا وفقا

 .وفق ما يقرره مجلس إدارة الصندوق  ،توزيعها من غلة الوقف املقررةهو التاريخ الذي يتم فيه تسليم الحصة  تاريخ التوزيع":"

 "االستثمارات" و"األصول": و" االستثمار"
ُ
م بالتبادل، وتشير كل منها إلى األوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها ستخد  مرادفات قدت

 الصندوق؛

أيا من اآلتي: األسهم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب  -وفق قائمة املصطلحات الصادرة من هيئة السوق املالية-تعني ":مالية أوراق"

والشهادات والوحدات االستثمارية وصناديق االستثمار العقارية املتداولة وعقود الخيار والعقود املستقبلية وعقود الفروقات وعقود 

 التأمين طويلة األمد وأي ح
 
 .ق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده سابقا

  .السوق الرئيس ي وهي العربية السعودية اململكةاألسهم في  ": يقصد بها سوق  سهم السعوديةأل اسوق "

، بإدراجهي سوق موازية للسوق الرئيسية تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة  وازية":ملالسوق ا-نمو"

 
 
 ط.فق املؤهلينفي هذه السوق مخصص للمستثمرين  االستثماربأن  علما

 سهم الشركات يتم طرحها سواء  األ ولية العامة األ أو االكتتابات  املوازية،": في السوق الرئيسية أو السوق الطروحات العامة األولية"

 .األوامرسمية أو عن طريق بناء سجل بالقيمة األ 
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تعني األسهم املتبقية والتي لم يتم تغطيتها/ االكتتاب بها خالل عمليات الطرح األولي وحقوق األولوية في سوق ": الطروحات املتبقية"

 األسهم السعودي.

عني  ":يلالعم اتفاقية"
ُ
  االتفاقيةت

ُ
حكام، وتنظم العالقة بين مالك األ شروط و البرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على امل

 أو مسؤوليات؛ التزاماتالصندوق، وتوضح ما على كل منهما من الوحدات ومدير 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛"املؤشر املعياري": 

  فيها؛ االشتراك": يعني الطرح األولي لألوراق املالية للجمهور في السوق األولية بغرض الطرح العام األولي"

 ؛لالشتراكرح وحدات الصندوق يعني تاريخ ط"تاريخ الطرح األولي": 

التصنيف املحلية/الدولية، بما فيها على سبيل املثال وكاالت يعني التصنيف الصادر عن إحدى ": االستثمارملرتبة  االئتماني"التصنيف 

املصدرة وقدرتها وليس الحصر مؤشر ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، والتي تبدي رأيها بشأن مستوى الجدارة االئتمانية لدى الجهة 

أو ما ( -BBBعلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق املالية. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )

 التصنيف االئتماني. وكاالت أو ما يعادلها من  ستاندرد آند بورز الصادرة من يعادله؛

 أوقفشير كل منها إلى العميل الذي يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املوقفين": و الوحدات" ي"مالك و"املستثمر" و"املستثمرون"

 ؛ فيهفي الصندوق ويتملك وحدات 

 تعني اململكة العربية السعودية؛"اململكة": 

 الصندوق؛تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التابعين ملدير ": الصندوق  بمدير  العالقة ذوي  طراف"األ 

  باملشاركة فيه للمشتركين الفرصة إتاحة إلى يهدف مشترك استثمار برنامج": االستثمارصندوق "
 
في  املوقوف املالفي نماء رأس  جماعيا

 مقابل رسوم محددة. الصندوق  مديرالبرنامج، ويديره 

أو سوق أوراق مالية أخرى معتمدة من قبل  املالية السعودية صندوق مؤشر تتداول وحداته في السوق  ":  املتداولةؤشرات ملصناديق ا"

 الهيئة.

  مطروحة عقارية استثمار صناديق هي"صناديق االستثمارات العقارية املتداولة": 
 
  طرحا

 
 هدفها ويتمثل السوق  في وحداتها تتداول  عاما

  مطورة عقارات في االستثمار في الرئيس االستثماري 
 
  تطويرا

 
  تحقق ،إنشائيا

 
  دخال

 
 الصندوق  أرباح صافي من محددة نسبة وتوزع ،دوريا

 
 
  .دنىأ بحد سنوي  بشكل وذلك ،عمله فترة خالل الصندوق  هذا في املشتركين على نقدا

 املدى على املوقوف األصل ونمو للصندوق  دوري دخل تحقيق في تسهم التي العقارية صناديقال هي": املدر للدخل صندوق العقاري ال"

 .الوقف مصارف على صرفها لتولي املستفيدة الجهة لصالح دورية نقدية عوائد لتوزيع الصندوق  احتياجات لتلبية وذلك الطويل،

النقد أسواق وصفقات  األجلقصيرة  املالية األوراقفي  االستثماريتمثل هدفه الوحيد في  استثمارهو صندوق صندوق أسواق النقد": "

 .عامو تكون تلك الصناديق مطروحة طرح  القةذات الع املطبقةواللوائح  األنظمةو  االستثمار صناديق الئحةوفق 
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 :اآلتية الحاالت من أيا تعني"التغييرات األساسية": 

 أو فئته. طبيعته أو الصندوق  أهداف في املهم التغيير -أ

 .للصندوق  املخاطر وضع في تأثير له يكون  الذي التغيير -ب

  أنها املختصة الجهات ترى  أخرى  حاالت أي -ت
 
 .الصندوق  مدير بها وتبلغ أساسيا تغيرا

 .األساسية التغييرات من يعد ال تغيير أي تعني": الغير أساس ي "التغيير 

 الشركات؛ ماليعني الحقوق املصدرة بغرض زيادة رأس  "إصدار حقوق األولوية":

 .تعاقدية أو صفقة مالية القةالصندوق في أي ع املديرقابل مل": يعني الطرف ا"طرف نظير

 ؛ الشروط واألحكاممن ( 1)تعني التوجيهات املوضحة في امللحق ": الشرعية الهيئة معايير "

 يعني املبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ ":االشتراك"مبلغ 

 في وحدات الصندوق؛ باالشتراكيعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات  شتراك":"تاريخ اال 

 ذي الصلة؛ االشتراكيعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ "سعر االشتراك": 

 اآللي لتداول األسهم السعودية. النظام ":"تداول 

ا ألحكام البند  االستثمارزم الصندوق تتعني األوراق املالية التي يع"األوراق املالية املستهدفة":  أحكام شروط و )ب( من 3فيها وفق 

 .هذه الصندوق 

 م19/5/2020املوافق ه 26/9/1441 بتاريخ الصادرة الوقفيصندوق النفقة بتعني الشروط واألحكام الخاصة  "الشروط واألحكام"

 .ما لم ُيذكر خالف ذلك م28/02/2022 ه املوافق27/07/1443واملعدلة بتاريخ 

 ": التعامل"رسم 
ُ
 للتكلفة الفعلية؛ عني التكاليف والعموالت الناتجة عن شراءت

 
 أوراق مالية أو عن بيعها، والتي يتحملها الصندوق وفقا

هــي استراتيجية االستثمار التي يتبعها مدير الصندوق في إدارة املحفظة االستثمارية بهدف تحقيق عائد يفوق عائد "اإلدارة النشــطة": 

ره املبنية على األوضاع االقتصادية املحلية والعاملية ونتائج الدراسات وذلك باالعتماد على رؤية مدير الصندوق وتقدي املعياري،املؤشر 

 .املالية واملعلومات املتوفرة تجاه الفرص االستثمارية املتاحة في السوق 
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  نحال حدوثها من املمكن أ في هت التي يعتقد مدير الصندوق أنال ": يقصد بها الحااالستثنائيةالظروف "
 
 تتأثر أصول الصندوق سلبا

  معتاد غير بشكل
 
 .و/أو سياسية و/أو تنظيمية اقتصادية عوامل لعدة نظرا

 أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.  ريال":"

 يتم نهايتها وفي للصندوق  املاليةهي السنة امليالدية واملدة الزمنية التي يتم في بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات "السنة املالية": 

 12 من تتكون  والتي العمومية، وامليزانية املالية القوائم إعداد
 
  شهرا

 
 .ميالديا

هو  نصفمبر( من كل عام، وسيكون أول سأشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من األشهر )يونيو/دي ستةمدة ”: النصف“

 الذي يقع فيه تاريخ بدء نشاط الصنـدوق.

 لنص مسؤول املطابقة وااللتزام لدى الشخص املرخص له الذي يعين  ”:وااللتزاممسؤول املطابقة “
 
 و السابعة املادة من)أ(  الفقرةوفقا

املرخص له بأداء  ، أو مسؤول املطابقة وااللتزام لدى الجهة الخارجية التي يكلفها الشخصاملالية السوق  مؤسساتالئحة من  الخمسين

 وظيفة مسؤول املطابقة و االلتزام 
 
 .املالية السوق  مؤسساتالئحة  من العشرين املادة من)هـ(  الفقرة لنص الذي يعين وفقا

 أليام العمل الرسمية في الهيئة :”يوم )يوم عمل الهيئة(“
 
 .يوم عمل في اململكة طبقا

 أليام العمل الرسمية في البنوك يوم عمل في اململكة :”يوم عمل )يوم عمل البنوك(“
 
 .طبقا

 أليام العم :”يوم عمل )يوم عمل مدير الصندوق("
 
 .دير الصندوق ل الرسمية مليوم عمل في اململكة طبقا

 واملتوقعة الحالية الفائدة ومعدالت والدولي، واإلقليمي الخليجي الصعيد على الهامة االقتصادية املؤشرات تحليل :”النهج التنازلي“

 
 
،/محليا

 
 بالسوق، املتعلقة العوامل كذلك الفريق ويحلل. الجيوسياسية العوامل إلى باإلضافة املنطقة في الصناعات/القطاعات وحركة إقليميا

 .إلخ التذبذب، ومستوى  واملتوقعة، التاريخية السيولة مثل

  يتضمن :”النهج التصاعدي“
 
  بحثا

 
 االستثمارية الفرص الختيار( التفصيلية املالية والتوقعات املالية النماذج بناء على يشتمل) جوهريا

 واألسواق االستثمارية، للفرص الدوري التقييم بإجراء الصندوق  ملدير التابع االستثمارات محافظ إدارة فريق يقوم كما. املحفظة وتكوين

 .للصندوق  األمد طويلة العوائد أهداف مع املحفظة مخصصات توافق لضمان

. تسيطر استراتيجيات صناديق الصكوك بشكل رئيس ي على الدوالر األمريكي وتصنف بدرجة من خالل صناديق الصكوك :”الصكوك"

 مصنفة الغير الصكوك يزيد ال بحيثملدير الصندوق.  الداخلي التقييمسيتم التعامل مع التقييم للصكوك الغير مصنفة عبر  كمااستثمارية. 

 .زيع االستراتيجيإجمالي التو  من %30في الصندوق عن 
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والتي تشتري وإعادة هيكلة الشركات التي ال يتم  محدودة،منظمة بشكل عام كشراكات غير مدرجة أو متداولة  -ملكية في شركة  :”امللكية الخاصة"

 .صناديق امللكية الخاصة سيتم استثمار الصندوق في تداولها بشكل عام.

 لتلبية وذلك ،املدى الطويل على املوقوف األصل ونمو للصندوق  دوري دخل تحقيق في تسهم التياألصول  هي": األصول املدرة للدخل“

 أو عوائد ذات أسهم كانت سواء   .الوقف مصارف على صرفها لتولي الجهة املستفيدة لصالح دورية نقدية عوائد لتوزيع الصندوق  احتياجات

 .للدخل مدرة عقارية أوالنقد وصناديق أسواقصفقات أسواق النقد 

صندوق النفقة أحد املشروعات التي تقدمها وزارة العدل السعودية بهدف إشباع الحاجات األساسية لألسرة التي  هي :”الجهة املستفيدة“ 

قة امتنع فيها املنفق عن القيام بنفقتهم خالل فترة التقاض ي وعدم االستقرار األسري، وبعد انتهاء التقاض ي وعدم التزام املنفق بدفع النف

الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من املنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 

 ..هـ1438ذو القعدة 15( وتاريخ 679رقم )

تلفة. تستند فئات األصول املخوتعني النسبة املخصصة لكل فئة من هو تعيين املخصصات املستهدفة  :"التوزيع االستراتيجي"

 .وأهداف االستثماراألفق الزمني فة إلى عوامل مثل تحمل املخاطر و املخصصات املستهد

  عقد بموجب الصندوق  مدير معه يتعاقد ثالث طرف :"الباطن من صناديق"مدراء 
 
صناديق االستثمار، يتخذ نيابة عن  ئحةال ل وفقا

 كل أو بعض القرارات االستثمارية لصندوق االستثمار الخاضع إلدارة مدير الصندوق. مدير الصندوق 

املشتركة التي  اديقوالصنوهو فئة من فئات استراتيجيات االستثمار  االستثمارات البديلةاالستثمار في  يصنف :"االستثمارات البديلة"

أصول بديلة ال  االستثمارات البديلةوق. تتضمن استراتيجيات بغض النظر عن ظروف الس -لكسب عائد إيجابي بمرور الوقت تسعى

 .وصناديق التأجيرصناديق تمويل التجارة تندرج تحت امللكية الخاصة والعقارات ك

لتسهيل التجارة  واملنتجات املالية التي تستخدمها الشركات والسلع يمثل تمويل التجارة األدوات ":التجارةتمويل الصناديق الخاصة ل"

املستورد خطاب اعتماد للمصدر ينص على الدفع عند  تقديم املثال،على سبيل  .مع أخذ الضمانات الالزمة من جميع األطرافالدولية 

 مدروسة.حقيق عوائد مجزية مع مخاطر الهدف من صناديق تمويل التجارة هو ت ويكون تقديم مستندات معينة، مثل بوليصة الشحن. 

عقود االيجار والتي يرتبط عائدها في  في رئيس يبشكل شتركين/مالكي الوحدات أموال امل صندوق مشترك يستثمر :"تأجيرال"صناديق 

  .تأجير على املستفيدين معدات يتمأصول أو 

واملالية والفنية للفرص االستثمارية، وذلك بهدف التنبؤ بربحية  االقتصاديةواملعلومات عملية تحليل البيانات  هو: "التحليل األساس ي"

، والتعرف على حجم املخاطر املستقبلية.
 
 املنشأة مستقبال
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 الصندوق  دليل

 شركة جدوى لالستثمار

 60677ص.ب. 

 11555الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 www.jadwa.comاملوقع اإللكتروني: 

 لالستثمار جدوى  شركة

 
 الصندوق  مدير

 8162 العنوان: ص.ب.

 12313-3701 الرياض

 اململكة العربية السعودية  

 capital.com-www.Albilad  :املوقع اإللكتروني

 الحفظ أمين البالد املاليةشركة 

 www.nafaqah.sa املوقع اإللكتروني:

           info@nafaqah.comالبريد اإللكتروني: 

 أنشطة الجهة املستفيدة: 

صندوق النفقة أحد املشروعات التي تقدمها وزارة العدل السعودية 

بهدف إشباع الحاجات األساسية لألسرة التي امتنع فيها املنفق عن 

سري، وبعد انتهاء القيام بنفقتهم خالل فترة التقاض ي وعدم االستقرار األ 

 التقاض ي وعدم التزام املنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم صندوق 

بتحصيل كل ما دفعه من املنفذ ضده  النفقة وهو الجهة املستفيدة

حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة الصادر بموجب قرار مجلس 

 هـ1438ذو القعدة 15( وتاريخ 679الوزراء رقم )

 املستفيدة الجهة صندوق النفقة

 

 بي ام جي الفوزان وشركاه كي برج

 طريق الطار  –واجهة الرياض 

 92876 –الرياض 

 8500 874 11 966+: هاتف

  8600 874 11 966+ فاكس:

 www.kpmg.comلكتروني: املوقع اإل

 الحسابات مراجع الفوزان وشركاه جي ام بي كي

 حي النخيل –مدينة الرائدة الرقمية 

 11662 الرياض 88200ص.ب 

 العربية السعودية اململكة

 00966118132222: هاتف

 00966118132228 :فاكس

 www.awqaf.gov.sa: اإللكترونيوقع ملا

 

 لألوقاف العامة الهيئة

 

 املنظمة الجهات

 فهد امللكطريق 

 87171ص.ب 

 11642الرياض 

1111-245-800 

 00966112053000االتصال: مركز 

 املالية السوق  هيئة

http://www.jadwa.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 التنفيذي لخصامل

 www.cma.org.sa :اإللكترونيوقع ملا

 صندوق النفقة الوقفي  اسم الصندوق 

  هنوعفئة الصندوق و 
 بموجب الئحة صناديق االستثمار توقف 

 
 عاما

 
صندوق استثمار وقفي متعدد األصول مفتوح مطروح طرحا

 )الجهة املستفيدة( وحداته لصالح صندوق النفقة

 لالستثمارشركة جدوى  مدير الصندوق 

 االستثماريةاألهداف 

 للصندوق  املوقوفة األصول  تنمية خالل منالصندوق  دعم في الخاصة لألوقاف التنموي  الدور  تعزيز

 واألصل الوقف مصارف على بالنفع ويعود االجتماعي التكافل مبدأ يحقق بما االندثار من وحمايتها واستثمارها

في صناديق  ويستثمرها )الواقفين( املشتركين من االشتراك مبالغ الصندوق  مدير يستقبل حيث املوقوف،

 في جميع فئات األصول 
 
 و عامليا

 
 توزيع في رأس املال املوقوف، ويتم  نمو تحقيق بهدف االستثمار محليا

 في واملتمثلة للصندوق  املحددة الوقف مصارف على دوري بشكلغلة الوقف(  صافي األرباح) من ( 50)%نسبة

 .املستفيدة الجهة

 مرتفع املخاطر.  مستوى املخاطرة

 ريال سعودي 1000 األولي االشتراكالحد األدنى ملبلغ 

 ريال سعودي 100 الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

 املوقوفة األصول  استرداد يمكن ال االسترداد

 )بتوقيت مدينة 10قبل الساعة  آخر موعد الستقبال الطلبات
 
 الرياض( من يوم التقويم.صباحا

 يوم التقويم
  4الساعة  مرتين باألسبوع عملال يوم آخر بنهاية الصندوق  أصول  تقويم يتم

 
 )بتوقيت مدينة الرياض(. عصرا

 )االثنين والخميس (

 جميع أيام العمل في اململكة. يوم االشتراك

سعر الوحدة في تاريخ إصدار الشروط 

 واألحكام
 سعودي ريال 10

 )ريال(. الريال السعودي عملة الصندوق 

 صندوق استثمار مفتوح  مدة صندوق االستثمار 
 م20/1/2021 بداية الصندوق تاريخ 

وآخر تاريخ إصدار الشروط واألحكام 

 تحديث لها

 ه املوافق27/07/1443. تم تحديث الشروط واألحكام بتاريخ م19/5/2020املوافق ه 26/9/1441

 .(م28/02/2202

 للصندوق  املعياري املؤشر 

 كل فئة أصول بناء على وزن املؤشر املعياري ألداء الصندوق هو معيار موزون على التوزيع االستراتيجي 

 املطابة السعودية لألسهم بي اند اساألسهم )مؤشر  ،ألصول ل االستراتيجيعلى توزيع تعتمد على 

)سايبور ثالثة أشهر +  ريت%هامش( 2ملكية خاصة )مؤشر تداول )تاس ي( العائد الكلي + ، (للشريعة

صفقات أسواق النقد و صناديق أسواق   ،%(3+ سايبور )  االستثمارات البديلة، %(4هامش 

 %(2+هامش   أشهر ثالثة سايبور )  صكوك( أشهر ثالثة سايبور )النقد

 لالستثمارشركة جدوى  مشغل الصندوق 

 شركة البالد املالية أمين الحفظ
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 االستثمار صندوق  .1

  : صندوق االستثمار اسم (أ

برأس مال مفتوح مطروح  الشرعيةالشريعة  الضوابطمتوافق مع أحكام  وقفي استثماري  صندوق  وهو الوقفي النفقة صندوق 

.
 
 عاما

 
 طرحا

 :صندوق االستثمارتاريخ إصدار شروط وأحكام  (ب

ه 27/07/1443تم تحديث الشروط واألحكام بتاريخ  م  2021-01-20 املوافق ه  1442-06-07 بتاريخ واألحكام الشروط صدرت

 .(م28/02/2022 املوافق

افقة تاريخ (ج  :وحداته وطرح الصندوق  تأسيس على الهيئة مو

 املوافقه 11/2/1442املوافقة على إنشاء الصندوق وإصدار الوحدات من هيئة السوق املالية بقرار صادر بتاريخ  تمت

 م.28/9/2020

 مدة الصندوق:  (د

 .مفتوح

 الفوزان وشركاه جي ام بي كي مراجع الحسابات 

 لالستثمارشركة جدوى  اإلداري  املدير 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق  بشكل سنوي.0.6 رسوم اإلدارة 

 ينطبق ال رسوم االشتراك 

 قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي %من صافي 0.02يدفع الصندوق ألمين الحفظ مقدار  رسوم أمين الحفظ

 م التعاملسر 

 االستثمارات، وبيع شراء نتيجة يتكبدها التي الوساطة وعموالت املعامالت تكاليف جميع الصندوق  يتحمل

 النسبة في الصفقة قيمة إجمالي بضرب وذلك مستقل بشكل بتنفيذها الصندوق  يقوم صفقة لكل تحسب

 .العملية لتكلفة املئوية

 .بالسنة التعامالت ورقم حجم أساس على تختلف الرسوم

 الرسوم األخرى 

الخاصة به، ومنها على  والخدمات اإلداريةواألتعاب األخرى املتعلقة بعمليات الصندوق العالم  املصروفات

 ومصاريفسبيل املثال ال الحصر، مصاريف االستشارة القانونية والضريبية، والضرائب، وتطهير األرباح، 

ومصاريف النشر، وحساب املؤشر. تحسب عند كل عملية تقويم وتستقطع من صافي قيمة  ،التقاض ي

% من صافي 0.3 نسبة األخرى تتجاوز املصاريف  الأصول الصندوق وتدفع عند نهاية كل سنة مالية بأن 

ت إلى أن النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقا سنوي ويشارقيمة أصول الصندوق بشكل 

ذكر النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.
ُ
 الفعلية فقط. على أن ت
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 النظام املطبق  .2

ولتعليمات الترخيص للصناديق يخضــع صنــدوق االســتثمار الوقفــي ومديــر الصنــدوق لنظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة 

 .فــي اململكــة العربيــة الســعودية العالقــةواألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات  االستثمارية الوقفية

 وممارساته سياسات االستثمار .3

 صندوق:لاألهداف االستثمارية ل .أ

الدعم والرعاية ملجموعة من  تأمين فييتمثل الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة 

النساء من هم بحاجة إلى نفقة من خالل تنمية األصول املوقوفة للصندوق واستثمارها وحمايتها من االندثار بما يحقق مبدأ التكافل 

املشتركين لى مصارف الوقف واألصل املوقوف، حيث يستقبل مدير الصندوق مبالغ االشتراك من االجتماعي ويعود بالنفع ع

  االستثمار صناديق فيأو  مباشرة ويستثمرها  )الواقفين(
 
  محليا

 
 أو واحد تعيين الصندوق  ملدير يحق. ل األصو  فئات جميع في وعامليا

، ويتم استثمار طويل املدى بهدف تحقيق نمو في رأس املال املوقوف جزء من أصول الصندوق.  الستثمار الباطن من مدراء عدة

الدعم  تأمين فيبشكل دوري على مصارف الوقف املحددة للصندوق واملتمثلة  (غلة الوقف) صافي األرباح من( 50)%توزيع نسبة 

 من زوجته أو 
 

والرعاية ملجموعة من النساء من هم بحاجة إلى نفقة، حيث تتولى الدولة مواجهة املتهرب من تقديم النفقة بدال

 في حال تخلي أفراد 
 
طليقته، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق العيش الكريم للمرأة وتقديم املعونة للمرأة وألبنائها، خصوصا

 . وتلتزم الجهة املستفيدة بصرف )غلة الوقف(. )الجهة املستفيدة( د العون لها من خالل صندوق النفقةعائلتها عن تقديم ي

 

 :س يأنواع األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أسا  .ب

 نوع االستثمار

 السعودي البنك املركزي البنوك املرخصة من  ليكون االستثمار معالنقد  االستثمار في صفقات أسواق النقد وصناديق أسواق

 وصناديق أسواق النقد املرخصة من هيئة السوق املالية.

من هيئة   املرخصة بالصكوك  االستثمار صناديق ووحدات ،شركات أو حكومية شبه أو  حكومية جهات من املصدرة الصكوك

 السوق املالية أو من جهات تنظيمية ذات عالقة 
 
  محليا

 
وصناديق املؤشرات املتداولة التي تستثمر  املصنفة والغير مصنفة وعامليا

 في الصكوك.

بشكل مباشر أو عبر تعيين مدراء من الباطن أو عبر صناديق االستثمار املرخصة من هيئة السوق واملحلية  العامليةوتشمل  األسهم

 
 
 وعامليا

 
وصناديق املؤشرات املتداولة التي  األولوية وحقوق  األولية واالكتتابات املالية أو من جهات تنظيمية ذات العالقة محليا

 تستثمر في األسهم.  يكون االستثمار في األسهم املحلية في السوق املالية السعودي الرئيس ي واملوازي. 

 وتتضمن االستثمار عبر الصناديق الخاصة لتمويل التجارة وصناديق التأجير. االستثمارات البديلة

 ) الخاصة امللكية صناديق
 
  أو محليا

 
 .(دوليا

  للدخل املدرة العقارية الصناديق أو )ريت( املتداولة ةالعقاري االستثمار صناديقالعقارات وتشمل 
 
 وعامليا

 
 محليا
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 عبر صناديق االستثمار من الباطن أو صناديق أو عبر تعيين مدراء إما مباشرة يتم استثمار أموال الصندوق  *
 
املرخصة محليا

 بالريال السعودي 
 
 . كما أنه لم يتم تعيين أي مدير صندوق من الباطن بعد. ياألمريك والدوالر وعامليا

. 90%يمكن للصندوق استثمار ما يصل إلى *
 
 من إجمالي أصوله عامليا

وذلك حسب آخر قوائم  الصندوق  صول القيمة اإلجمالية أل  من%  75 استثمارات الصندوق عن ما نسبته ةيجب أن ال تقل قيم*

 .لألوقاف العامة الهيئة من الوقفية االستثمارية للصناديق الترخيص تعليمات من (1-ب)املادة الرابعة  حسب مالية

و/أو  قدعلى شكل ن أصوله بإجمالي حتفاظاال على تقديره الخاص على  يلجأ مدير الصندوق في الظروف االستثنائية وبناء   قد*

 .(100استثمارات في أسواق النقد بنسبة )%

مصدرة من قبل مدير الصندوق مع ما يتوافق مع استراتيجيات االستثمار في مالية  ورقةملدير الصندوق االستثمار في أي  يحق*

قة وبما ال يتعارض مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار سوق املالية أو من جهات ذات عالالصندوق وتكون مرخصة من هيئة ال

مار التي تدار من ثد صناديق االستإذا تم االستثمار في أحإضافية سوم إدارة لن يتم احتساب ر واللوائح التنفيذية ذات العالقة. 

  قبل جدوى لالستثمار. 

 

 االستثمار: تركز  سياسات .ج

 أصول  في االستثمار خالل من الطويل، املدى على وتنميتها الصندوق  أصول  على املحافظة على االستثمارية الصندوق  سياسة ترتكز

  املحددة ومصارفه وطبيعته الوقف أهداف مع تتناسب متعددة
 
 على الصندوق  مدير سيعمل حيث ،هذه شروط وأحكام الصندوق  وفقا

 يلبي معتدل نمو لتحقيق والسعي املوقوف األصل على املحافظة يحقق بما األصول  من متعددة فئات على الوقف محفظة تنويع

  تغطي متوازنة استثمارية سياسات اتباع خالل من وذلك املتجددة، الوقف احتياجات
 
 .األجل وقصيرة طويلة متنوعة استثمارية أصوال

 
 
 سبيل في اآلتية االستراتيجيات توظيف على الصندوق  مدير سيعمل االستثمارية، الصندوق  استراتيجيات ولتحقيق سبق ملا تأسيسا

 :الصندوق  أهداف تحقيق

 .حماية األصل املوقوف من خالل تنويع محفظة االستثمار في فئات أصول متنوعة -أ

 .األجل طويل االستثمار على التركيز -ب

 مدرة عقارية أوأسواق النقد وصناديق صفقات أسواق النقد  أو عوائد ذات أسهم كانت سواء   للدخل املدرة األصول  على التركيز -ت

 الصندوق  احتياجات لتلبية وذلك ،املدى الطويل على املوقوف األصل ونمو للصندوق  دوري دخل تحقيق في يسهم بما للدخل

 .الوقف مصارف على صرفها لتولي (الجهة املستفيدة) النفقة صندوق  لصالح دورية نقدية عوائد لتوزيع

 

ه  .د ِّ
 :األدنى واألعلىنسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحد 
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  استثماراته فيها الصندوق  ويبيع يشتري  أن ُيحتمل التي املالية األوراقأسواق  .ذ
ً
 محليا

ً
 :وعامليا

  أصوله إجمالي من 90% إلى يصل ما استثمار للصندوق  يمكن
 
 .عامليا

 : تشمل والتي املالية األوراق منها األصول  فئات من متعددة أنواع في أساس ي بشكل الصندوق  سيستثمر

 السعودي املركزي  البنكالبنوك املرخصة من  معليكون االستثمار النقد  وصناديق أسواقفي صفقات أسواق النقد  االستثمار -1

 وصناديق أسواق النقد املرخصة من هيئة السوق املالية.

هيئة  مناملرخصة بالصكوك  االستثمار صناديق ووحدات ،شركات أو حكومية شبه حكومية أو جهات من املصدرة الصكوك -2

 ذات العالقة  تنظيمية السوق املالية أو من جهات
 
  محليا

 
وصناديق املؤشرات املتداولة التي   املصنفة والغير مصنفة وعامليا

 ال بحيثملدير الصندوق.  الداخلي التقييمسيتم التعامل مع التقييم للصكوك الغير مصنفة عبر  كماتستثمر في الصكوك. 

 .إجمالي التوزيع االستراتيجي من %30في الصندوق عن  مصنفة الغير الصكوك يزيد

 نوع االستثمار
التوزيع 

 االستراتيجي

 الحد األدنى

من إجمالي 

 األصول 

 الحد األقص ى

من إجمالي 

 األصول 

البنوك  ليكون االستثمار معالنقد  االستثمار في صفقات أسواق النقد وصناديق أسواق

 وصناديق أسواق النقد املرخصة من هيئة السوق املالية. السعودي البنك املركزي املرخصة من 
3% 0% 50% 

 االستثمار صناديق ووحدات ،شركات أو حكومية شبه أو  حكومية جهات من املصدرة الصكوك

 من هيئة السوق املالية أو من جهات تنظيمية ذات العالقة   املرخصة بالصكوك 
 
  و محليا

 
 عامليا

 وصناديق املؤشرات املتداولة التي تستثمر في الصكوك. املصنفة والغير مصنفة

35% 0% 45% 

بشكل مباشر أو عبر تعيين مدراء من الباطن أو عبر صناديق واملحلية  العامليةوتشمل  األسهم

 
 
 وعامليا

 
 االستثمار املرخصة من هيئة السوق املالية أو من جهات تنظيمية ذات العالقة محليا

وصناديق املؤشرات املتداولة التي تستثمر في األسهم.  يكون  األولوية وحقوق  األولية واالكتتابات

 االستثمار في األسهم املحلية في السوق املالية السعودي الرئيس ي واملوازي. 

37% 0% 52% 

وتتضمن االستثمار عبر الصناديق الخاصة لتمويل التجارة وصناديق  االستثمارات البديلة

 التأجير.
10% 0% 15% 

 ) الخاصة امللكية صناديق
 
  أو محليا

 
 %8 %0 %5 .(دوليا

 املدرة العقارية الصناديق أو )ريت( املتداولة ةالعقاري االستثمار صناديقالعقارات وتشمل 

  للدخل
 
 وعامليا

 
 محليا

10% 0% 15% 
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 السوق  هيئة من املرخصة االستثمار صناديق عبر أو الباطن من مدراء تعيين عبر أو مباشر بشكل واملحلية العاملية األسهم -3

  العالقة ذات تنظيمية جهات من أو املالية
 
  محليا

 
 املتداولة املؤشرات وصناديق األولوية وحقوق  األولية واالكتتابات وعامليا

 .  واملوازي  الرئيس ي املالية السعودية السوق  في املحلية األسهم في االستثمار يكون . األسهم في تستثمر التي

 .وتتضمن االستثمار عبر الصناديق الخاصة لتمويل التجارة وصناديق التأجير االستثمارات البديلة -4

 ) الخاصة امللكية صناديق -5
 
  أو محليا

 
 .(دوليا

. للدخل املدرة العقارية الصناديق أو )ريت( املتداولة ةالعقاري االستثمار صناديقالعقارات وتشمل  -6
 
 وعامليا

 
 محليا

 :القرارات االستثمارية ملدير الصندوق  .ه

  يراه ما حسب االستثمار قرارات باتخاذ الصندوق  مدير يلتزم ،(ب)الفقرة  في أعاله املذكورة الحدود مراعاة مع
 
 املطلق تقديره وفق مناسبا

 مدير لدى االستثمارية القرارات اتخاذ عملية تجمع. الوقفية للصناديق الترخيص وتعليمات االستثمار صناديق الئحة مع يتعارض ال وبما

 تحليل التنازلي، النهج باستخدام االستثمارية، املحافظ إدارة فريق ويتولى. القرار اتخاذ في التصاعدي والنهج التنازلي النهج بين الصندوق 

  واملتوقعة الحالية الفائدة تومعدال  والدولي، واإلقليمي الخليجي الصعيد على الهامة االقتصادية املؤشرات
 
،/محليا

 
 وحركة إقليميا

 السيولة مثل بالسوق، املتعلقة العوامل كذلك الفريق ويحلل. الجيوسياسية العوامل إلى باإلضافة املنطقة في الصناعات/القطاعات

  يتضمن الذي التصاعدي، النهج ويتبع. إلخ التذبذب، ومستوى  واملتوقعة، التاريخية
 
  بحثا

 
 املالية النماذج بناء على يشتمل) جوهريا

 ملدير التابع االستثمارات محافظ إدارة فريق يقوم كما. املحفظة وتكوين االستثمارية الفرص الختيار( التفصيلية املالية والتوقعات

 األمد طويلة العوائد أهداف مع املحفظة مخصصات توافق لضمان واألسواق االستثمارية، للفرص الدوري التقييم بإجراء الصندوق 

 .للصندوق 

 على املبنية الصندوق  مدير واستراتيجية رؤية على باالعتماد وذلك استثماراته إلدارة النشطة اإلدارة أسلوب على الصندوق  سيعتمد

 .االستثمارية املتاحة في السوق  الفرص تجاه املتوفرة واملعلومات والسوقية املالية الدراسات ونتائج والعاملية املحلية االقتصادية األوضاع

 املخاطر ومستوى  الفنية اتر شؤ امل تحليلى إل باإلضافة ألساس ي لكل فرصة استثمارية.ا التحليل على الصندوق  مدير سيعتمد حيث

 استثمارية واعدة حسب العوامل املشار  أسهم أو االستثمارية الفرصة اختيار سيتم ثم ومن فرصة، بكل املرتبط
 
الشركات التي تعد فرصا

 إليها. 

 العائد حيث منالنقد وصناديق أسواقصفقات أسواق النقد  في املتاحة العروض أفضل تحليل على الصندوق  مدير سيعتمد 

 عتماد التصنيفا يتم. املخاطر من ممكن مستوى  أدنى على الحفاظ مع ممكن عائد أفضل تحقيق لضمان املخاطر ومستوى 

 .االئتماني التصنيف وكاالت من يعادلها ما أو بورز آند ستاندرد وكالة قبل من املصدر( -BBB) لصفقات أسواق النقد االئتماني
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 إلى العائدة والصناديق الصكوك انتقاء على العمل يتم املتاحة والصناديق الصكوك وعوائد مخاطر مستوى  لتحليل بالنسبة 

 التصنيف على االعتماد يتم ائتماني، تصنيف ذات جهات مع االستثمار حال في .جيدة مالية ومالءة سمعة ذات مصدرة جهة

 االستثمار حال وفي. االئتماني التصنيف وكاالت من يعادلها ما أو بورز آند ستاندرد وكالة قبل من املصدر( -BBB) االئتماني

، مصنفة غير جهات مع
 
حيث  .الصندوق  مدير لدى املتبعة الداخلية التقييم آلية على بناء   الجهات هذه تقييم يتم ائتمانيا

 بناء على عدد من العوامل والتي نذكر منها 
 
على سبيل املثال ال  –يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير املصنفة ائتمانيا

 مصنفة الغير الصكوك يزيد ال بحيثتصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة واملالءة املالية وكفاءة األصول واألرباح.    -الحصر 

 .االستراتيجي التوزيع إجمالي من %30 عن الصندوق  في

 املرخصة االستثمار صناديق عبر أو الباطن من مدراء تعيين عبر أو مباشر بشكل استثمارها سيكون  والتي همسلأل  بالنسبة 

  العالقة ذات جهات من أو املالية السوق  هيئة من
 
  محليا

 
 على بناء   العروض أفضل بتقييم الصندوق  مدير سيقوم وعامليا

 وسياسات للمصدر، املالية املالءة -الحصر ال- املثال سبيل على أخرى  معايير إلى باإلضافة السابق واألداء ومخاطر عائد

 .االستثمار وإجراءات

 بناء   التأجير وصناديق التجارة تمويلل الصناديق الخاصة والتي تشمل االستثمارات البديلةبيم بتق الصندوق  مدير سيقوم 

 املالءة -الحصر ال- املثال سبيل على أخرى  معايير إلى باإلضافة الصناديق لتلك السابق واألداء صندوق  كل ومخاطر عائد على

 .االستثمار بمدير الخاصة االستثمار وإجراءات وسياسات للمصدر، املالية

 أخرى  معايير إلى باإلضافة صندوق  كل ومخاطر عائد على بناء   الخاصة امللكية قصنادي كل بتقييم الصندوق  مدير سيقوم 

 .االستثمار بمدير الخاصة االستثمار وإجراءات ياساتس -الحصر ال- املثال سبيل على

 الصناديق أو( ريت) املتداولة العقارية االستثمار صناديق تشمل والتي العقارات صناديق كل بتقييم الصندوق  مدير سيقوم 

 على أخرى  معايير إلى باإلضافة الصناديق لتلك السابق واألداء صندوق  كل ومخاطر عائد على بناء   للدخل املدرة العقارية

 .االستثمار بمدير الخاصة االستثمار وإجراءات وسياسات للمصدر، املالية املالءة -الحصر ال- املثال سبيل

 :استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .و

 .ملدير الصندوق االستثمار في الصندوق  يحق

 :الصندوق  استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال  التي املالية األوراق .ي

 .املالية املشتقات في أصوله الصندوق  يستثمر لن

 :فيها االستثمار  للصندوق  يمكن التي األخرى  األصول  أو  املالية األوراق نواعأعلى  قيود .ز
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 من( 1) امللحق في عليها املنصوص الشرعية الرقابة هيئة معايير مع تتوافق ال مالية أوراق أي في االستثمار للصندوق  يجوز  ال 

 .الشروط واألحكام

 هيئة من عفاءاإل  على بناء   الخاصة االستثمار صناديق في أصوله قيمة صافي من 25% نسبة الصندوق  استثمارات تتجاوز  لن 

 . املالية السوق 

 واحد عام استثمار صندوق  في أصوله قيمة صافي من 25% نسبة الصندوق  استثمارات تتجاوز  لن . 

 العامة االستثمار صناديق في أصوله قيمة صافي من 80% نسبة الصندوق  استثمارات تتجاوز  لن. 

 صناديق مديرو  أو  املدير  ذلك يديرها استثمار  صناديق أو  صندوق  وحدات في الصندوق  استثمار أصول  فيه يمكن الذي الحد .ح

 :آخرون

 .اللوائح هذه من الصندوق  عليها يحصل استثناءات وأي ،االستثمار صناديق الئحة في الواردة االستثمار بقيود الصندوق  مدير سيلتزم

 أعاله.حسب ما تم ذكره في الفقرة )ز( ستكون حدود االستثمار في أي صناديق 

 االقتراض صالحيات .ط

 .أصوله قيمة صافي من %10 نسبته ما العام الصندوق  اقتراض يتجاوز  أن يجوز  ال

 

 نظير طرف أي مع للتعامل األعلى دالح .ي

من صافي قيمة أصول  كحد أعلى %25 تساوي  والتي االستثمار صناديق الئحة في الواردة االستثمار بقيود الصندوق  مدير سيلتزم

 .الصندوق 

 الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة .ك

 الصندوق  مدير سيقوم حيث آثارها من للحد الالزمة اإلجراءات أخذو  الرئيسية الصندوق  مخاطر وإدارة بتقويم الصندوق  مدير سيقوم

 وعرضها استثمار لكل األداء قياس معايير على بناء   تقييمها لإلعادة املخاطر إدارة على وعرضها الرئيسة الصندوق  ملخاطر دوري بتقويم

 .الصندوق  مخاطر عن دوري بتقرير الصندوق  إدارة مجلس تزويد وسيتم. باملخاطر مقارنة النقدية العوائد لتقييم التنفيذية اللجنة على

 املعياري  املؤشر  .ل

 االستراتيجيعلى وزن كل فئة أصول تعتمد على على توزيع  بناءاملؤشر املعياري ألداء الصندوق هو معيار موزون على التوزيع االستراتيجي 

( هامش %2+  الكلي العائد( تاس ي) تداول  مؤشر) خاصة ملكية ،(للشريعة املطابة السعودية لألسهم بي اند اس مؤشر) األسهمألصول ل

 سايبور ) صكوك( أشهر ثالثة ايبور س) النقد أسواقو  النقد ،(%3+ )سايبور  البديلة االستثمارات ،%(4 هامش+  أشهر ثالثة سايبور ) ريت

 (.%2 هامش+  أشهر ثالثة
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افق إعفاءات .م  :االستثمار على حدودالو  قيودالاملالية بشأن  السوق  هيئة عليها تو

الفقرة )ز( من املادة األربعين من الئحة صناديق االستثمار شريطة أن ينحصر هذا من املوافقة على إعفاء صندوق النفقة الوقفي تمت  

من  %25ما نسبته  الصندوق في صناديق االستثمار الخاصة، وأال تتجاوز استثمارات أي من  الصندوق اإلعفاء في استثمار أصول وأموال 

من متطلبات الفقرة )ط( من املادة الحادية  الصندوق لى إعفاء صافي قيمة أصول أي منها في صناديق االستثمار الخاصة، واملوافقة ع

 .واألربعين من الئحة صناديق االستثمار

 ق الصندو  في لالستثمار  ةيالرئيس املخاطر  .4

املرتفعة، ، ويعتبر االستثمار في األسواق املالية ضمن فئة االستثمارات ذات املخاطرة جميع أنواع االستثماراملخاطر الرئيسية تعتمد على 

 وفيما يلي بعض املخاطر الرئيسية التي قد يتعرض على سبيل املثال دون الحصر:

 :أسواق املال تذبذبمخاطر  .أ

 .استثماراته تكوين بسبب عالية لتقلبات الصندوق  أداء يتعرض

 األداء السابق للصندوق  .ب

  ُيعد   ال( وجد)إن  للمؤشر السابق األداء أو االستثمار لصندوق  السابق األداء
 
 .املستقبل في الصندوق  أداء على مؤشرا

 ضمان أداء الصندوق  .ج

 األداء يماثل أو يتكرر  سوف باملؤشر ةمقارن أداءه أو االستثمار لصندوق  املطلق األداء أنيوجد ضمان للمشتركين بالوحدات  ال

 .السابق

 :عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية .د

ج أو تبيع األوراق املاليةال يعتبر االستثمار في   .الصندوق وديعة لدى أحد املصارف املحلية التي ترو 

 :بيان تحذيري حول املخاطر املحتملة املتعلقة باالستثمار في الصندوق  .ه

 على املوزعة الوقف غلة انخفاض أو انعدام الخسارة هذه على ويترتب ،االستثمار صندوق  في املودعة األموال املشتركون  يخسر قد

 هنالك مخاطر محتملة عديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق كما هو مبين في القائمة أدناه. .الوقف مصارف

 :الصندوق  في االستثمار  حول  املحتملة باملخاطر  قائمة .و
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 :مخاطر التغيرات السياسية .1

قد تؤثر على جميع األنشطة  األمور قد يتأثر الصندوق بشكل غير مباشر بالتطورات السياسية في املناطق املجاورة، كون هذه 

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.و  االقتصادية والتنموية.
 
 يؤثر ذلك سلبا

 :مخاطر األوضاع االقتصادية .2

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.مما قد قد يتأثر أداء الصندوق بسبب التغيرات في األوضاع االقتصادية؛ 
 
 يؤثر ذلك سلبا

  مدير الصندوق بأن تحقق استراتيجيات الصندوق االستثمارية أهدافه االستثمارية. وال يتعهد

 :الشرعية هيئة الرقابة معايير ب بااللتزاماملخاطر املتعلقة 

ن تعارض أي استثمار رئيس ي مع  ،الشرعية معايير هيئة الرقابةاملتوافقة مع  االستثماراتالصندوق إال في  يستثمرلن  معايير وإذا تبي 

 على سعر الوحدة. ،الشرعية هيئة الرقابة
 
 يكون على مدير الصندوق تصفية هذا االستثمار قبل تحقيق أهدافه، مما  يؤثر سلبا

 :مخاطر العملة األجنبية .3

حسب وذلك قيمة الوحدات،  إلى نقصانمحفظة استثمارية  أيتؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق املالية األساسية في 

العملة األساسية للصندوق هي الريال السعودي وفي حالة قيام املستثمر بالدفع بأي عملة غير الريال السعودي، يقوم مدير  الحالة.

أ عن هذا سوق ويتحمل املستثمر أي نفقات تنشالصندوق بتحويل عملة الدفع إلى الريال السعودي بسعر الصرف املتوفر في ال

 التحويل

 :الصناديق األخرى مخاطر االستثمار في  .4

الصناديق األخرى التي يهدف الصندوق إلى االستثمار فيها قد تكون ُعرضة لنفس املخاطر املذكورة في قسم "املخاطر الرئيسية" من  

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. ويؤثر ذلك، الشروط واألحكام هذه
 
 سلبا

 :مخاطر االستثمار في األسواق األخرى  .5

، ينطوي االستثمار في األسواق األخرى على مخاطر معينة، مثل مخاطر التغيرات في اللوائح املالية أعالهباإلضافة إلى املخاطر املذكورة 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة. وقد تصبح االستثمارات األساسية 
 
وسوق العملة، والتغيرات السياسية واالقتصادية التي تؤثر سلبا

 يتم تصفيتها؛ وفي مثل هذه الحاالت، ال يتمكن املستثمرون من تحقيق رأس املال املستثمر. قدأو معلقة أو غير سائلة 

 :مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة .6

للصندوق. فإن تحديد االستثمارات املناسبة  االستثمارية باألهدافالصندوق استثمارات تفي  مدير يجدأن  يضمنما  هناك ليس

ينطوي على قدر كبير من عدم اليقين الذي ينعكس بدوره على عجز مدير الصندوق عن تحديد األهداف االستثمارية وقدرة الصندوق 

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. ويؤثر ذلك على تحقيق العوائد املرجوة.
 
 سلبا

 :املوظفين الرئيسيينمخاطر االعتماد على  .7
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 على نجاح فريق إدارته؛ 
 
 كبيرا

 
خسارة خدمات أي من أفراد فريق اإلدارة بشكل عام )سواء بسبب و يعتمد نجاح الصندوق اعتمادا

تأثير  ااالستقالة أو ألي سبب آخر( أو عدم قدرة الصندوق على استقطاب موظفين جدد أو االحتفاظ باملوظفين الحاليين يكون له

  الغ على نشاط الصندوق.بسلبي 

 أدوات مصنفة:  في االستثمار مخاطر  .8

فإن هذا من شأنه التأثير على يستثمر فيها الصندوق،  التيالنقد أو أسواق  في حال انخفاض التصنيف االئتماني ألي من الصكوك

 ثر على سعر الوحدة.  يؤ استثمارات الصندوق مما يؤثر على قيمة أصول الصندوق والذي بدوره س

 :مخاطر تضارب املصالح .9

يتولى مدير الصندوق إدارة شؤون الصندوق بحسن نية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات على أكمل وجه. وعليه أن يعمل بحسن 

ينشأ تضارب مصالح بين مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة نية، وأن يراعي في إدارته للصندوق مبادئ النزاهة. ومع ذلك، قد 

واملشتركين في الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق. ,إن أي تضارب في املصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه بشكل 

 موضوعي 
 
 على استثمارات الصندوق وأدائه.  ويؤثر سلبا

رات القانونية وا .10  :لتنظيميةمخاطر التغيُّ

إلى التشريعات القائمة واملعلنة. ومن املحتمل صدور تعديالت على األنظمة املعمول  الشروط واألحكامتستند املعلومات الواردة في هذه 

بها في اململكة، بما في ذلك تلك املتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر على الصندوق وعلى استثماراته أو 

املستثمرين. ويحق للصندوق اتخاذ بعض اإلجراءات القانونية في حالة النزاع؛ وله االحتكام إلى السلطات القضائية في اململكة لتسوية 

ما قد ينشأ من نزاعات. وملا كان للدوائر الحكومية في اململكة الحق في تطبيق التشريعات القائمة، فإن أي تغييرات قد تطرأ على تلك 

 أو إخفاق تلك الدوائر الحكومية في تطبيقها قد يؤثر على الصندوق.التشريعات 

 :املخاطر التقنية .11

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد تتعرض نظم املعلومات الخاصة به لالختراق أو للهجوم 

 أو بشكل كامل، مما يحد
 
من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق على  من خالل الفيروسات، أو قد تتعطل جزئيا

 على أداء الصندوق، ويؤثر بدوره على مالكي الوحدات في الصندوق.
 
 نحو فعال. وهذا األمر من شأنه أن يؤثر سلبا

 :مخاطر الكوارث الطبيعية .12

الذي يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق، دون  تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء جميع القطاعات االقتصادية واالستثمارية، األمر

 
 
 أن يكون ملدير الصندوق يد في ذلك؛ ومن هذه الكوارث الطبيعية الزالزل والبراكين والتغيرات املناخية القاسية وغيرها، مما يؤثر سلبا

 .على استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق 
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 :الوحدات استرداد مقدرة عدممخاطر  .13

ب اســترداد مــن بناء  علــى طبيعــة الصنــدوق املتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة، فإنــه يتعــذر علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة أي طلــ

 املشــتركين )الواقفيــن(.

 الفائدة:  أسعار  خاطر م. 15

إلى  الفائدة ستؤديإن طبيعة استثمارات الصندوق في األصول املتعددة تجعله يتأثر بأسعار الفائدة. وعليه، فإن أي تغييرات في أسعار 

 .يكون له تأثير سلبي على قيمة األوراق املالية وبالتالي سعر الوحدة بالصندوق تباينات في عائد الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر مما 

 :مصنفة غير  دواتأ في ستثمار اال  خاطر م .16

في حال استثمار الصندوق بأدوات الدخل الثابت غير املصنفة  التصنيف،ير مصنفة من جانب مؤسسات هناك بعض األوراق املالية غ

، فسيتم ذلك باألعتماد على التحليل 
 
الذي يقوم به مدير الصندوق وعلى تقييمه االئتماني الداخلي. وهي ال تتميز  والبحث ائتمانيا

مما يعرض الصندوق الصندوق لخطر فقدان املبالغ املستثمرة. ويكون لهذه العوامل أثر  بالسيولة العالية مقارنة باألدوات املصنفة

 سلبي على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 :السيولة مخاطر  .17

األدوات التي يستثمر بها بعض انخفاض السيولة في  في مخاطرات الصندوق في األصول املتعددة قد تعرض الصندوق إن طبيعة استثمار 

بشكل دوري على مصارف  غلة الوقفو  نسبة من العوائد املحققةمما يؤثر على إمكانية توزيع ة ضقد تكون سيولتها منخف الصندوق والتي

 .الوقف املحددة للصندوق 

 : األسهم في االستثمار  مخاطر  .18

سيتم استثمار جزء من الصندوق في سوق األسهم والذي يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية باإلضافة إلى إمكانية حدوث هبوط كبير 

 على سعر الوحدة. وبالتالي فإن املخاطر 
 
ة في ومفاجىء في قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس املال، والذي من شأنه التأثير سلبا

 استثمارات األسهم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في صفقات أسواق النقد واألدوات االستثمارية قصيرة األجل األخرى. 

 : األولية االكتتابات في االستثمار  مخاطر  .19

 يتيح ملدير الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل 
 
 نسبيا

 
 طويال

 
 تشغيليا

 
هي مخاطر االستثمار في شركات حديثة اإلنشاء ال تملك تاريخا

 على أداء 
 
كاف، كما أن الشركات التي تطرح أوراقها املالية قد تمثل قطاعات جديدة أو تكون في مرحلة نمو وتطوير وينعكس ذلك سلبا

 ار الوحدات. الصندوق وأسع
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  األولوية حقوق  في االستثمار  مخاطر  .20

إن االستثمار في حقوق األولوية أو امتالك أسهم في الشركة التي تطرح حق األولوية قد يتسبب في حدوث خسائر جوهرية للصندوق، 

حيث أن نسبة التذبذب املسموح بها ألسعار تداول حقوق األولوية تفوق النسبة التي تخضع لها أسعار األسهم املدرجة في السوق املالية 

 مما يؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي على سعر الوحدة في الصندوق. السعودية "تداول" 

  :البديلة االستثمارات مخاطر  .21

  أكثر وهما تعقيد   أكثر البديلة االستثمارات
 
 على استثمارات الصندوق وسعر . التقليدية االستثمارات من تقلبا

 
ويؤثر ذلك التذبذب سلبا

 الوحدة. 

 : التأجير صناديق في االستثمار  مخاطر  .22

ا تؤثر قد التي املعدات تأجير أعمال في الكامنة للمخاطر نجاحها يخضع والتي التأجير صناديق في الصندوق  سيستثمر  قدرة على سلب 

. للمستثمرين العائد من مربحة معدالت بتوليد له تسمح بشروط محفظته، وتمويل وبيعها واستئجارها املعدات اقتناء على الصندوق 

 الظروف في التغيرات هذه وتشمل. مربح بشكل العمل على الصندوق  قدرة تهدد أن السوق  وعوامل االقتصادية الظروف من لعدد يمكن

 التأجير صندوق  يتضرر  قد. التضخم ومعدالت الفائدة وأسعار اإليجار وأسعار املعدات على الطلب في التقلبات ذلك في بما االقتصادية،

مما يؤثر في صافي  املتعثر االستثمار من املتوقعة اإليرادات تحصيل من الصندوق  يتمكن ولم السداد عن املقترض أو املستأجر تخلف إذا

 . قيمة أصول الصندوق وبالتالي على سعر الوحدة في الصندوق 

 االستثمار في الصناديق الخاصة لتمويل التجارة:  مخاطر  .23

 بعدة األسعار تتأثر قد. وبيعها شرائها الصندوق  ينوي  التي واألدوات االستثمارات مخاطر على التجارة تمويل صناديق في االستثمار ينطوي 

 املالية باملسائل أو بالتجارة املتعلقة السياسات سيما وال والخارجية الداخلية والسياسات والطلب العرض عالقات تغير بينها من عوامل

 النقود، وعرض والتضخم، والتجارة، املدفوعات بميزان املتعلقة تلك سيما وال االقتصادية، والتطورات السياسية واألحداث والنقدية

 نتيجة. املالية السوق  أنظمة في والتعديالت العملة، قيمة تخفيض أو النقدي التقييم وإعادة الرسمية، الفائدة أسعار في والتغيرات

 األداء نتائج فإن عليه، وبناء  . أخرى  إلى فترة من كبير بشكل الصندوق  عمليات نتائج تتقلب قد للصندوق، االستثمارية األنشطة لطبيعة

 .ؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي على سعر الوحدة في الصندوق ت

 : املوازي  السوق  مخاطر   .24
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 ومحصور  واإلدراج الطرح في معينة – )تداول (  يالرئيس  من السوق  مرونة أكثر – متطلبات ولدية ناش ئ سوق  )نمو( املوازي  السوق  أن بما

 أقل بشكل والتداول  للمتاجرة قابلة تكون  ألن تميل والتي الصغيرة أسهم الشركات يضم فإنه املؤهلين، املستثمرين على فيه االستثمار

 أن إلى تميل الصغيرة الشركات أسهم فإن لذلك ونتيجة ،)تداول ( رئيس يال السوق  واملتداولة في الكبيرة بالشركات مقارنة أصغر وبأحجام

  أقل تكون 
 
 يكون  وقد حده أكثر بشكل تنخفض أو ترتفع قيمتها أن كما الرئيس، السوق  في الشركات املتداولة بأسهم مقارنة استقرارا

 املال، رأس لنمو جيدة فرصا توفر قد) نمو (املوازي  السوق  في املطروحة الشركات أن وحيث .من غيرها صعوبة أكثر شراؤها أو بيعها

   .مضاربة كأسهم تعتبر أن ويجب جوهرية ملخاطر أيضا تتعرض فإنها
 
 كما جيدة بيانات لديها يوجد ال املوازي  السوق  أسهم فإن وتاريخيا

لبيانات  التحليل عمليات وتطبيق تداوله، وكمية السهم لسعر املاض ي االتجاه لدراسة( داول ي )تالرئيس  السوق  شركات في هو موجود

املخاطر املستقبلية  وحجم املستقبلية املنشأة وربحية املستقبلي باتجاهه التنبؤ ملحاولة وذلك بالصندوق، به االستثمار املستهدف السهم

 مما يؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي على سعر الوحدة في الصندوق. 

 : املصدرب املتعلقة خاطر امل .25

 هي مخاطر التغيير في أداء املصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو األوضاع املالية والطلب على املنتجات أو الخدمات التي يقدمها املصدر

 
 
 مما يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمه وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

 : الباطن من الصناديق مدراء مع التعامل مخاطر  .26

 أموال أصول  إدارة في نشط دور  للصندوق  يكون  لن. الباطن من مدراء يديرها التي الصناديق في مباشر غير بشكل الصندوق  يستثمر

 هذه في املباشرة غير أو املباشرة مصالحه تحويل أو من االنسحاب على الصندوق  قدرة تقييد يتم وقد ،الباطن من املدراء صناديق

 على كبير بشكل الباطن من الصندوق  مدير يديره صندوق  كل أداء سيعتمد لذلك، نتيجة. الباطن من املدير يديرها التي الصناديق

 . املستثمرون يحققها التي العوائد على جوهري  سلبي تأثير لها يكون  قد والتي تتخذها، التي األخرى  والقرارات االستثمار
 
ويؤثر ذلك سلبا

 إدارة على منه كبير جزء في الباطن من الصناديق مديرو  يديرها التي الصناديق نجاح يعتمدس عل استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.

 مديري  قبل من املعينة الثالثة األطراف ضد مباشرة حقوق  أي للصندوق  يكون  لن عادة،. الباطن من الصناديق مديري  وفطنة ومهارات

 غياب في الباطن من الصندوق  مديري  إزالة في حق أي للصندوق  يكون  وال يديرونها التي باألموال يتعلق فيما الباطن من الصندوق 

ا املحددة املخالفات  العوائد عن الرضا عدم أن يعني مما الباطن، من الصناديق مديري  قبل من املدارة للصناديق األساسية للوثائق وفق 

 لن. الباطن من الصناديق مديرو  يديرها التي األموال إدارة في تغيير لفرض حقوق  أي الصندوق  يمنح لن وحدها االستثمار قرارات أو

 .يديرونها التي الصناديق أو الباطن من الصناديق مديري  إدارة على التأثير أو العمليات على سيطرة للصندوق  يكون 
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 استشارة املحتملين( الواقفين) املشتركين من ويطلب، االستثمارية املخاطر عوامل لجميع شاملة ليست السابقة التفاصيل إن

 .الصندوق  بهذا املرتبطة واملالية والضريبية القانونية باملخاطر يتعلق فيما املهنيين مستشاريهم

ويتحمل املستثمر املسئولية عن أي خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، والتي قد تنجم عن أي من املخاطر املذكورة أعاله أو عن 

مخاطر أخرى، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق، باستثناء اإلهمال أو إساءة االستخدام من طرف مدير الصندوق فيما يتعلق 

 
 
 .الصندوق  روط وأحكامشلبالتزاماته وفقا

 :املخاطر تقويم .ز

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية آلية بوجود الصندوق  مدير يقر

 عامة معلومات .5

 الفئة املستهدفة من املستثمرين .أ

 .خيرية ألعمال أموالهم بوقف لراغبينل الصندوق  في االشتراك فإن ،الوقفية الصناديق طبيعة على بناء  

 االستثمارقيود/حدود  .ب

  يراه ما حسب االستثمار قرارات باتخاذ الصندوق  مدير لتزمي
 
 االستثمار صناديق الئحة مع يتعارض ال وبما املطلق تقديره وفق مناسبا

 .وشروط وأحكام الصندوق  الوقفية للصناديق الترخيص وتعليمات

 

 عملة صندوق االستثمار: .ت

 .السعودي الريال

 واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل .6

 :(تقديري ملخص )االستثمار  صندوق  أصول  من املدفوعات أنواع جميع .أ

 :اإلدارة أتعاب -1

 لن. مالية سنة كل نهاية عند وتدفع الصندوق  أصول  من وتستقطع تقويم يوم كل عند تحسب الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 0.6

 .لالستثمار جدوى  قبل من تدار التي االستثمار صناديق أحد في االستثمار تم إذا إضافية إدارة رسوم احتساب يتم

 رسوم الحفظ: -2

 من وتستقطع تقويم عملية كل عند تحسب سنوي  بشكل الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 0.02 مقدار الحفظ ألمين الصندوق  يدفع

 .الصندوق  أصول 
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 .معاملة لكل أعلى كحد أمريكي دوالر 47 بقيمة تعامالت رسوم الصندوق  يدفع

 املحاسب القانوني:أتعاب  -3

  القانوني املحاسب إلى الصندوق  يدفع
 
 .سنوي  بشكل وتدفع تقويم عملية كل عند تحسب ريال 32,250 بقيمة سنوية أتعابا

 :الرقابية الرسوم -4

  وتستقطع تقويم يوم كل تحسب املالية السنة عن ريال 7500
 
 تحسب سنوي  أساس على املالية السوق  لهيئة يدفع ثابت مبلغ وهو. سنويا

  يومي بشكل
 
 .العام نهاية وتدفع في تراكميا

 :االشتراك رسوم -5

 .الصندوق  وحدات في اشتراك رسوم توجد ال

 مكافآت مجلس إدارة الصندوق: -6

  اجتماعين عن يقل ال بما اإلدارة مجلس ألعضاء سنوية اجتماعات تنعقد
 
 كل عن ريال 2,000 بقيمة مكافأةالصندوق  يدفعو  سنويا

مصاريف السفر واملصاريف املعقولة ب الصندوق  ويلتزملكل عضو مجلس إدارة مستقل.  السنة في ريال 30,000 أقص ى وبحد   جلسة،

 في سعودي ريال 50,000 أقص ى بحدو  ،تجاه الصندوق  همفيما يتعلق بالتزامات الصندوق  إدارة مجلس أعضاءاألخرى املتكبدة من قبل 

 .السنة

 :رسوم النشر -7

السوق التقارير الدورية على موقع  نشر رسم بتحصيل الصندوق  مدير يلتزم الوحدات ملالكي السنوي  والتقرير اإلفصاح يخص فيما

 .النشر بصورة سنويةرسم في كل يوم تقويم ويخصم  5,000 بقيمة الصندوق  من املالية السعودية )تداول(

 أتعاب الهيئة العامة لألوقاف: -8

تحديدها من قبل الهيئة العامة يتم  الصندوق  على االشرافي دورها مقابل الصندوق  مدير على مالي مقابل فرض لألوقاف العامة للهيئة

 . (ث)في املادة الثالثة فقرة  لألوقاف العامة الهيئةالترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية من  تعليمات عليه تنص ماحسب  لألوقاف

 :الضريبة -9

 .املضافة القيمة لضريبة تخضع التي واملصاريف الرسوم على املضافة القيمة ضريبة استقطاع يتم سوف

 :رسم التعامل -10
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 يقوم صفقة لكل تحسب ،االستثمارات وبيع شراء نتيجة يتكبدها التي الوساطة وعموالت املعامالت تكاليف جميع الصندوق  يتحمل

 .العملية لتكلفة املئوية النسبة في الصفقة قيمة إجمالي بضرب وذلك مستقل بشكل بتنفيذها الصندوق 

 .بالسنة التعامالت ورقم حجم أساس على تختلف الرسوم

 املصاريف األخرى: -11

صندوق جميع املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف ثالث فيما ليدفع ا

)ومنها على سبيل املثال ال الحصر نفقات املستشار القانوني( بالتكلفة  يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة إلى الصندوق 

إلى أن النفقات املذكورة أعاله  سنوي ويشار% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل 0.3 األخرى نسبةتتجاوز املصاريف  ال بأن الفعلية

ذكر النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.
ُ
 هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ت

يلتزم الصندوق بتعويض وعدم مطالبة مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين واملوظفين والوكالء واملستشارين والشركات 

والتكاليف واملصاريف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات  وااللتزاماتمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات التابعة والع

القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع والتسوية التي قد يتکبدونها نتيجة لألعمال التي يقومون بھا باسم الصندوق، شريطة قيام مدير 

أو جسيم  بإهمالأي اتهام  إثبات يتموأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطاملا لم  ة،نيالصندوق بواجباته بحسن 

 . احتيال

 :دفعها ووقت تحصيلها وطريقة الرسوم حساب أساس  .ب

 طريقة حساب الرسوم واملصاريف الرسوم نوع

 اإلدارة أتعاب

 الصندوق  أصول  من وتستقطع تقويم يوم كل عند تحسب الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 0.6

 أحد في االستثمار تم إذاإضافية  إدارة رسوم احتساب يتم لن. مالية سنة كل نهاية عند وتدفع

 .لالستثمار جدوى  قبل من تدار التي االستثمار صناديق

 رسوم الحفظ

 سنوي  بشكل الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 0.02 مقدار الحفظ ألمين الصندوق  يدفع

 .الصندوق  أصول  من وتستقطع تقويم عملية كل عند تحسب

 .معاملة لكل أعلى كحد أمريكي دوالر 47 بقيمة تعامالت رسوم الصندوق  يدفع

 أتعاب املحاسب القانوني
  القانوني املحاسب إلى الصندوق  يدفع

 
 عملية كل عند تحسب ريال 32,250 بقيمة سنوية أتعابا

 .سنوي  بشكل وتدفع تقويم

 الرسوم الرقابية
  وتستقطع تقويم يوم كل تحسب املالية السنة عن ريال 7500

 
 لهيئة يدفع ثابت مبلغ وهو. سنويا

  يومي بشكل تحسب سنوي  أساس على املالية السوق 
 
 .العام نهاية في تدفع و تراكميا

 .الصندوق  وحدات في اشتراك رسوم توجد ال رسوم االشتراك

 إدارة مجلس أعضاء أتعاب

 ومصروفاتهم الصندوق 

  اجتماعين عن يقل ال بما اإلدارة مجلس ألعضاء سنوية اجتماعات تنعقد
 
الصندوق  ويدفع سنويا

لكل عضو مجلس  السنة في ريال 30,000 أقص ى وبحد   جلسة، كل عن ريال 2,000 بقيمة مكافأة

مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة من قبل ب الصندوق  ويلتزمإدارة مستقل. 
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 ريال 50,000 أقص ى وبحد ،تجاه الصندوق  همفيما يتعلق بالتزامات الصندوق  إدارة مجلس أعضاء

 .السنة فيسعودي 

 رسوم النشر

 نشر رسم بتحصيل الصندوق  مدير يلتزم الوحدات ملالكي السنوي  والتقرير اإلفصاح يخص فيما

في كل  5,000 بقيمة الصندوق  من (تداول ) السوق املالية السعودية التقارير الدورية على موقع

 يوم تقويم ويخصم رسم النشر بصورة سنوية.

 لألوقاف العامة الهيئة أتعاب

 الصندوق  على االشرافي دورها مقابل الصندوق  مدير على مالي مقابل فرض لألوقاف العامة للهيئة

الترخيص للصناديق  تعليمات عليه تنص ماتحديدها من قبل الهيئة العامة لألوقاف حسب يتم 

 في املادة الثالثة فقرة )ث(.  لألوقاف العامة الهيئةاالستثمارية الوقفية من 

 رسم التعامل

 وبيع شراء نتيجة يتكبدها التي الوساطة وعموالت املعامالت تكاليف جميع الصندوق  يتحمل

 إجمالي بضرب وذلك مستقل بشكل بتنفيذها الصندوق  يقوم صفقة لكل تحسب ،االستثمارات

 .العملية لتكلفة املئوية النسبة في الصفقة قيمة

 .بالسنة التعامالت ورقم حجم أساس على تختلف الرسوم

 املصاريف األخرى 

الخاصة به،  والخدمات اإلداريةاملصروفات واألتعاب األخرى املتعلقة بعمليات الصندوق العالم 

، وتطهير االستشارة القانونية والضريبية، والضرائب ومنها على سبيل املثال ال الحصر، مصاريف

تحسب عند كل عملية تقويم . ، ومصاريف النشر، وحساب املؤشرالتقاض ي ومصاريفاألرباح، 

تتجاوز  ال بأن عند نهاية كل سنة مالية وتستقطع من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع

إلى أن  سنوي ويشار% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل 0.3 األخرى نسبةاملصاريف 

ذكر النفقات 
ُ
النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ت

 الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.

 

اقفون( وطريقة حساب املقابل:التي يدفعها املشتركون  االشتراك برسوم يتعلق فيما فرضها يجوز  التي الصفقات مقابل .ت  )الو

 ال توجد رسوم اشتراك.

 :الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي .ث

في  وسيتم اإلفصاح عنها في نهاية السنة املالية للصندوق  ،املالية السوق  مؤسساتالئحة تخضع أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق 

 تقارير الصندوق.

 مالك قبل من أو  الصندوق  أصول  من فعتدُ  التي الصفقات ومقابل واملصاريف الرسوم جميع يوضح توضيحي مثال .ج

 :الصندوق  عملة أساس على الوحدات

مليون  10ألف. وأن حجم الصندوق االفتراض ي هو  100عميل في الصندوق بمبلغ  وتوضيحي الشتراكالجدول التالي هو مثال افتراض ي 

ويوضح حصة املشترك بالوحدات من  %10وعلى افتراض تحقيق عوائد سنوية على االشتراك بنسبة  ،ريال ولم يتغير طوال السنة

 املصاريف بالريال السعودي )سنوي(:
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املبلغ الذي يتحمله مالك 

الوحدات الستثماره في 

 الصندوق 

رسوم  تطبق على 

 مالك الوحدات
 نوع الرسوم

 رسوم إدارة الصندوق  0.6% 655.52

 أتعاب أمين الحفظ  0.02% 21.85

 أتعاب مراجع الحسابات 32,250 322.50

 رسوم رقابية 7500 75

 ومصروفاتهم الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافأة 30,000 300

50 
 السوق املالية السعودية رسوم نشر التقارير الدورية على موقع 5000

  (تداول )

 مصروفات أخرى  0.30% 327.76

 إجمالي املصاريف اإلدارية والتشغيلية   747.50

 + رأس املال %10العائد   110,000.00

 إجمالي االشتراك  109,252.50

  صافي املبلغ املوقف  108,247.38

 حجم الصندوق بعد إضافة صافي املبلغ املوقف  10,108,247.38

 

 والتسعير التقويم .7

 :األساسية األصول  وأساس التقويم لطريقة وصف .أ

  غيرهــا أو نقــد أســواق صناديــق أو أســهم صناديــق ســواء   االســتثمارية الصناديــق وحــدات تقويــم يتــم .1
 
 وحدة آخر سعر إلى استنادا

  فيه، املستثمر للصندوق  معلن
 
 .اليــوم ذلــك بنهايــة مســتحقة أو موزعــة أربــاح أي لهــا مضافا

 واألسعار القسم بتحديد يتعلق فيما فيها موثوق  نظم على الصندوق  مدير يعتمد وقد األصل، نوع على التقويم طريقة تعتمد .2

 الصرف أسعارو 

 :الصندوق  أصول  لتقويم اآلتية املبادئ اتباع يجب .3

  األصول  كانت إذا .أ
 
 فيستخدم آلي، تسعير نظام على أو منظمة مالية أوراق سوق  أي في متداولة أو مدرجة مالية أوراقا

 .النظام أو السوق  ذلك في تمت صفقة آخر سعر

  تقويمها فينبغي معلقة، املالية األوراق كانت إذا .ب
 
 أن على قاطع دليل هناك كان إذا إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقها

 .املعلق السعر عن انخفضت قد املالية األوراق هذه قيمة

ستخدم املدرجة، غير الصكوك إلى بالنسبة .ج
ُ
 .املتراكمة األرباح أو الفوائد إلى باإلضافة الدفترية القيمة ت
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 ظروف تسمح ال ولكن آلي، تسعير نظام على أو منظمة مالية أوراق سوق  أي   في املتداولة أو املدرجة صكوكال إلى بالنسبة .د

 تلك تقويم فيجوز  ، أعاله إليها املشار أ( ) الفرعية الفقرة في ورد ما وفق الصكوك بتقويم النظام ذلك أو السوق  تلك

 .الصندوق  وأحكام شروط في ذلك عن اإلفصاح يتم أن شريطة )ج( الفرعية الفقرة في ورد ما وفق الصكوك

 آخرجير وسيتم تقويمها حسب أويل التجارة وصناديق التماالستثمار في صناديق ت البديلة سيتملالستثمارات بالنسبة  .ه

 .وحدة لكل منشور  أصول  قيمة صافي

 .وحدة لكل منشور  أصول  قيمة صافي آخرمللكية الخاصة، سيتم تقويم أصول الصناديق حسب صناديق ابالنسبة ل .و

 .وحدة لكل منشور  أصول  قيمة صافي آخر االستثمار، صناديق إلى بالنسبة .ز

 .املتراكمة األرباح/الفوائد إلى باإلضافة ليةاآل القيمة ،صفقات أسواق النقد إلى بالنسبة .ح

 فظ.الح أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  على بناء   الصندوق  مدير يحددها التي العادلة القيمة آخر، استثمار أي .ط

 املستحقات - األصول  إجمالي (وحدة لكل األصول  قيمة صافي، ق للصندو  القانوني املحاسب قبل من منها التحقق وبعد

 .التقويمت وق القائمة الوحدات عدد/)املتراكمة املصروفات -

 التقويم مرات عدد .ب

  4الساعة االثنين والخميس  مرتين باألسبوع عملال يوم آخر بنهاية الصندوق  أصول  تقويم يتم
 
 حال في .)بتوقيت مدينة الرياض( عصرا

 يم. ألصول في اليوم الالحق ليوم التقو سيتم تقويم ا رسمية عطلة التقويم يوم صادف

 :األسعار تحديد أو  التقويم في الخطأ حال في اتخاذها الواجب اإلجراءات .ت

 الصنــدوق  مديــر فســيقوم خاطــئ، بشــكل وحــدة ســعر حســاب أو خاطــئ بشــكل العــام الصنــدوق  أصــول  مــن أصــل تقويــم حــال فــي .1

 .ذلــك بتوثيــق

  الهيئة بالغإ سيتم .2
 
 عن واإلفصاح ســعر الوحدة مــن أكثــر أو% 0.50 نســبته مــا يشــكل التســعير أو التقويــم فــي خطــأ أي عــن فورا

  ذلك
 
 الصندوق  تقارير يفو www.saudiexchange.com.sa للســوق  اإللكترونــي واملوقــع الصنــدوق  ملديــر اإللكترونــي املوقــع فــي فورا

  مدير الصندوق  يعدها التي العام
 
 .لألوقاف العامة للهيئة اإلفصاح الى باإلضافة ،االستثمار صناديق الئحة من( 76) للمادة وفقا

 وصف طريقة حساب سعر الوحدة: .ث

 ثــم الثابتــة واملصروفات الرســوم منهــا املخصــوم للصنــدوق  األصــول  قيمــة صافــي علــى بناء  الوحدة سعر  حســاب يتــم
 
 املتغيــرة الرســوم أوال

 :اآلتيــة املعادلــة وفــق مرتين باألسبوع عمــلال يــوم بآخــر املحــدد التقويــم يــوم فــي وذلــك الصنــدوق، أصــول  قيمــة صافــي علــى بناء  
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 مســتحقة الصنــدوق  علــى ومصروفــات رســوم وأي التزامــات أي ذلــك فــي بمــا- الخصــوم إجمالــي حســم بعــد الصنــدوق  أصــول  قيمــة إجمالــي

 أصول  قيمة صافي تقويم ويتم. العالقــة ذي التقويــم يــوم فــي القائمــة الصنــدوق  وحــدات عــدد إجمالــي علــى مقســومة -مدفوعــة وغيــر

 .السعودي بالريال الصندوق 

 :الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان .ج

  10في الساعة  التقويــم ليــوم التالــي العمــل يــوم فــي مرتين في األسبوع الوحــدة ســعر نشــر يتــم
 
 اإللكترونــي املوقــع خــالل مــن وذلــك صباحا

 . www.saudiexchange.com.sa السعودية تــداول  وموقــع الصنــدوق  ملديــر

 تالتعامال  .8

 :األولي والسعر  واملدة ءدالب وتاريخ ،األولي الطرح

 .سعودي ريال( 10: )الطرح بداية عند الوحدة سعر .1

 45) مدة: األولي الطرح فترة .2
 
ملدير الصندوق تمديد الفترة  ويحقم 2020-12-22تاريخ  وحتىم 2020-10-20تاريخ  منتبدأ  ،( يوما

(21 
 
 .بعد الحصول على موافقة الهيئة الصندوق  مال لرأس األدنى الحد جمع عدم حال فيأخرى  ( يوما

 م.2021-01-20هو الصندوق  تشغيل لبدء املتوقع التاريخ .3

 :االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد

 )بتوقيت مدينة الرياض( من يوم 10قبل الساعة  هــو االشــتراك طلبــات لتقديــم النهائــي املوعــد
 
، حيث )االثنين والخميس( التعاملصباحا

  االشتراك طلب تقديــم بشــرط يوم التعامل ذي العالقة، قبل املوعد النهائي في نهايةسيتم تنفيذ طلبات االشتراك املستلمة 
 
 وفي .مكتمال

 طبيعــة علــى بناء  . التالــي التعامــل يــوم فــي كطلــب تنفيذه فســيتم الساعة العاشرة من يوم التعامل بعــد االشــتراك طلــب تســلم حــال

 (.الواقفيــن) املشــتركين مــن اســترداد طلــب أي تلبيــة الصنــدوق  مديــر علــى يتعــذر فإنــه موقوفــة، الوحــدات كــون  فــي املتمثلــة الصنــدوق 

 :االشتراك إجراءات

( 100) مائــة مبلــغ هــو إضافي اشــتراك ألي األدنى والحــد سعودي، ريال( 1000) ألــف مبلــغ هــو الصنــدوق  فــي لالشــتراك األدنــى الحــد .1

 . سعودي ريال

إضافــة إلــى ” طلــب االشــتراك“يتعيــن علــى املشــترك )الواقــف( الراغــب فــي االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق تعبئــة وتوقيــع نمــوذج   .2

 غسيل إجراءات تشمل والتي عميلك اعرف إجراءات بجميع القيامو  الخاصــة باالشــتراك فــي الصنــدوق  الشروط واألحكامتوقيــع 

وتســليمها إلــى مديــر الصنــدوق مــع إيــداع مبالــغ االشــتراك فــي حســاب الصنــدوق باململكــة العربيــة  اإلرهاب وتمويل األموال
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توفاة عــن طريــق البريــد العــادي الســعودية وذلــك فــي أي يــوم عمــل، كمــا يمكــن للمشــترك )الواقــف( تســليم نمــاذج االشــتراك املســ

ولــن يكــون للمشــركين )الواقفيــن( خيــار اســترداد  ،أو البريــد الســريع أو إرســالها مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة املرخــص بهــا

 الوحــدات مــن الصنــدوق، بحكــم خصوصيــة الصنــدوق وطبيعتــه الوقفية.

 :بالوحدات ركيناملشت سجل

  السجل هذا ويعد اململكة؛ في الوحدات ملالكي بسجل باالحتفاظ الصندوق  مدير يلتزم
 
  دليال

 
. فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 .طلبها عند املختصــة الجهــات ملعاينــة الســجل إتاحــة وســيتم

 :النقداستثمار مبالغ االشتراك في أدوات 

 في صفقات  استثماريتم  سوف ،األولي الطرح فترة خالل
 
البنك  لتنظيم خاضع طرف مع واملبرمة ،النقد أسواقمبالغ االشتراكات مؤقتا

 املبالغ إجمالي إلى أرباحها وإضافة ،املطلوب املبلغ من األدنى الحد إلى ،اململكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة أو املركزي السعودي

 أو ما يعادله؛ للورقة املالية (-BBBويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو ) .الوقف لصالح املجمعة

 التصنيف االئتماني.وكاالت أو ما يعادلها من  ستاندرد آند بورز الصادرة من

 الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه:

  .أصول  قيمة لصافي أدنى كحد سعودي ريال ماليين( 10) مبلغ جمع إلى الصندوق  مدير يهدف

 :الصندوق  قيمة لصافي أدنى كحد ماليين 10 متطلب استيفاء لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات

م، بشأن إعفاء الصناديق 01/02/2017هـ املوافق 4/5/1438( وتاريخ 1/6/561/17السوق املالية رقم )ص/ هيئة تعميم إلى باإلشارة

هـ املوافق 3/6/1440فقد أصدر مجلس هيئة السوق املالية قراره في  االستثمار، صناديق الئحة متطلباتالعامة من بعض 

 اآلتي: 14/11/2018
 
 م متضمنا

تزام بمتطلبات الفقرة )د( من املادة السابعة والثالثين والفقرتين )ه(و )و( من املادة للعامة من االتمديد إعفاء مديري الصناديق ا

 .31/12/2020السادسة والستين من الئحة صناديق االستثمار وذلك حتى تاريخ 

ن من الئحة صناديق االستثمار، تزام بمتطلبات الفقرة )هـ( من املادة التاسعة والخمسيلتمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من اال

ماليين ريال أو ما يعادلها ملا ينبغي جمعه خالل مدة الطرح األولي من اشتراكات املستثمرين في  10تحديد حد أدنى أقل من  ز بحيث يجو 

 م. 31/12/2020تاريخ  وذلك حتىالصناديق العامة 
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 ضمان وهو األدنى الحد لجمع القدرة على تعهد أخذ وسيتم( املستفيدة)الجهة  النفقة صندوق  قبل من األدنى الحد استيفاء سيتم

الترخيص  تعليمات من)الحد األدنى لتأسيس الصندوق(  (1-أ)املادة الرابعة  حسب .األصول  قيمة لصافي أدنى كحد ماليين 10 استيفاء

 .لألوقاف العامة الهيئةللصناديق االستثمارية الوقفية من 

 :الحاالت تلك في املتبعة واإلجراءات يعلق، أو  الوحدات في التعامل معها يؤجل التي الحاالت

ويجب على مدير الصندوق  الصنــدوق  وحــدات فــي التعامــل بتعليــق يتعلــق االستثمار فيمــا صناديق الئحة من( 67) باملــادة االلتــزام ســيتم

 مشــترك أي اشــتراك طلــب رفــض فــي بالحــق يحتفــظ الصندوق  مدير أن كمــا ،ذلك الهيئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك عليقت

  الحاالت التالية:  في الصنــدوق  فــي

 .الوحدات مالكي مصالح يحقق التعليق أن معقول  بشكل الصندوق  مدير رأى إذا .1

ق إذا .2
َّ
األصول األخرى التي يملكها الصندوق العام، إما  وأالسوق الرئيسة التي يتم التعامل في األوراق املالية  في للتعاما ُعل

إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول  وإما بالنسبةبشكل عام 

 الصندوق العام.  

 للفقرة  الصندوق  مدير يفرضه تعليق أي حالة في اليةالت اإلجراءات اتخاذ الصندوق  مدير على يجب .3
 
 : (2)وفقا

 الوحدات مالكي مصالح مراعاة مع واملبررة الضرورية للمدة إال تعليق أي استمرار عدم من التأكد .أ

 . منتظمة بصورة ذلك حول  الحفظ وأمين الصندوق  إدارة مجلس مع والتشاور  منتظمة بصورة التعليق مراجعة .ب

  الوحدات مالكيو  الهيئة إشعار .ح
 
 فور  املستفيدة والجهة ةالهيئ وإشعار التعليق، أسباب توضيح مع تعليق بأي فورا

 ملدير اإللكتروني املوقع في ذلك عن واالفصاح التعليق عن اإلشعار في املستخدمة نفسها بالطريقة التعليق نتهاءا

 . للسوق  لكترونياإل واملوقع الصندوق 

 .الوحدات مالكي مصالح يحقق ذلك أن رأت إذا التعليق رفع صالحية للهيئة .4

 :ستؤجل التي االسترداد طلبات اختيار  بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات

 املشــتركين مــن اســترداد طلــب أي تلبيــة الصنــدوق  مديــر علــى يتعــذر فإنــه موقوفــة، الوحــدات كــون  فــي املتمثلــة الصنــدوق  طبيعــة علــى بناء  

 (.الواقفيــن)

 الوقف(:  مصارف)على  الصندوق  استثمارات عوائد سياسة .9

 وسيحدد(، الجهة املستفيدة) النفقةصندوق  لصالح( الوقف غلة)صافي األرباح  من %50 بنسبة سنوية نقدية عوائد الصندوق  سيوزع

  صرفها وآلية التوزيعات نسبة الصندوق  إدارة مجلس
 
 ملجلس ويحق ،عبر تحويل األموال للجهة املستفيدة و تصرفها كما تراه مناسبا
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 النسبة في النظر إعادة الصندوق  إدارة ملجلس أيضا يحق. املوقوف األصل لنماء املتبقي الوقف غلة من جزء   تخصيص الصندوق  إدارة

 تعليمات مع يتعارض ال بما ،املستفيدة الجهة حاجة عن فائضة الوقف غلة من النقدية التوزيعات كانت إذا للتوزيعات املحددة

باململكة العربية  نظيمية واللوائح ذات العالقةتوالئحة صناديق االستثمار واللوائح ال الوقفية االستثمارية للصناديق الترخيص

 .السعودية

 التقارير وتقديم املحاسبة .10

 .(الواقــف) املشــترك ذلك قبل من الوحــدات في اشــتراك هناك كان كلمــا( الواقــف) املشــترك إلــى تأكيــد إشــعار الصنــدوق  مديــر يرســل .1

مــن نهايــة فتــرة التقريــر، وســيتم إعــداد التقاريــر أشهر  3القوائــم املاليــة املراجعــة للصنــدوق وذلــك خالل مدة ال تتجاوز يتم تقديم  .2

 للمادة رقم 30)األوليــة وإتاحتهــا للجمهــور خــالل 
 
 من نهاية فترة التقرير ووفقا

 
 من الئحة صناديق االستثمار. (76)( يوما

وسوف تتاح عند  www.saudi exchange.com.saة السعودي تداول وقع موقع مدير الصندوق ومسيتم إتاحة تقارير الصندوق في  .3

ـيتم االلتــزام الطلب دون مقابل. ســيتم إرســال التقريــر إلــى العنــوان البريــدي أو اإللكترونــي املحفــوظ فــي ســجالت العميــل، كمــا سـ

 بــأي متطلبــات نظاميــة أخــرى تصــدر عــن الجهــات املختصــة بهــذا الشــأن.

 ملتطلبات  الربعالبيان  نشر سيتم .4
 
( أيـام مـن نهايـة 10تتجاوز ) المـدة  خالل االستثمار صناديق الئحة من( 4) امللحقالسنوي وفقا

 للسـوق. اإللكتروني واملوقع ،الصـندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في، وذلـك املعنيالربـع 

 2021-12-31ى املنتهية في: األول سيتم توفير أول قوائم مالية مراجعة للسنة املالية .5

6.  
 
وستتم إتاحتها في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع . عند تقديم طلب كتابي ملدير الصندوق  سيتم توفير هذه القوائم مجانا

 للسوق. اإللكتروني

 

  سجل مالكي الوحدات .11

 على ملكية الوحدات املثبتة  ويعدملالكي الوحدات في اململكة؛  بسجل باالحتفاظيلتزم مدير الصندوق 
 
 قاطعا

 
هذا السجل دليال

كما يمكن الحصول على نسخة من سجل مالكي الوحدات عن  فيه. وســيتم إتاحــة الســجل ملعاينــة الجهــات املختصــة عند طلبها

 طريق مدير الصندوق أو عن طريق الجهة املستفيدة
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 مالكي الوحدات اجتماع .12

 مالكي الوحدات: اجتماعالدعوة إلى  .1

 أيام على األقل من تاريخ االجتماع. 10 قبل منه بمبادرة للواقفين اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز 

 :وحقوق التصويت طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات .2

 طلب خطي من أمين الحفظ. استالم( أيام من 10مالكي الوحدات في غضون ) الجتماعيتعين على مدير الصندوق الدعوة  .1

الترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية الصادرة  تعليمات من (10) املادة عليه تنص ما الواقفين االجتماع لعقد الدعوة تكون     .1

 .لألوقاف العامة الهيئةمن 

طلب خطي من مالكي الوحدات  استالم( أيام من 10مالكي الوحدات في غضون ) الجتماعيتعين على مدير الصندوق الدعوة  .2

 من قيمة وحدات الصندوق.  %25يملكون على األقل  ومنفردين الذي مجتمعين

مالكي الوحدات والجهة املستفيدة من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى  الجتماعيدعو مدير الصندوق  .3

 مهلة إعطاءإرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع ومن خالل  السعودية بتداول املوقع اإللكتروني الخاص 

 من تاريخ انعقاد 21( أيام وال تزيد عن )10ال تقل عن )
 
 االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع( يوما

قتر ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نف
ُ
س وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

( من الئحة صناديق االستثمار والهيئة العامة 75) املادة حسب، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية اجتماعبأي 

 .لألوقاف العامة الهيئةالترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية من  تعليمات نم (10) املادة حسب املستفيدة والجهةلألوقاف 

على األقل من قيمة  %25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  .4

 وحدات الصندوق.

ثان من خالل اإلعالن على موقعه  الجتماعيدعو مدير الصندوق  الفقرةفي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا  .5

خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء  ومن بالسوق اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني الخاص 

الثاني،  االجتماع(. وخالل االجتماع يوم إرسال اإلخطار ويوم باستثناءالثاني ) االجتماعأيام من تاريخ انعقاد  5مهلة ال تقل عن 

 
 
يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

.
 
 قانونيا

 .مالكي الوحدات اجتماعيحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في  .6

 .االجتماع وقت يمتلكهااجتمـاع مـالكي الوحـدات عـن كـل وحدة  فيـد بصـوت واح اإلدالءلكـل مالـك وحـدات  يجوز  .7

  الحديثةعلـى قراراتهـا بواسطة وسائل التقنية  والتصويت مداوالتها في واالشتراكعقد اجتماعات مالكي الوحدات  يجوز  .8
 
وفقا

 .الهيئةتضعها  التيللضوابط 

 

 :االستثمار لصندوق السابق  األداء .ج

 .املستقبل في الصندوق  أداء عليه سيكون  ما على يدل ال املعياري  املؤشر وأداء للصندوق  سابق أداء يوجد ال
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 :الصندوق  بإنهاء الخاصة اإلجراءات .ه

مصلحة مالكي الوحدات،  يحقق بماعلى مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق  يجبلغرض إنهاء الصندوق،  -أ

هذا  فيقبل القيام بأي إجراء  الخطةإدارة الصندوق )حيثما ينطبق( على هذه  مجلسعلى موافقة  الحصول عليه  ويجب

 .الشأن

 بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة  الهيئةعلى مدير الصندوق إشعار  يجب -ب
 
تقل  الومالكي الوحدات كتابيا

 ( 21عن )
 
 .أحكام الصندوق بشروط و  اإلخاللإنهاء الصندوق فيه، ودون  املزمعمن التاريخ  يوما

إدارة الصندوق )حيثما ينطبق( على خطة  مجلسعلى موافقة  الحصول على مدير الصندوق  يجبلغرض تصفية الصندوق،  -ت

 .هذا الشأن فيوإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء 

 بانتهاء تصفية الصندوق خ الهيئةعلى مدير الصندوق إشعار  يجب -ث
 
يام من انتهاء تصفية أ( 10) اللومالكي الوحدات كتابيا

 الصندوق.

 .مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته جميع باملساواةعلى مدير الصندوق أن يعامل  يجب -ج

  يجب -ح
 
 يقدصنا الئحة( من 14) امللحق متطلباتعلى مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا

ا القوائم 70تزيد على ) المدة  خالل االستثمار ا من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمن  النهائية  املالية( يوم 

 .قوائم مالية سنوية مراجعة آلخر الالحقة الفترةللصندوق عن  املراجعة

على أن  حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق، فيهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية لل -خ

ن   .مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق  تفيه تصوي تمالذي  االجتماعنفس  فيالبديل  املصفييعيَّ

ا  يجب -د مصفي بديل  وتعيينبعزل مدير الصندوق  الهيئةحال صدور قرار  فيعلى مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات كتابي 

 .املادة( من هذه خالفقرة ) بموجب

ا بشكل فوري ودون أي  الهيئةعلى مدير الصندوق إشعار  يجب، األحوال جميع في -ذ بأي أحداث  تأخيرومالكي الوحدات كتابي 

 .تصفية الصندوق  فترة خاللأو مستجدات جوهرية 

)الجهة  النفقة بصندوق  خاصة وقفية كأصول  التزاماته تسديد بعد الصندوق  أصول  نقل سيتم الصندوق  إنهاء حال في -ر

 لذات مخصصة الوقفية الجهة تكون  أن على مماثلة وقفية جهة أي الى األصول  نقل سيتم ذلك، تعذر فإن ،املستفيدة(

  .لألوقاف العامة الهيئة موافقة على الحصول  بعد ومصاريفه أهدافه في الصندوق  لوقف الغرض

 ومدة الصندوق  إنهاء عن السعودية لتداول  اإللكتروني واملوقع الصندوق  مدير موقع في اإلعالن -

 .تصفيته

 .الصندوق  بإنهاء لألوقاف العامة الهيئة إشعار -
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 ن( م12) املادة حسب االنهاء أسباب ذكر مع Licensing@awqaf.gov.saالهيئة العامة لألوقاف  بريدى إلسال اإلعالن إر  -ز

 .لألوقاف العامة الهيئةالترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية من  تعليمات

 

 :بالوحدات مالكي حقوق  .د

 افقة  :األساسية التغييرات على الوحدات ومالكي الهيئة مو

 بموجب هذه شروط وأحكام الصندوق  على مقترحة أساسية تغييرات أو تغيير أي على الوحدات مالكي موافقة على تم الحصول يس .1

 موافقة على الصندوق  مدير يحصل من ثم للصندوق، عادي قرار بموجب الوحدات مالكي موافقة وبعد .للصندوق  عادي قرار

 .( من الئحة صناديق االستثمار62)املادة  حسب املقترحة األساسية التغييرات أو تغيير أي على الهيئة

 أساس ي تغيير أي إجراء قبل املعنيفي  الصندوق  إدارة مجلسالحصول على موافقة  سيتم .2

 قبل للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في األساسية راتيالتغي تفاصيل عن واإلفصاح الوحدات مالكي إشعار سيتم .3

 . التغيير سريان من أيام( 10)

 بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق.  سيتم .4

  الغير أساسية التغييرات على الوحدات ومالكي الهيئة إشعار: 

مقترحة ألي صندوق عام يديره مدير الصندوق. غير أساسية إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق املعني بأي تغييرات  سيتم .1

 10)ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن 
 
 سريان هذا التغيير. من ( يوما

  .أساس ي غير تغيير أي إجراء قبلالصندوق  إدارة مجلسالحصول على  سيتم .2

 تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق.  فيأساسية  الغيربيان تفاصيل التغييرات  سيتم .3

  العربية وباللغة الصندوق  وأحكام بشروط الوحدات مالكي دتزوي سيتم .4
 
 .مجانا

ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه. ويجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في  يجوز  .5

 اجتماع مالكي الوحدات. 

والئحة صناديق االستثمار واللوائح  الوقفية االستثمارية الصناديق لعمل املنظمة والتعليمات اللوائححقوق أخرى تنص عليها  أي .6

 واللوائح ذات العالقة باململكة العربية السعودية.النظيمية 

 .املستفيدة للجهة االجتماعات في التصويتية حقوقه كافة انتقال سيتم الواقف وفاة حالة في .7

 تعليمات من( 3) املادة من( ح) والفقرة العام للصندوق  املقترح األساس ي التغيير على لألوقاف العامة الهيئة موافقة على الحصول  .8

 لألوقافموافقـة الهيئـة العامـة  على الحصول  الصندوق مديـر  على يجب بأنه تنص والتي .الوقفية االستثماريةالترخيص للصناديق 

 عنـد اتخـاذ أي إجـراء يتضمــن 
 
 .املوقوفة الوحداتأو  الواقفين على جوهري و  سلبي أثر له يكون أو  الصندوق  لغرض تغييرا
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 :بالوحدات مالكي مسؤوليات .ذ

 .الصندوق  في استثماراتهم مبلغ على فقط مسؤوليتهم وتقتصر الصندوق، التزامات أو ديون  عن مسؤولية أي الوحدات مالكو يتحمل ال

 الوحدات خصائص .ر

 مالكوها ويتمتع واحدة، فئة ومن الغرض لذات موقوفة جميعها تكون  الوحدات من محدود غير عدد إصدار الصندوق  ملدير يجوز 

 غير وهي الصندوق  أصول  في متساوية مشاعة حصة وحدة كل تمثل حيث الصندوق، مدير قبل من باملساواة ويعاملون  متساوية بحقوق 

 .الصندوق  في للوحدات اشتراك إشعار الصندوق  مدير وسيصدر للتحويل، قابلة

 على شروط وأحكام الصندوق  تغييرات إجراء .1

هذه  الصندوق  وأحكام شروط علىمقترحة  أساسية تغييرات أو تغيير أي على الوحدات مالكي موافقة على الصندوق  مدير يحصل

 الهيئة موافقة على الصندوق  مدير يحصل للصندوق، عادي قرار بموجب الوحدات مالكي موافقة وبعد. للصندوق  عادي قرار بموجب

فقرة ال حسب بأي تغييرات غير أساسية، كما يشعلر مدير الصندوق الهيئة ومالكي الوحدات قترحةم ساسيةأ تغييرات أو تغيير أي على

 )د( أعاله.

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  اإلخطار واجبةت

 
 ( من هذه الشروط واألحكام.10بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

 أو صدورها بشكل فوري.يلتزم مدير الصندوق تزويد الهيئة العامة لألوقاف بكافة التقارير األولية والسنوية في حال طلبها  .1

 يلتزم مدير الصندوق بإرسال نسخة محدثه في حال إجراء أي تغيير على الشروط واألحكام للهيئة العامة لألوقاف. .2

 أيام من انتهاء مدة الطرح بيان بنتائج الطرح.10يلتزم مدير الصندوق بان يقدم للهيئة العامة لألوقاف خالل  .3

 الصندوق  مدير  .12

 :الصندوق مدير  اسم .أ

 .لالستثمار جدوى  شركة الصندوق  يدير

 ومسؤولياته وواجباتههام مدير الصندوق م (أ

 األوراق في التعامل أنشطة بممارسة السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة قبل من لها مرخص لالستثمار جدوى  شركة

 من اآلتية املسائل وتعد .والحفظ املشورة وتقديم والترتيب واإلدارة بالتغطية، وبالتعهد غيرها، عن ووكالة نفسها عن أصالة املالية

 :الصندوق  مدير ومسؤوليات مهام



41 
 

 املالية السوق  مؤسساتالئحة و  االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوقف ومصارف املوقوف األصل ملصلحة العمل -1

  بالصندوق  يتعلق فيما وذلك ،الصندوق  وأحكام وشروط وتعليمات الترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية

، بما في ذلك املالية السوق  مؤسساتالئحة يلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب  -2

تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقص ى حد، وواجب  بأمانة العمل

 .املعقولة هارةاملعناية و البذل 

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: -3

  إدارة الصندوق 

  عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛ 

 طرح الوحدات؛ 

  هذه الشروط واألحكام ووضوحها ودقتها وخلوها من أي  اكتمالوالتأكد من  واألحكام،ضمان دقة هذه الشروط

 .تضليل

 سواء   العالقة، ذات املطبقة واللوائح واألنظمة االستثمار صناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مسؤوال الصندوق  مدير يعد   -4

 وُيعد   والتعليمات، واللوائح األنظمة عليه تنص ما وفق خارجية جهة بها كلف أم مباشر بشكل   وواجباته مسؤولياته أدى

  الصندوق  مدير
 
 أو االحتيال بسبب الناجمة الصندوق  خسائر عن املستفيدة والجهة بالوحدات املشتركين تجاه مسؤوال

 .املتعمد التقصير أو التصرف سوء أو اإلهمال

  الصندوق  مدير ُيعد   -5
 
 وضمان الصندوق، استثمارات في تؤثر التي املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات وضع عن مسؤوال

 .األقل على سنوي  بشكل املخاطر تقويم بعملية القيام واإلجراءات السياسات تلك تتضمن أن على. معها التعامل سرعة

 عند العالقة ذات املطبقة واللوائح واألنظمة االستثمار صناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مسؤوال الصندوق  مدير ُيعد   -6

 .املختصة للجهات اإلشعارات أو املوافقة بطلبات التقدم

 .طلبها عند التطبيق بنتائج املختصة الجهات وتزويد االستثمار، لصندوق  وااللتزام املطابقة مراقبة برنامج تطبيق -7

 :الصندوق  مدير  ترخيص رقم .ب

 .2006 أغسطس 21 بتاريخ 37-06034 رقم ترخيص بموجب املالية السوق  هيئة قبل من الصندوق  مدير ترخيص تم

 :الصندوق  ملدير  الرئيس املكتب عنوان .ج

 العليا منطقة - فهد امللك طريق  - تاورز سكاي

 60677. ب.ص 
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 1155 الرياض

 .السعودية العربية اململكة

 عنوان املوقع اإللكتروني  .د

www.jadwa.com 

 التأسيس  تاريخ .ه

 ريال سعودي. 500,000,000برأسمال مدفوع بقيمة  2006أغسطس 21تم تأسيس مدير الصندوق بتاريخ 

 :الصندوق  ملدير  املدفوع املال رأس .و

 ريال سعودي. 852,735,000الحالي يبلغ رأس املال 

 :السابقة املالية للسنة واألرباح اإليرادات .ز

 .سعودي ريال مليون  295 م2020 لسنة الشركة إيرادات بلغت

 .سعودي ريال مليون 30 م  2020أرباح الشركة لسنة  بلغت

 وعض لكل الرئيسة العمل وأنشطة الصندوق  مدير  إدارة مجلس أعضاء أسماء  .ح

 الزامل هللا عبد بن أديب

  اإلدارة مجلس رئيس

 الزامل لشركة املنتدب العضو وهو كابيتال، فجر لشركة باإلضافة لالستثمار جدوى  شركة إدارة مجلس الزامل أديب األستاذ يترأس

 الصناعي لالستثمار الزامل لشركة املنتدب العضو الزامل أديب األستاذ كان ذلك قبل. م2000 عام منذ املنصب هذا ويعمل في القابضة

-1975عامي بين وذلك الزامل ملكيفات التنفيذي املدير منصب تقلد أديب األستاذ فإن لهذا باإلضافة. م2004 إلى م1998 العام من

 .م1998

 شركة إدارة مجلس وعضوية القابضة الزامل شركة إدارة مجلس عضوية منها، إدارة مجالس عدة بعضوية الزامل أديب األستاذ يتمتع

 .السعودية سنابل

 .األمريكية املتحدة بالواليات اوريجون  بورتالند، جامعة من األعمال إدارة مجال في البكالوريوس شهادة الزامل أديب األستاذ يحمل

 السبيعي محمد بن العزيز  عبد
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  املجلس رئيس نائب

  لعب حيث لالستثمار، وأوالدة السبيعي هللا عبد بن محمد شركة مؤسس ي أحد هو السبيعي محمد بن العزيز عبد /األستاذ
 
  دورا

 
 في مهما

 .طريقها ورسم الشركة تأسيس

 وأوالدة السبيعي إبراهيم بن محمد شركة إدارة مجلس عضوية منها إدارت مجالس عدة بعضوية السبيعي العزيز عبد /األستاذ يتمتع

 إدارة مجلس وعضوية املحدودة، للبيتروكيماويات الفارابي شركة إدارة مجلس وعضوية لالستثمار، جدوى  وشركة القابضة، لالستثمار

 .للتطوير عمل جبل شركة إدارة مجلس العزيز عبد األستاذ يترأس. كابيتال فجر

 شركة في وااللتزام املطابقة لجنة رئيس هو كما البالد، لبنك والتنفيذية التأسيسية اللجنة أعضاء من كان السبيعي العزيز عبد /ستاذاأل 

 .كابيتال فجر لشركة والترشيحات واملكافآت البشرية املوارد للجنة لترأسة باإلضافة لالستثمار، جدوى 

 .سعود امللك جامعة من األعمال إدارة مجال في البكالوريوس درجة السبيعي العزيز عبد /األستاذ يحمل

 الرويتع إبراهيم بن الرحمن عبد

 اإلدارة مجلس عضو

 يشغل كما. والسياحة والصناعة عسيرللتجارة شركة إدارة مجلس عضو املنتدب العضو هو الرويتع، إبراهيم بن الرحمن عبد /األستاذ

 . البركة دله ملجموعة األول  الرئيس نائب ومنصب اخوان، حلواني شركة إدارة مجلس رئيس منصب أيضا

 عضوية باإلضافة االقتصادية املدينة عمارإ شركة وكذلك والتسويق لألبحاث السعودية املجموعة إدارة مجلس عضوية يشغل كما

 .اإلدارية الخزامى شركة عضوية وأيضا واملخاطر، التدقيق لجنة بها يترأس حيث لالستثمار جدوى  شركة إدارة مجلس

 .الصناعية الهندسة مجال في املاجستير درجة الرويتع نعبد الرحم األستاذ يحمل

 خان أحمد إقبال

  مستقل عضو

 وعضوية ،لإلستثمار جدوى  شركة إدارة مجلس عضوية يشغل. كابيتال فجر لشركة واملؤسس التنفيذي الرئيس هو خان إقبال /السيد

  إقبال األستاذ كان. أمانه س ي بي أس أتش لـ مؤسس تنفيذي كرئيس ذلك قبل عمل. بروناي في السالم دار إسالم بنك إدارة مجلس
 
 عضوا

 .األوسط الشرق  في س ي بي أس أتش بنك إدارة مجلس في
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 التمويل بخدمات يتعلق فيما وماليزيا املتحدة العربية واإلمارات املتحدة للمملكة الحكومية للمبادرات مستشار إقبال /السيد عمل

 والفيزياء الكيمياء علوم في البكالوريوس وشهادة العامة، والعالقات السياسية العلوم في املاجستير شهادة إقبال السيد لاإلسالمي. يحم

 .ماليزيا ملك جاللة قبل من وذلك 2012 في اإلسالمي للتمويل امللكية الجائزة على حصل. اإلسالمية اليجراه جامعة من الشرف مرتبة مع

 باول  مايكل

  مستقل عضو

  كابيتال، ثوماتيك شركة مؤسس ي وأحد مدير-شريك هو مايك /السيد
 
 /السيد يتمتع. كابيتال إس س ي جي شركة في الشركاء كبير وأيضا

 كبير هو مايك /السيد باإلضافة إكسوجينيسيس، وشركة كابيتال فجر وشركة لالستثمار جدوى  شركة إدارة مجلس بعضوية مايك

  والتي تدير كابيتال موور شركة مستشاري 
 
 . دوالر بليون 20 بقيمة للتحوط صندوقا

 مجموعات أحد عام كمدير ذلك قبل عمل كما س ي بي اس اتش بنك في لألسواق دوليا رئيسا كان م2008 عام من أبريل شهر نهاية إلى

 24 ملدة. م2006 عام في س ي بي اس اتش بنك
 
 بعدها ومن املالية للمشتقات كمداول  بدأ حيث ي  بي أس أتش مايك في /السيد عمل عاما

 في لألسواق الدولي ثم الرئيس ومن كونج هونج في األسواق مدير ثم ومن أستراليا في الخزينة كأمين عليا ملناصب الوظيفي السلم في ترقى

 .أوروبا

  تستخدم والتي والتمويل، باملال تعني شبكة وهي اإلجتماعية، هدجهوقز شبكة مؤسس ي أحد مايك /السيد
 
رويترز.  وكالة قبل من حاليا

  الرياضية، تين شبكة مؤسس ي أحد هو اأيض
 
 .الكومبيوتر ببرامج تعني شركة وهي كورفيرايدر شركة مؤسس ي أحد هو وأيضا

  وهو االعمال لإلدارة هنري  جامعة من اإلدارة في املاجستير شهادة مايك األستاذ يحمل
 
 .البريطانية املالية الخدمات هية لدى مسجل أيضا

 كريستوفر ماسترسون 

 عضو مستقل

ا من الخبرة في االستثمار في شركات غير  30أكثر من ولديه  1991السيد كريستوفر هو رئيس مونتاجو. انضم إلى مونتاجو في عام  عام 

 . وهو مسؤول عن رئاسة مجلس إدارة2010ورئيس مجلس اإلدارة في عام  2000مدرجة. تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في عام 

كوليدج بلندن وحصل على ماجستير في  جامعةولجنة االستثمار ولجنة املكافآت. قرأ علم النفس في  الشراكة ذات املسؤولية املحدودة

 إدارة األعمال من كلية مانشستر لألعمال

 الخويطر خالد

  مستقل عضو
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هات، املتقدمة العربية الشركة إدارة مجلس رئيس هو الخويطر خالد  عضو أنه كما املحاسبية، للمعايير التنفيذية اللجنة ورئيس للمشب 

 .املساندة للخدمات املتقدمة اإللكترونيات شركة ورئيس السعودية، الجوية املالحة خدمات شركة إدارة مجلس في

  الخويطر/السيد ويشغل
 
 تحديد مجال في طويلة وخبرة حافل سجل وله املتقدمة، اإللكترونيات لشركة املالي املدير منصب حاليا

 النتائج لتحسين التنظيمية للموارد األمثل واالستخدام الذكية، املالية واإلدارة النمو، استراتيجيات ووضع االستراتيجية، االتجاهات

 .املساهمين حقوق  وزيادة النهائية، املالية

 املعهد من املعتمد القانوني املحاسب شهادة على حائز أنه كما سعود، امللك جامعة من املحاسبة في البكالريوس درجة الخويطر يحمل

 .املتحدة الواليات في القانونيين للمحاسبين األمريكي

 السديري  طارق 

   التنفيذي والرئيس العضو املنتدب

 .لالستثمار جدوى  لشركة املنتدب والعضو التنفيذي الرئيس هو السديري  طارق  /األستاذ

 ذلك وقبل. الرياض في الرئيس ي مكتبها إقليمية استثمارات شركة وهي الخليج، أموال شركة رئيس نائب بجدوى  التحاقه قبيل طارق  وكان

 . املتحدة العربية باإلمارات مقرها في كومباني آند ماكينزي  بشركة كمدير طارق  عمل

 بالواليات بوسطن في مقرها اقتصادية استشارات شركة وهي ليكسيكون  شركة مع سنوات أربع طارق  قض ى املهنية، حياته بداية وفي

 . األمريكية املتحدة

  طارق  ويشغل
 
 السعودية أرامكو وشركة (تداول املالية السعودية ) سوق و  للسياحة، الحكير مجموعة في اإلدارة مجالس عضوية حاليا

  درجة على السديري  طارق  للوبريف. حص—األساس لزيوت

 املتحدة بالواليات وليامز جامعة من الشرف بمرتبة االقتصاد بكالريوس نال قد قبلها وكان هارفارد جامعة من األعمال إدارة في املاجستير

 .األمريكية

لف التي املهام .ط
ُ
 :االستثمار بصندوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير  جانب من ثالث طرف بها ك

سيقوم مدير الصندوق  ثالث،مدير الصندوق جميع املهام املتعلقة بإدارة الصندوق وفي حال تكليف أي من املهام لطرف  سيتحمل

 نظمة واللوائح ذات العالقة.جميع القوانين واأل ببإشعار جميع الجهات املختصة مع التزام الصندوق 

 :االستثمار صندوق أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة  ،أهمية تمثل الصندوق  ملدير  أخرى  مصالح أو  أنشطة .ي

  توجد ال
 
 .حاليا
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 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ك

 للصندوق من الباطن، ولكن
 
  يجوز ملدير الصندوق تعيين طرف ثالث بالعمل مديرا

 
له في ممارسة نشاط اإلدارة. وسوف  البد أن يكون مصرحا

 .يقوم مدير الصندوق بتحمل كافة أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة

  

 :استبداله أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام .ل

 :حال في استبداله أو الصندوق  مدير عزل  يتم

 ؛املالية السوق  مؤسساتالئحة إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إخطار الهيئة بموجب  .1

الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة أي من أعمال اإلدارة بموجب  أو سحبت، أو علقت ،ألغتإذا  .2

 ؛املالية السوق  مؤسساتالئحة 

 على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال اإلدارة؛ بناء   .3

 نظام السوق املالية والئحته التنفيذية؛ل المتثالبا، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، أخلالهيئة أن مدير الصندوق  رأتإذا  .4

، ولم يكن لدى مدير استقالتهو فقدانه األهلية أو القائم على إدارة أصول الصندوق، أ االستثمارفي حال وفاة مدير محفظة  .5

 على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير محفظة االستثمار إدارتها؛
 
 الصندوق أي شخص آخر مسجل قادرا

 الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية جوهرية كافية. هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر  .6

ول الوقفيــة فــي أي مــن كما أنه للهيئــة العامــة لألوقــاف الحق إصــدار قــرار بســحب وإلغــاء ترخيصهــا املمنــوح ملديــر الصنــدوق بــإدارة األصــ 

 الحــاالت التاليــة: 

o .لحماية الصندوق 
 
 إذا رأت ذلك ضروريا

o تراه الهيئة العا 
 
 في إذا أخفق مدير الصندوق إخفاقا

 
 على الصندوق. واللوائح الساريةباألنظمة  االلتزاممة لألوقاف جوهريا

o .بناء على طلب الواقفين الجهة املستفيدة شريطة موافقة الجهات املختصة 

o  على طلب الواقفين املشتركين في أغلبية وحدات الصندوق. ءلألوقاف. بناألي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة العامة 

  لسلطتها لألوقاف العامة الهيئة أو الهيئة رسةمما حال في
 
 أجل من كامل بشكل   يتعاون  أن الصندوق  مدير على يجب الفقرة، لهذه وفقا

 ( 60) تبلغ التي املبدئية الفترة خالل البديل الصندوق  مدير إلى املسؤوليات نقل تسهيل على املساعدة
 
 الصندوق  مدير تعيين تاريخ من يوما

  الضرورة عند الصندوق، مدير ويلتزم. البديل
 
  يكون  والتي بالصندوق  املتعلقة العقود جميع بتجديد الهيئة، لتقدير وطبقا

 
 فيها، طرفا

 .البديل الصندوق  مدير إدارتها يتولى بحيث
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 مشغل الصندوق  .13

 :الصندوق  شغلم اسم .ط

  لالستثمار جدوى  شركة

 :الصندوق  شغلم ترخيص رقم .ي

 .2006 أغسطس 21 بتاريخ 37-06034 رقم ترخيص بموجب املالية السوق  هيئة قبل من الصندوق  شغلم ترخيص تم

 :الصندوق  شغلمل الرئيس املكتب عنوان .ك

 العليا منطقة - فهد امللك طريق  - تاورز سكاي

 60677. ب.ص 

 1155 الرياض

 .السعودية العربية اململكة

 

 :االستثمار بصندوق  يتعلق يماف الصندوق  ملشغل الرئيسة والواجبات األدوار واملسؤوليات .ل

 مؤسساتالئحة و  االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب املوقوف األصل ملصلحة يعمل أن الصندوق  مشغل على يجب .1

 عليها نصت التي والواجبات املبادئ بجميع االلتزام الصندوق  مشغل عاتق على يقع.  الصندوق  وأحكام وشروطاملالية السوق 

 الوقف مصالح يحقق بما العمل يتضمن والذي الوحدات، مالكي تجاه األمانة واجب ذلك في بما املالية السوق  مؤسساتالئحة 

 . املعقول  الحرص وبذل

 أم مباشر بشكل وواجباته مسؤوليته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مسؤوال الصندوق  مشغل يعد .2

 .املالية السوق  مؤسساتالئحة و  االستثمار صناديق الئحة احكام بموجب خارجية جهة بها كلف

 سرعة وضمان الصندوق، استثمارات في تؤثر التي املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات يضع أن الصندوق  مشغل على يجب .3

 . معها التعامل

 حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن .و

  بالعمل ثالث طرف تعيين الصندوق  ملشغل يجوز 
 
  يكون  أن البد ولكن الباطن، من للصندوق  مشغال

 
له في ممارسة نشاط  مصرحا

 للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. مشغلالصندوق بتحمل كافة أتعاب ومصاريف أي  مشغلاإلدارة. وسوف يقوم 

لف التي املهام .ظ
ُ
 :االستثمار بصندوق  يتعلق فيما الصندوق  مشغل جانب من ثالث طرف بها ك
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الصندوق  مشغلسيقوم  ثالث،الصندوق وفي حال تكليف أي من املهام لطرف  بتشغيلالصندوق جميع املهام املتعلقة  مشغل سيتحمل

 العالقة. واللوائح ذاتجميع القوانين واألنظمة ببإشعار جميع الجهات املختصة مع التزام الصندوق 

 

 الحفظ أمين

 :الحفظ أمين اسم .1

 شركة البالد املالية

 :املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .2

 2008عام  ي. ف(08100-37تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم )

 :الحفظ أمين عنوان. 3

 8162. ب.ص

 12313-3701 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 www.Albilad-capital.com :اإللكتروني املوقع

 :فيما يتعلق بصندوق االستثمار الحفظ أمين ومسؤوليات الرئيسية ألدوار ا .4

  الحفظ أمين يعد
 
  التزاماته عن مسؤوال

 
 مسؤولياته أدى سواءُ  ،العالقة ذات املطبقة واللوائح واألنظمة االستثمار صناديق لالئحة وفقا

  بها كلف أم مباشر بشكل
 
  طرفا

 
  الحفظ أمين يعد. ثالثا

 
 عن الصندوق  إدارة ومجلس بالوحدات واملشتركين الصندوق  مدير تجاه مسؤوال

 .املعتمد التقصير أو التصرف سوء أو اإلهمال أو االحتيال بسبب ناجمة خسارة أي

 الباطن منحق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ  .5

ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى واحد أو أكثر من األطراف الثالثة أو التابعين ليقوم بمهام أمين  واجباتهيجوز ألمين الحفظ أن يفوض 

 السوق  مؤسساتالئحة أو  االستثمارعلى الرغم من التفويض املنصوص عليه في الئحة صناديق و للصندوق.  الباطن منالحفظ 

 املالية
 
 الوقفية للصناديق الترخيص وتعليمات االستثمارمسؤولية كاملة عن االمتثال ألحكام الئحة صناديق  ، يظل أمين الحفظ مسؤوال

 لألوقاف العامة الهيئة عن الصادرة
 
أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق  . ويكون أمين الحفظ مسؤوال

أو سوء التصرف املتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من  االحتيالأفعال بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من 

 . الباطن منموارده الخاصة، أتعاب أمين الحفظ 
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األجنبية  باالستثماراتللصندوق في منطقة أخرى غير اململكة لحفظ أصول الصندوق فيما يتعلق  الباطن منيجوز تعيين أمين حفظ 

ضيعمل للصندوق، ويتم تعيينه بموجب عقد خطي، و  تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مكافئة  منطقةويخضع لإلشراف في  وُيفو 

 على األقل لتلك التي تفرضها الهيئة.

 :فيما يتعلق بصندوق االستثمار الحفظ أمين بها كلف التي املهام  .6

  الحفظ أمين يكون 
 
  الصندوق  أصول  وحماية حفظ عن مسؤوال

 
 املتعلقة اإلدارية اإلجراءات جميع واتخاذ الوحدات، مالكي عن نيابة

 .الصندوق  أصول  بحفظ

 :استبداله أو  الحفظ أمين لعزل  املنظمة األحكام .7

  تراه إجراء كل واتخاذ الحفظ أمين عزل  في الحق للهيئة
 
 :التالية األحوال في مناسبا

 ؛املالية السوق  مؤسساتالئحة  بموجب الهيئة إخطار دون  الحفظ أعمال من أي ممارسة عن الحفظ أمين توقف إذا .أ

 مؤسساتالئحة  بموجب الحفظ أعمال من أي ملزاولة الحفظ ألمين الصادر الترخيص علقت أوأو سحبت  الهيئة ألغت إذا .ب

 ؛املالية السوق 

 الحفظ؛ أعمال ملزاولة ترخيصه إللغاء الهيئة إلى الحفظ أمين يقدمه طلب على بناء .ت

 التنفيذية؛ والئحته املالية السوق  لنظام االمتثال في جوهرية، الهيئة تعتبرها ألسباب أهمل، الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا .ث

 .كافية أهمية له أن معقولة ألسباب الهيئة تعتبره آخر حادث أي حدوث حال في .ج

 
 
  فقرةال ه( من هذأ()8للفقرة ) في حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقا

 
يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل للصندوق وفقا

تسهيل نقل  فيمن مهامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة  املعفىلتعليمات الهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ 

 من تاريخ 60املسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل الفترة األولية التي تبلغ )
 
أمين الحفظ، إذا  يلتزمالبديل.  أمين الحفظتعيين ( يوما

  يكون رأت الهيئة ضرورة لذلك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي 
 
، بحيث تتضمن أمين الحفظ فيها طرفا

 البديل.

صندوق للعزل بموجب إشعار خطي من باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة، يخضع أمين الحفظ املعين من قبل مدير ال

مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل لصالح مالكي الوحدات. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير الصندوق  يرى مدير الصندوق عندما 

 
 
وعلى املوقع  على الفور، ويتعين عليه اإلفصاح عن هذا العزل على الفور على موقعه اإللكتروني بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات خطيا

 لتداول السعودية.اإللكتروني 
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 30، أن ينهي تعيين أمين الحفظ خالل )أعالهيجب على مدير الصندوق، عند استالم أمين الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة 
 
( يوما

حفظ لتسهيل االنتقال من واجباته أن يتعاون مع أمين ال ىمن تاريخ اإلخطار وأن يعين أمين حفظ آخر. ويجب على أمين الحفظ املعف

 فيها، حسب الحاجة وعند 
 
السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي يكون طرفا

 االقتضاء، إلى أمين الحفظ البديل.

ن هذه الظروف على الفور على في حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح ع

 (.تداول لسوق املالية السعودية )لاملوقع اإللكتروني و موقعه اإللكتروني 

 الصندوق  إدارة مجلس .10

 :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 (مستقل غير  وعضو  املجلس رئيس) الغانم غانم 

 (مستقل غير  عضو ) الجندان وليد 

 (عضو مستقل) الكنهل عبد هللا بن محمد بن حمد 

 ق نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندو 

 مستقل( وعضو غير رئيس املجلس ) الغانم غانم

 لالستثمار جدوى  شركة في االستثمار إدارة إستشارات ،رئيس

 في ستثماراال  وكالة لدى غانم عمل لجدوى، انضمامه قبل. رئيس نائب بمنصب2016 اوكتوبر في لالستثمار جدوى  شركة في غانم انضم

 الفريقوضمن  االستثمارية املحفظة وتحليل االستثمار مخاطر وإدارة االستثمار استراتيجية لتطوير( ساما) السعودي املركزي  البنك

 .KPMG في املالية املخاطر إلدارة االستشاري 

 .االستثمارية السياسات وتنفيذ االستثمار، واستراتيجية األصول، توزيع تطوير عن املسؤول هو غانم

 )عضو غير مستقل( الجندان وليد

 لالستثمار جدوى  شركة في االستثمار إدارة استشارات رئيس، نائب

البنك املركزي  في البديلة االستثمارات فريق يرأس وليد كان انضمامه، قبل. 2019 مارس في لالستثمار جدوى  شركة إلى وليد انضم

 .بديلة دولية مهام في الدوالرات بمليارات الستثمارات الكامل التنفيذ على أشرف الذيالسعودي 

 التابعة الحكومية والهيئات البنك املركزي السعودي في املصلحة بأصحاب املرتبطة االستثمار سياسة بيانات تطوير خبرته تشمل

 .املتعددة التنمية وبنوك الجامعية واألوقاف العامة املعاشات صناديق ذلك في بما الدولية، واملنظمات
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 (عضو مستقلالكنهل ) عبد هللاحمد بن محمد بن 

 هـ1439منذ شعبان وكيل وزارة املالية لشؤون املالية والحسابات يشغل منصب 

وقبل  ،)طاقة( الطاقةشركة التصنيع وخدمات  يف واإلداريةكان يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون املالية  املالية، لوزاة انضمامه قبل

حمد خبرة باالتخاذ قرارات متعلقة  لدىل كمدير مالي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ومجموعة السيف للتنمية. عمذلك كان ي

  املالية، باإلدارة عدة بمراكز خلفيتةباالستثمار من 
 
  النفقة صندوق  إدارة مجلس في وكونه عضوا

 
 هيئة إدارة مجلس في سابق وعضوا

 )جسكو(. الطاقة لخدمات الجبيل وشركة العربية، الحفر شركة املدني، الطيران

 :أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولياته .ج

 تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

 فيها، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال  .1
 
املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود املبرمة املوافقة على عقود  –الحصر 

 لقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبل؛
 
 وفقا

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق؛ .2

، املوافقة أو املصادقة على  اإلشراف، ومتى كان .3
 
 مصالح يفصح عنه مدير الصندوق؛ أي تعارضذلك مناسبا

 على األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول املطابقة وااللتزام لديه  .4
 
 ملراجعة التزاماالجتماع مرتين سنويا

املتطلبات املنصوص  –على سبيل املثال ال الحصر  -العالقة، ويشمل ذلك  واللوائح ذاتالصندوق جميع القوانين واألنظمة 

 عليها في الئحة صناديق االستثمار.

 أم غيره، يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق  .5
 
التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام وأي مستند أخر، سواء كان عقدا

 توافق ما سبق مع الئحة صناديق االستثمار؛ ، إضافة إلى التأكد منوإدارته للصندوق ومدير الصندوق 

 لالئحة صناديق االستثمار والشروط  .6
 
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 واألحكام؛

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات؛  .7

 اعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس. تدوين محاضر االجتم .8

 املوقوف األصل لنماء الوقف غلة من جزء   تخصيص الصندوق  إدارة ملجلس ويحق صرفها، وآلية التوزيعات نسبة تحديد .9

 املحددة النسبة في النظر إعادة الصندوق  إدارة ملجلس أيضا يحق. مالية سنة لكل الغلة إجمالي من %50 عن يزيد ال بما

 تعليمات مع يتعارض ال بما املستفيدة الجهة حاجة عن فائضة الوقف غلة من النقدية التوزيعات كانت إذا للتوزيعات
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باململكة  نظيمية واللوائح ذات العالقةتوالئحة صناديق االستثمار واللوائح ال الوقفية االستثمارية للصناديق الترخيص

 العربية السعودي

 :الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت تفاصيل .د

 ويلتزم. مستقل إدارة مجلس عضو لكل السنة في ريال 30,000 أقص ى وبحد   جلسة، كل عن ريال 2,000 بقيمة مكافأةالصندوق  يدفع

تجاه  هممجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بالتزامات أعضاءمصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة من قبل ب الصندوق 

  .السنة في ريال 50,000 أقص ى بحد  الصندوق 

 :ومصالح الصندوق  الصندوق  إدارة مجلس عضو  مصالح بين محتمل أو  متحقق تعارض أي .ه

 . وتسويته للمصالح تضارب أي على باإلشراف الصندوق  إدارة مجلس يقوم
 
 أعضاء من مكون  اإلدارة مجلس يكون  تاريخه، من واعتبارا

 تجاه العناية بذل واجب اإلدارة مجلس أعضاء على ويكون  (الجهة املستفيدة) وصندوق النفقة الصندوق  مدير قبل من معينين

 بحسن املصالح تضارب لحل ممكن جهد أقص ى بذل إلى باإلضافة االستثمار، صناديق الئحة بموجب وذلك الصندوق، في املستثمرين

  يرونه كما النية،
 
 ، كما أن مدير الصندوق ال يرى أي تعارض محقق في الوقت الحالي.مناسبا

 :اإلدارة مجلس أعضاء فيها يشارك التي الصناديق إدارة مجالس .و

 :التالية يةستثمار اال ق اديصنالصندوق الأعضاء مجلس إدارة  يدير

 عضو في املجلس( غانم الغانم)األستاذ املتوازن للتنمية االجتماعية صندوق جدوى  .1

 عضو في املجلس( وليد الجندان)األستاذ املتوازن للتنمية االجتماعية صندوق جدوى  .2

 عضو في املجلس( غانم الغانم)األستاذ املتحفظ للتنمية االجتماعية صندوق جدوى  .3

 عضو في املجلس( وليد الجندان)األستاذ املتحفظ للتنمية االجتماعية صندوق جدوى  .4

 

 الشرعية الرقابة هيئة .11

 :وهم لالستثمار  جدوى  شركة ىهم أعضاء الهيئة الشرعية املعتمدون لد ق الشرعية للصندو  الرقابة هيئة .أ

هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء واملستشار في  وعض الهيئة( رئيس) املطلق محمد بن عبدهللا./ د.أ الشيخ معالي

الشرعي في هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، رئيس  وعضو املجلسالديوان امللكي، ورئيس مركز الحوار الوطني، 

في الهيئات الشرعية لعدد من املؤسسات املالية في سابق لقسم الفقه املقارن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كما أنه عضو 
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وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفقة املقارن واملعامالت املالية في املعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام  اململكة العربية السعودية.

 محمد بت سعود اإلسالمية. 

 (الهيئة عضو ) عيد بن القري  على محمد/الدكتور  الشيخ

الشرعي في هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وخبير في مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر  املجلسعضو 

في جدة سابقا، خبير في مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة  زعبد العزياإلسالمي بجدة، وبروفيسور في االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك 

حاصل على  املؤتمر اإلسالمي بجدة. كما أنه عضو في الهيئات الشرعية لعدد من املؤسسات املالية في اململكة العربية السعودية وخارجها.

 بجدة.  زالعزيدرجة الدكتوراه من قسم االقتصاد اإلسالمي واألسواق املالية بجامعة امللك عبد 

 (الهيئة عضو ) العمر  ز عبد العزي بن بدر  /الشيخ

 في مجال العمل املصرفي اإلسالمي، سبق وأن تبوأ عدة مناصب إدارية في املجموعة  17بخبرة تفوق  الشرعية يتمتعرئيس املجموعة 
 
عاما

 في اللجنة املصرفية اإلسالمية 
 
 سابقا

 
 عن كونه عضوا

 
حاصل على درجة  .بالبنك املركزي السعوديالشرعية ملصرف الراجحي، فضال

 سالمية واملاجستير في القانون من جامعة دار العلومالبكالوريوس في علوم السنة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل 

 (الهيئة وأمين عضو ) القايدي نعبد الرحم بن أحمد /الدكتور 

 17رئيس البحوث الشرعية وله خبرة مصرفية تتجاوز 
 
 في مجال املصرفية االستثمارية. أصدر عدة بحوث شرعية وعمل سابقا

 
عاما

 ملصرف الراجحي في قطاع 
 
 شرعيا

 
 لقطاع الخزينة في بنك الجزيرة.مستشارا

 
 سابقا

 
 شرعيا

 
 هحاصل على درجة الدكتورا االستثمار ومستشارا

 في الفقة املقارن واملعامالت املالية من املعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

 :الشرعية الهيئة أدوار ومسؤوليات .ب

للصندوق بمراجعة جميع األعمال والنشاطات واالستثمارات، بما فيها تلك التي يتبناها مدير الصندوق. وقد  الشرعيةتقوم هيئة الرقابة 

بمعايير  بااللتزاممدير الصندوق  وسيقوم ،الشروط واألحكام من( 1) رقم ملحق في املوضحة املعاييراعتمدت هيئة هيئة الرقابة الشرعية 

بالتزامها املستمر بالعمليات واإلجراءات املعتمدة وذلك  الهيئة الشرعية وستقوم. الصندوق  باالستثمارات يتعلق فيما الشرعية الهيئة

 إلى تقرير نصف سنوي 
 
 تكلفة أية احتساب دون  الشرعية الهيئة أتعاب الصندوق  مدير ويتحمل. الخصوص هذا في يصدراستنادا

 .الصندوق  على اضافية

 :الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت .ج

 .توجد ال

افق عدم حال في املتبعة اإلجراءات  .د  :الشرعية الضوابط مع التو
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 حال وفي. الشرعية الهيئة لدى املعتمدة الهيئة الشرعيةمعايير  مع توافقها من للتأكد دوري بشكل الصندوق  استثمارات دراسة تتم

 يملكه ما ويبيع ،فيها جديد استثمار أي عن الصندوق  مدير فسيتوقفمعايير  هذه عن الصندوق  يملكها التي االستثمارات من أي خروج

 لدليل السياسات واإلجراءات الخاص بالهيئة الشرعية الصندوق  مصالح يضمن بما وقت أقرب في
 
 وفقا

 القانوني املحاسب .14

 :القانوني املحاسب اسم. أ

  وشركاه الفوزان جي إم بي كي شركة الصندوق  مدير عي ن
 
  محاسبا

 
 للصندوق. قانونيا

 :القانوني املحاسب عنوان. ب

 وشركاه الفوزان جي ام بي كي برج

  الطارطريق  –الرياض  واجهة

 92876 – الرياض

 8500 874 11 966+: هاتف

  8600 874 11 966+ فاكس:

 السعودية العربية اململكة

  www.kpmg.comاملوقع االلكتروني:

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار: القانوني ومسؤوليات املحاسب أدوار  ج.

ظهر املالية القوائم كانت إذا وما الوحدات، ملالكي املالية القوائم حول  الرأي إبداء بهدف الصندوق  لحسابات تدقيق إجراء .1
ُ
 ت

  النقدي التدفق ومعلومات العمليات، ونتائج املالي، املركز الجوهرية، الجوانب جميع من عادلة، بصورة
 
 املحاسبية للمعايير وفقا

  املقبولة
 
 اململكة؛ في عموما

 تقييم إلى باإلضافة الصندوق، أجراها التي املحاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة املحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم .2

 املالية؛ للقوائم العام العرض

 وليس الظروف، ظل في مالئمة إجراءات وضع أجل من للصندوق  املالية القوائم بإعداد الصلة ذات الداخلية الضوابط دراسة .3

 للصندوق؛ الداخلية الضوابط فعالية بشأن رأي إبداء بغرض

 املعلومات ملراجعة القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة ملعايير وفقا للصندوق  املختصرة املرحلية املالية القوائم مراجعة .4

 .املرحلية املالية

http://www.kpmg.com/
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 املحاسب القانوني لاستبدا د.

. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين استبدالهيجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني أو 

 محاسب قانوني تم تعيينه بالفعل في األحوال التالية: استبدالاملحاسب القانوني، أو يطلب من مدير الصندوق 

 قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من جانب املحاسب القانوني في أدائه ملهامه؛ ادعاءاتفي حال وجود أي  .1

2.  
 
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

 إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن املحاسب القانوني ليس لديه املؤهالت والخبرة الكافية ألداء مهام املراجعة؛ .3

 طلق، من مدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني. إذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها امل .4

 يحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

 أصول الصندوق  .2

 الحفظ بأصول الصندوق نيابة عن الصندوق.يحتفظ أمين  (أ

 أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين.  (ب

 الباطن منال يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق و من جانب مالكي الوحدات.  مشاعةتعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية  (ج

أو مطالبة في أصول الصندوق، إال في الحاالت  مصلحةأو املوزع أي  املشورة مقدم أو الباطن منأو أمين الحفظ أو أمين الحفظ 

أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع  الباطن منالتي يكون فيها مدير الصندوق أو مدير الصندوق 

 
 
  كان أو ملكيته، حدود في وذلكللوحدات،  مالكا

 
ها في هذه الشروط واملفصح عن االستثماربها بموجب الئحة صناديق  مسموحا

  .واألحكام

 .لألوقاف العامة والهيئة الهيئة موافقة بعد إال الصناديق دمج يجوز  ال  (د

 :الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات .ح

 مركز على االتصال( الواقفين) املشتركين على يتعين الشروط واألحكام بهذه العالقة ذات بالخدمات يتعلق فيما شكوى  أي وجود حال في

 الخاصة اإلجراءات على الوحدات مالك إطالع ويتم. الصندوق  مدير عنوان على مكتوبة تقديمها أو الصندوق  مدير لدى العمالء مساندة

( الواقف) للمشترك فيحقعمل.  يوم( 30) مدة خالل الرد يتم لم أو تسوية إلى الوصول  تعذر حال وفي، طلبها عند الشكوى  بمعالجة

 في الفصل لجنة لدى الشكوى  إيداع)الواقف(  للمشترك يحق كما. املستثمر حماية إدارة – املالية السوق  هيئة لدى شكواه إيداع

 من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز 90) مض ى حال في املالية األوراق منازعات
 
 تقويميا

 
( يوما

 ة. إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املد
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 تفاصيل االتصال: 

 4842 211 11 966+هاتف 

 complaint@jadwa.comبريد إلكتروني 

 أخرى  معلومات .15

 .مقابل دون  فعلي أو/و محتمل مصالح تعارض وأي املصالح تعارض ملعالجة ستتبع التي واإلجراءات السياسات الطلب عند التقديم سيتم

 .االستثمار صناديق في االستثمار عن أو من ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة هي املالية، األوراق منازعات في الفصل لجنة

 عند طلبها دون مقابل. الشكاوى سيتم تزويد املستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة و 

 :بالوحدات للمشتركين املتاحة املستندات قائمة .أ

 .الصندوق  وأحكام شروط -

 .الصندوق  ملدير املالية القوائم -

 .االستثمار صناديق الئحة تفرضها أخرى  مستندات وأي -

 

 :الزكاة  .ب

 
 
 .ذلك بخالف واألنظمة اللوائح تنص مالم غلته في وال أصوله في تجب ال الزكاة فإن الوقفية، الصندوق  لطبيعة نظرا

 :الصندوق  مدير  إفصاحات .ت

 ذكرها يتم لم إدارته ومجلس الصندوق  مدير قبل من معرفتها ينبغي معلومة يوجد ال فإنه إدارته ومجلس الصندوق  مدير علم حد على

 مستشاريهم أو املحتملين أو الحاليين املشتركين قبل من الصندوق  في االستثمار قرار على تأثير لها يكون  والتي وأحكام الصندوق  شروط في

 .الفنيين

افق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في  إعفاءات .ث  االستثمار  سياساتمن قيود الئحة صناديق االستثمار تو

 :وممارساته

ملوافقة على إعفاء الصندوق من املتطلبات املتعلقة باسترداد وحدات الصندوق املنصوص عليها في املادة الستين من الئحة تمت ا

لتزام باألحكام ذات العالقة من نظام السوق املالية والئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية صناديق االستثمار، مع ضرورة اال

 األخرى.

 :يديره الذي العام للصندوق  أصول  بأي ةسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبط .ج
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رحت عليهم في بالقرارات االستثمارية حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق لالوحدات  تمنحال 
ُ
 اجتماعبالصندوق خالف املسائل التي ط

 ية:لال في الحاالت التاإ مالكي الوحدات

هذه  شروط وأحكام الصندوق يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات أساسية مقترحة على 

 .بموجب قرار عادي للصندوق 

وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة الهيئة على التغيير أو التغييرات 

  .لألوقافاألساسية املقترحة والحصول على موافقة الهيئة العامة 

 الوحداتمالكي  إقرار  .3

وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.  الصندوق،كل من مالكي الوحدات باالطالع على شروط وأحكام  يقر

شتراك اشتراط كمال أهلية الواقف وأن تكون صيغة االشتراك في الصندوق جازمة بالوقف ومكتوبة ومنجزة ال ا وثيقةتراعى  أنويجب 

 .الوقفية االستثمارية للصناديق الترخيص تعليماتومؤبدة. وذلك حسب املادة الخامسة من 

 

 طارق بن زياد السديري                   إبراهيم بن محمد القويفلي

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي                                           املطابقة وااللتزاماإلدارة القانونية و مدير،       
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 ضوابط االستثمار الشرعية - 1امللحق 

 

 النشاططبيعة   -الضابط األول 

غريها وال جيوز جيب أن يقتصر االستثمار على الشركات اليت يكون غرضها مباحا مثل إنتاج السلع واخلدمات النافعة يف جمال الزراعة والصناعة والتجارة و 
 االستثمار يف الشركات اليت يكون جمال نشاطها الرئيسي واحداً أو أكثر مما يلي:

 

الشريعة  ألحكاماملالية املخالفة  األدوات أومثل املصارف التقليدية اليت تتعامل ابلفائدة  اإلسالميةالشريعة  أحكاموافق مع ممارسة األنشطة املالية اليت ال تت  -1
 التقليدية.وشركات التأمني  اإلسالمية

 الدخان وما يف حكمهما  أوإنتاج وتوزيع اخلمور    -2
 إنتاج وتوزيع حلم اخلنزير ومشتقاته  -3
 الغري مذكاة على الطريقة اإلسالميةإنتاج وتوزيع اللحوم   -4
 أدواته وإنتاجصاالت القمار  إدارة  -5
 السينما.اخلالعة وكتب اجملون واجملالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور  أفالمونشر  إنتاج  -6

 .اللهو اليت تقدم خدمات حمرمة كبيع اخلمر او غريه وأماكناملطاعم والفنادق   -7

 عامل ابخلالاي اجلذعية واألجنة واإلستنساخ البشري.شركات األحباث والعيادات اليت تت  -8

 تداول الذهب والفضة ابآلجل  -9
 .أي نشاط آخر تقرر اهليئة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه -10

 

 

 القروض الثاين:الضابط 

)متوسط للشركة أو من قيمة أصوهلا أيهما أكرب السوقية  القيمة( من %33أكثر من )اخلاصة أبسهمها ال جيوز االستثمار يف أسهم شركة تكون القروض الربوية 
 .شهر سابق( 36

  السيولة:استثمار  الثالث:الضابط 

السوقية  القيمة( من %33ال جيوز االستثمار يف أسهم شركة تزيد نسبة استثمار سيولتها يف أدوات قصرية األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية عن )
 شهر سابق( 36)متوسط  أصوهلا أيهما أكربللشركة أو من قيمة 

 

 املشروع:نسبة الدخل غري  الرابع:الضابط 

( من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت هذه املصادر من فوائد %5) ـنادر عـلف املصـروع من خمتـر املشـل غيـها الدخـشركات يزيد في أسهمال جيوز التعامل يف 
 غري مباحة. أخرىمن مصادر  أمربوية 
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  التطهري: اخلامس:الضابط 

 اآلتية:ويتم التطهري حسب اخلطوات  اخلريية، األعماليف حساب خاص لصرفه يف  وإيداعهجيب حتديد الدخل غري املشروع 

 

 فيها.حتديد مقدار الدخل غري املشروع لكل شركة مت االستثمار  -1
 املشروع.للحصول على حصة السهم من الدخل غري  ألسهمهاتقسيم مقدار الدخل غري املشروع للشركة على العدد الكلي   -2

 الشركة.الدخل غري املشروع الناتج من االستثمار يف  إمجايلالشركة اليت مت االستثمار فيها ليتم حساب  أسهمضرب انتج القسمة يف عدد  -3

 فيها.تكرار نفس اخلطوات لكل شركة مت االستثمار  -4

 اخلريية. األعمالحساب  إىلضم الدخل غري املشروع جلميع الشركات اليت مت االستثمار فيها وحتويله  -5

 

 االستثمار:أدوات وطرق  السابع:الضابط 

 

 التالية:األدوات االستثمارية  أداة منال جيوز بيع وشراء األسهم أبي 

 

 عقود املستقبليات -ا

 عقود اخليارات -ب

 SWAPب( عقود املناقلة )سوا -ج

 األسهم املمتازة -د

 (Short Selling)البيع على املكشوف  -هـ
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 نموذج اشتراك - 2امللحق 
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 تأكيد املستثمر -3امللحق 

 قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها وجرى مني/منا التوقيع عليها. لقد

 

 _______________________________________________________________ العميل/املستثمر:اسم 

 

 _________________________________ التوقيع:

 

 __________________________________ التاريخ:

 

 __________: __________________________________________________________نيابة عن الشركة

 

 ________________________________________________________ املفوض )املفوضين( بالتوقيع(:

 

 ________________________________________________________________________ ختم الشركة:

 

 ____________________________________________________________________________ العنوان:

 

 ________________________________ البريد اإللكتروني:

 

 ____________________________________ رقم الجوال:

 

 ___________________________________ رقم الهاتف: 

 

 __________________________________ رقم الفاكس:
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