
 

 

 

 

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 الشروط واألحكام

 

 صندوق جدوى لألسهم السعودية

 

 

وهنن   ق"منندير الصننندوق"  جنندوى لالسننر مار  شننر ةوتنندير   سسننتهأمتوافننم مننض الطننوارع الشننرع ة   مفتننو  اسننهم صننندوق اسننر مارصننندوق جنندوى لألسننهم السننعودية ق"الصننندوق"   ننو 

وحندا  الصننندوق  طننر وينتم  .الريننا  مديننةمقر ننا  37-06034رموجنج تننرخ ق رقنم    ئننة السنوق املال ننة من   مرخصننةو   7878110101 رقنم شنر ة مسنا مة رموجننج ل نج ر ت ننار  

   ئة السوق املال ة راململكة العرب ة السعودية ق"اململكة" . ع صناديم االسر مار الصادرة  ةعام يتم وفم الئحطر  ق"الوحدا "  م  خالل 

بشننن مندى مالئمنة   . وف  حنال انان  نناك شن يتعين على املسر مري  الراغبين ف  االسر مار قراءة  ذ  الوث قة متطمنة الشروط واألحكام وفهم محتوياتها قبر اتخاذ القرار االسر مار  

 مسئول ة منفردة وتامة ع  اال 
ً
 شرااك ف  الصندوق. ذا االسر مار   ف  ج عل ه اسرشارة أحد املسرشاري  املال ين املستقلين. وي ج أن يكون املسر مر مسئوال

 مراجعة املادة العاشرة 
ً
  .املخاطر الرئيس ةقالوث قة  ذ   ف وينبغ  على املسر مري  املحتملين أيطا

 

 ا  العالقة رالصندوق.يقر مدير الصندوق رنن الشروط واألحكام مطارقة ألحكام الئحة صناديم االسر مار وتحتوى إفصا  اامر وصح ح على جم ض الحقائم الجو رية ذ

 

 

 مدير الصندوق 

 

 جدوى لالسر مار

 

 
 

 تاريخ اإلصدار:

  ه7341 شعبان / 1872 يون و

 

 

 طارق ر  زياد السدير                                                                      عبدالرحم  الحمّ دمل اء رنت                    

     

 

 العطو املنتدب والرئيس التنف ذ         مسؤول املطارقة وااللرزام                                       

 

 

حسج خطارنا املرسر إلى   ئة السوق املال ة رتاريخ  ذاورة ف ما يل  التي لعكس التغ ياا  امل "صندوق جدوى لالسهم السعودية"ق  ذ  ه  الن خة املعدلة م  شروط وأحكام 

  م 80/87/1870 ن املوافم 17/83/7341
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 ملخص تنفيذي

 

 صندوق جدوى لألسهم السعودية اسم الصندوق 

وق ندمدير الص لالسر مارجدوى    

الحفظ أمين لالسر مار جدوى    

االدارية الخدما  مدير لالسر مارجدوى    

 الريال السعود  قر. س  عملة الصندوق 

يكم  الهدف االسر مار  األساس ي للصندوق ف  تحق م زيادة ف  رأس املال على املدى الطوير ملالكي الوحدا  م   أ داف صندوق االسر مار

 م  أ السعودية أو لشراا  ا أسهماملدرجة ف  السوق املال ة السعودية لشراا  ا أسهمخالل االسر مار ف  

.الشرع ة لالسر مارطوارع للوفقا  وذل املدرجة ف  أ  سوق مال ة أخرى  هاتابعي  

االسراشاد املؤشر   مؤشر إس آند بي لألسهم السعودية املتوافقة مض الطوارع الشرع ة قإجمال  العائد  

الخطورةمستوى   مخاطر عال ة 

  مالئمة االسر مار
ً
  نظرا

ً
للمسر مري  الذي  ليست  ملستوى املخاطر املتعلم راالسر مار ف  الصندوق  فقد ال يكون االسر مار مناسبا

لديهم القدرة على تحمر املخاطر العال ة.  ما أنه م  املف د للمسر مري  املحتملين طلج املشورة م  مسرشار  

  املخاطر الرئيس ة ق العاشرة الفقرةاالسر مار ومراجعة 

األول الحد األدنى ملبلغ االشرااك  ريال سعود  للمسر مر 1208880888الفئة أ:    

ريال سعود  للمسر مر 70888: بالفئة   

ريال سعود  للمسر مر 70888:   املنسوبينق الفئة ج  

ريال سعود  788 الحد األدنى ملبلغ االشرااك الالحم  

 

ريال سعود  788 الحد األدنى ملبلغ االسراداد  
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العمرأيام   جم ض أيام العمر راململكة العرب ة السعودية 

 قرتوق ت الريا   ف  يوم ال 78قبر الساعة  آخر موعد الستقبال الطلبا  
ً
تقويمصباحا  

تقويميوم ال  جم ض أيام العمر راململكة العرب ة السعودية 

  تقويمأربعة أيام عمر بعد يوم ال خالل تاريخ دفض االسراداد

  االشرااك تاريخاالشرااك  و سعر الوحدة ف   سعر  السعر املطبم ف ما يخق اشرااك الوحدا 

  االسراداد تاريخاالسراداد  و سعر الوحدة ف   سعر  السعر املطبم ف ما يخق اسراداد الوحدا 

% م  مبلغ االشرااك4  يت اوز  ال رما رسوم االشرااك  

% ف  السنة7.12الفئة أ:  رسوم اإلدارة  

% ف  السنة7.12: بالفئة   

% ف  السنة8.10: قاملنسوبين   الفئة ج  

املبكر االسرادادرسوم  فقع على الوحدا  التي يتم  املبكر  االسراداد رسوم% م  ق مة الوحدا  املسرادة إلى الصندوق. ويتم تطب م 7 

 م   48 خاللاسراداد ا 
ً
.ائهار تاريخ ش يوما  

م التعامرو رس السمسرة التي يتم تكبد ا عند شراء وب ض األوراق يتحمر الصندوق جم ض رسوم ومصاريف التعامر وعموال   

 املال ة رالتكلفة الفعل ة.

 ع  مصاريفه الرشغ ل ة واملهن ة واإلدارية األخرى  مصاريف أخرى 
ً
متطمنة على سب ر امل ال ال الحصر يكون الصندوق مسئوال

وتنق ة األربا  ومصاريف  مصاريف االسرشارا  القانون ة والطريب ة وغيا ا م  الرسوم والطرائج والزااة

 التقاض ي ونشر األسعار.

الطر  األول تاريخ  م 1881يون و  48   

الطر  األول  دسعر الوحدة عن  

 

  ر. س 788مائة ريال سعود  ققب  :  لفئةا

 



5 

 

 

املستحدثة للفئا  الوحدة سعر  

 

ر. س  788قأ  : مائة ريال سعود  ق الفئة  

  ر. س 788: مائة ريال سعود  ق قاملنسوبين   جق الفئة
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 تعريفات

 

 مصطلحا  مراادفة  ويستخدم ار مصطلح م   ذ  املصطلحا  لإلشارة إلى األوراق املال ة  و "األصول"" "االستثمار" و" االستثمارات" و " االستثمارات املدارة

 املستهدفة التي يسر مر فيها الصندوق؛

 "لدى مدير الصندوق ": اتفاقية العميل 
ً
 .ه  اتفاق ة خاصة تبام رين املسر مر ومدير الصندوق تتطم  الشروط واألحكام املنظمة لفتح املسر مر املؤ ر حسارا

 

 "ما لم يرد خالف ذل ؛" لعني شروط وأحكام صندوق جدوى لإلصدارا  األول ة السعودية االتفاقية" و"الشروط واألحكام   

 

 "يعني أ  شخق طب ع  أو اعتبار  تقر ره أنظمة اململكة العرب ة السعودية؛الشخص " 

 

 " السعودية؛ لألسهم" صندوق جدوى  الصندوق 

 

 "يعني صندوق اسر مار ررأس مال متغيا  تزيد وحداته رإصدار وحدا  جديدة وتنخفض راسراداد مالكي الوحدا  لجزء أو ار  ذ  الوحدا . صندوق استثمار مفتوح " 

 

 "ه  اإلرشادا  التي يربعها الصندوق لتحديد توافم االسر مار مض أحكام الشريعة اإلسالم ة " الضوابط الشرعية لالستثمار 

 

 "لال تتاب ألول مرة ف  السوق األول" إصدارات أولية 
ً
 عاما

ً
  ةزلعني الطروحا  أو اال تتارا  األول ة العامة لألسهم العادية للشراا  التي يتم طرحها طرحا

 

 "ل ه ر نهما  و كذا فإن البائض ه  عبارة ع  اتفاق ة رين البائض واملشرا   ح ث يقوم البائض رالحصول على السلفة ولسل مها إلى املشرا  رناًء على سعر متفم ع "مرابحة

 يعمر  طرف ممول يوفر التموير ويتم الدفض عادة ع  طريم نظام االقساط أو ف  صورة م ملة ف  تاريخ الحقز

 

  ة لألسهم العادية للشركات في سوق األسهم بغرض زيادة رأس مالها تعني الطروحات العام "أولوية"اصدارات حقوق 

 

 "لنظام السوق املال ة رموجج القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم 
ً
  ن ق ما لعدل م  وقت آلخر ؛ 17/82/7312رتاريخ  1882-04-7الصادرة ع  م لس اله ئة وفقا

 

 "لنظام السوق املال ة رموجج القرار رقم الئحة صناديق االستثمار 
ً
   وقت آلخر ؛ ن ق ما لعدل م 4/71/7311رتاريخ  1882-171-7" الصادرة ع  م لس اله ئة وفقا

 

  "اإلعالن لكافة املستثمرين  هو "النشر 

 

 "لعني   ئة السوق املال ة  ولشمر ح  ما يقض ي س اق النق  أ  لجنة أو لجنة فرع ة أو موظف أو و  ر يفو  م  قبر اله ئة؛الهيئة " 

 

  واملصنننننطلحا  مراادفنننننة  ويسنننننتخدم انننننر مصنننننطلح مننننن   نننننذ  "املستتتتتتثمر" و "املستتتتتتثمر املحتمتتتتتل" و"املستتتتتتثمرين" و املستتتتتتثمرين املحتملتتتتتين" و"العميتتتتتل" و"مالتتتتت  الوحتتتتتدة

 املصطلحا  لإلشارة إلى العم ر الذ  يسر مر ويمتل  وحدا  ف  الصندوق؛

 

 "مدراء أو مسؤول  أو موظفي مدير الصندوق " املنسوبين; 

 

 "لعني اململكة العرب ة السعودية؛اململكة " 

 

 "ن ق ما يعدل م  وقت آلخر ؛ 1/2/7313رتاريخ  48" يعني نظام السوق املال ة الصادر راملرسوم امللكي رقم م/نظام السوق املالية  

 

 "األوراق  حناملىت نا   رإلرزاماتنةي بنت جندارة مصندر ا علنى الوفناء  التن تصن ف معتمد م  وااال  التصن ف العامل نة لنألوراق املال نة   و  "تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية
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   امل ال سب ر على ف رش و  بي  موديز  د إس ان املال ة
ً
 ،. -BBB للتق  م األدنى الحد أن علما

 

 "لهذ  الشروط واألحكام؛" يعني الوث قة التي يقدمها مدير الصندوق إلى ار مسر مر  ح ث يطلج املسر مر رموجبها نموذج االسترداد 
ً
 اسراداد الوحدا  وفقا

 

 "لهذ  الشروط واألحكنموذج االشتراك 
ً
 ام؛" يعني الوث قة التي يقدمها مدير الصندوق إلى ار مسر مر  ح ث يطلج املسر مر رموجبها االشرااك ف  الوحدا  وفقا

 

االسنننر مار " . ا  سنننور الوحننندة   حصنننة واحننندة غينننا قارلنننة للت زئنننة ضنننم  أصنننول الصنننندوق " لعنننني حصنننة نسنننب ة للمنننالك فننن  الصنننندوق. ولعامنننر انننر وحننندة قرمنننا فيهنننالوحتتتدة"

 . ات ة للربحو شراء والب ض راستمرار  مض مراقبة و ترصد مستمر لحين اي اد الفرص املال و اسراات   ة االسر مار التي تنطو  على  النشع"

 

 " قتداول ؛" يعني أ  يوم عمر ف  السوق املال ة السعودية العمليوم 

 

 "األول  الطر  مرحلة بعد الشراا  ألسهمإدراج األوراق املال ة  فيها يتم التيف  األسواق  االصدارا  "الثانوية اإلصدارات . 
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 اسم صندوق االستثمار .1

 صندوق جدوى لألسهم السعودية.

 

 االستثمار و/أو مدير الصندوق عنوان املركز الرئيس ي ملدير الصندوق وأي موقع الكتروني يقدم معلومات عن صندوق  .2

 تقوم جدوى لالسر مار رإدارة الصندوق ومر ز ا الرئيس ي ف  الريا  وعنوانها البايد   و:

 28211ص.ب. 

 77222الريا  

 اململكة العرب ة السعودية

 www.jadwa.comاملوقض االلكراوني: 

 

 البدءتاريخ  .3

 م1881يون و  30

 

 ةاملنظم الهيئة .4

 لألحكننام املنصنوص عليهننا فن  الئحنة صننناديم االسنر مار. ويخطنض الصننندوق إلشنراف   ئننة السنوق املال نة   وتقننر أ
ً
شنر ة جندوى لالسننر مار أنهنا مرخصننة  عند   نذ  الشننروط واألحكنام وفقنا

   37-06034م  قبر اله ئة ملمارسة أنشطة إدارة صناديم االسر مار وذل  رموجج ترخ ق اله ئة رقم 

 األحكام والشروط وتحديث تاريخ إصدار  .5

 .م1870 يناير 0. وقد تم إجراء آخر تحديث لهذ  األحكام والشروط رتاريخ 1881مايو  72لقد تم إصدار أحكام وشروط الصندوق رتاريخ 

 

 االشتراك .6

 

 سوف يشتمر الصندوق على ثالث فئا  وحدا  مختلفة:

 

  :لهذ  األحكام والشروط.وحدا  الفئة أ ووحدا  الفئة ب 
ً
 سيتم طر   ذ  الوحدا  وإصدار ا للمسر مري  املحتملين وفقا

o  ريال سعود . 1208880888الحد األدنى لالشرااك األول  الخاص رالفئة أ 

o  ريال سعود .  70888األدنى لالشرااك األول  الخاص رالفئة ب  الحد 

  لهذ  الشروط واألحكام. على أن يكنون ن: سيتم طر   ذ    املنسوبينق وحدا  الفئة ج 
ً
الوحدا  وإصدار ا فقع ملدراء ومسئول  وموظفي مدير الصندوق ووفقا

 ريال سعود . 70888الحد األدنى ملبلغ االشرااك األول  

 

 ريال سعود .  788وس كون الحد األدنى ملبالغ االشرااك الالحقة لجم ض الفئا   

  

 عملة الصندوق  .7

فسنن قوم مندير الصننندوق رتحوينر العملننة إلنى الريننال السنعود  وذلنن    غيننا الرينال السنعود بعملنة للوحنندا  . وإذا ااننت املبننالغ املدفوعنة ق"ر. س"  الرينال السننعود عملنة الصنندوق هنن  

   رسوم تحوير العملة  إن وجد .ي. وي ج أن يتحمر املسر مر بسعر الصرف السائد آنذاك

 

 األهداف االستثمارية للصندوق  .8

ف  تحق م زيادة ف  رأس املال على املدى الطوير ملالكي الوحدا  م  خالل االسر مار   )اسر مار أسهم مفتو  صندوق   و و(جدوى لألسهم  صندوق الهدف االسر مار  األساس ي لكم  ي
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فننن   املحنننددةأخنننرى وذلننن  وفقنننا للطنننوارع الشنننرع ة لالسنننر مار  عامل نننةالسنننعودية  أو أو أ  مننن  تابعيهنننا املدرجنننة فنن  أ  سنننوق مال نننة  األسنننهم سنننوق  فننن  ةاملدرجننن السنننعودية فنن  أسنننهم الشنننراا 

 .األجر قصياة املرارحا  .   ما أنها لسر مر ف 7امللحم رقم ق

 

  S&P Saudi Arabia Domestic Shariah  ) (Total Return)  قإجمنال  العائند الشنريعة منضبني لألسنهم السنعودية قاملتوافنم  آنند اساملؤشنر اإلرشناد  للصنندوق:  ينتم اسنتخدام مؤشنر  

 فن  أربنا  أينة توزينض ينتم لن  أننه رالنذ ر ي ندر  منا. )www.jadwa.comويمك  للمسر مري  االطالع على معلوما  املؤشر وأداء  على املوقض اإللكراونني الخناص بشنر ة جندوى لالسنر مار ق

 .الصندوق 

 

 األساسية لالستثماراالستراتيجيات  .9

 األوراق املال ة املستهدفة ق"األوراق املال ة املستهدفة"  األت ة: ف اسر مار أصولة  إلىالصندوق  يهدف  7ق

 ف  سوق األسهم السعودية أو ف  أ  سوق أوراق مال ة غيا السعودية  املدرجةلشراا  السعودية أسهم ا .أ

لزيادة رأس املال للشراا  السعودية املدرجة او ق د اإلدراج ف  سوق األسهم السنعودية أو التني تكنون مدرجنة   األولويةحقوق  إصدارا  ال انوية و و  ول ةاأل  صدارا اإل  .ب

 وأ  أدوا  مال ة متعلقة بها عامل ةأو ق د اإلدراج ف  أ  سوق أوراق مال ة 

 صناديم أسهم سعودية مماثلة .ج

 األسنننننواق فيهنننننا رمنننننافننننن  سنننننوق األسنننننهم السنننننعودية أو فننننن  أ  سنننننوق أوراق مال نننننة غينننننا السنننننعودية ق سنننننتدرج التننننني أو املدرجنننننة  رينننننرسق املتداولنننننة العقنننننار   االسنننننر مار صنننننناديم .د

 ؛ تداولها أو األوراق تل  إدراج فيها يتم والتي املستقبر ف  املختصة الجها  تنشئها أو تطلقها قد أخرى  أسواق وأ  موازية  أسواق وأ  الرئيس ة 

  .ه

 :الحصر ال امل ال سب ر على التال ة الحاال  ف  وذل أصوله ف  عمل ا  مرارحة نقدية قصياة األجر  جم ضقد يوزع مدير الصندوق  .و

a.  أداء سوق األسهم السعودية  انحفا 

b. النقد أسواق عوائد م  لالستفادة الصندوق  اسر مارا  تنويض. 

 و اإلصدارا  العامة األول ة و ال انوية وإصدارا  حقوق األولوينة السعودية األسهم سوق  ف  املدرجة األسهماالسر مار  ف   ف ي وز ملدير الصندوق خفض الحد األدنى   .ز

 ف  الحاال  التال ة: %8 إلى% 48 م 

a. االقتصادية بوط حاد ف  األسواق املال ة بسبج الحالة  حصول  احتمال ة عند .
ً
 أو إقل م ا

ً
 عامل ا

b.  الحالة بسبج املال ة األسواق ف  حاد  بوط حصول  احتمال ة عند  
ً
 أو إقل م ا

ً
 .الس اس ة املرادية عامل ا

c. عند عدم وجود فرص اسر مارية مغرية 

d.   البننوك أ بناافالس ألحند الشنراا  املحل نة الق ادينة   أو إلفنالس أحند  حدوث لشمر قد والتي سبج يرا  مدير الصندوق لحماية مصالح املسر مري أو أل 

 مما س ؤثر بشكر مباشر أو غيا مباشر على اسر مارا  الصندوق. امل اورة  أو ف  حال  بوط حاد ف  أحد اقتصادا  الدول اإلقل م ة  العامل ة

 األلى يلخق س اسا  تر يز وتوزيض األصول على فئا  االسر مار املختلفة  الجدول   1ق

 

االسر مار نوع  التوض ح   

الحد األدنى م  أصول 

 الصندوق 

األعلى م  أصول الحد 

 الصندوق 

 و السعودية األسهم سوق  ف  املدرجة األسهم

 اإلصدارا  العامة األول ة و ال انوية وإصدارا  حقوق األولوية  

سوق األسهم السعودية وأى أسواق مال ة يتم اصدار 

 %100 %30 أو تداول فيها أسهم الشراا  السعودية

 مرارحا  قصياة األجر رالريال السعود 

سيتم االسر مار ف  أدوا  أسواق النقد بشكر 

مرارحا  ع  طريم البنوك السعودية  ف  مباشر 

 *املرخصة م  قبر مؤسسة النقد العربي السعود 

أو  االسر مار بشكر غيا مباشر م  خالل االسر مار 

ف   صناديم مرارحة على أن تكون متوافقة مض املعاييا 

مرخصة م  و الشرع ة للصندوق رالريال السعود  

  ئة السوق املال ة ومطروحة طرحا عاما ف  اململكة 

العرب ة السعودية م  قبر مدير الصندوق أو أ  

 مدراء تق  م يتم أنه ح ث  مدير آخر أو  ال ما

و استقرار  التاريخ  األداء أساس على الصناديم

 %18 %0. ي در رالذ ر أن وسالمة املر ز املال  للطرف النظيا
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 ه ف   ذ  األدوا    لالسر ماراملنطقة الجغراف ة 

يمك  تخص ق  وال اململكة العرب ة السعودية فقع  

% م  صاف  ق مة أصول الصندوق ف  72أ ثا م  

 أوراق مال ة لدى جهة واحدة أو مصدر واحد. 

28% %0 السعودية  ةسوق املالالمرخصة م    ئة صناديم  مماثلة سعودية أسهمصناديم   

 نقدية  س ولة

مدير  يرا  ما على رناءً  النقدية الس ولة على الحفاظ

 للحفاظ على أصول مالك 
ً
الصندوق مناسبا

 %18 %0 /ه1/7 الفقرة ف  مذاور   و  ماالوحدا  

 غينا مرارحنا  فن  الصنندوق  يسنر مر لن  لنذا   مصنفة قتصن ف ائتماني ردرجنة اسنر مارية  جم عهاأسواق النقد ف  البنوك املرخصة م  مؤسسة النقد العربي السعود   أدوا *

 .مصنفة

 

نناًء علنى  منا ينرا  مناسنج رحسنج تقندير  و رالذ ر أنه بعد اسر فاء الشروط و املعاييا املذاورة  يقوم مدير الصندوق راخت ار أداة االسر مار و الجهة التي يننو  االسنر مار بهنا ر ي در 

 ا أو املصدر.رناء على استقرار  وسالمة املر ز املال  للطرف النظي

 

 

م موعننة منن  التنني من  املتوقننض لهننا تحق ننم عوائنند علننى املنندى الطويننر عنن  طريننم  االسننر مارا يسنتخدم فريننم العمننر ر نندوى لالسننر مار اسننراات   ة االسننر مار النشننع لتحدينند   4ق

 أوضاع األسواق والشراا  ذا  العالقة بشكر منتظم م  أجر إدارة الصندوق رفعال ة أ با. تقويماألرحاث املالئمة للشراا  واألرحاث األساس ة لألطراف املرتبطة ل

 يقوم مدير الصندوق راالسر مار  ف  أى أوراق مال ة ما لم يتم ذ ر ا أعال  ل   3ق

   م  الئحة صناديم االسر مار41ف  املادة ق الواردةيسر مر الصندوق ف  أى أوراق مال ة ال تتوافم مض الطوارع الشرع ة لالسر مار ويلرزم الصندوق رق ود االسر مار  ل   2ق

ولفرناة  % م  صاف  ق مة أصول الصندوق 78نسبته يحم للصندوق الحصول على قرو  متوافقة مض الطوارع الشرع ة لالسر مار  على أال يت اوز اقراا  الصندوق ما   2ق

راسننتاناء االقرنناا  منن  منندير الصننندوق أو أ  منن  تابع ننه لتغط ننة طلبننا  االسننراداد رموجننج املننادة   اسننتحقاق ال تزينند عنن  سنننة لغننر  االسننر مار فنن  نفننس أصننول الصننندوق 

 م  الئحة صناديم االسر مار.  31رقم 

سنننن ة فنننن  سننننوق االسننننهم السننننعودية. وفنننن  حننننال أصنننندر  شننننراا  سننننعودية أسننننهمها فنننن  أسننننواق مال ننننة غيننننا السننننوق السننننعودية فبإمكننننان يسننننتهدف الصننننندوق االسننننر مار رصننننفة رئي  1ق

 االسر مار فيها.
ً
 الصندوق أيطا

 ومرخصنة من  اله ئنة سنعودية أسنهم ي نوز للصنندوق اسنر مار أصنوله من  خنالل صنناديم  0ق
ً
 عامنا

ً
% من  صناف  ق مننة 78 بتهنسناالسنر مار منا  يتعندى. لن  مماثلنة مطروحنة طرحنا

 .أخر صندوق  ملدير للتعر % 72 أقص ي وبحدصندوق واحد  ف أصول الصندوق وقت االسر مار 

تتوافم مض الطوارع الشرع ة لالسر مار والتي أول ةيسر مر الصندوق ف  املشتقا  املال ة غيا تل  األدوا  املال ة املتعلقة رإصدارا  حقوق  ل  (1)

 مسننتمر بشننكر اجتماعننا راإلضننافة إلننى عقنند  للصننندوق  املسننتقبل ة األ ننداف ولتحدينندعقنند اجتماعننا  دوريننة رصننفة ربننض سنننوية لتحدينند ومناقشننة امل ننال االسننر مار   يننتم (78)

 .الصندوق  على تطرأ تطورا  ا  ملناقشة

 

 الرئيسيةخاطر امل .11

 ملحوظة  امة

 

النظنر بعناينة   حتملنيناملي نج علنى املسنر مري    . وقبنر تحديند منا إذا انان سنيتم االشنرااك فن  الوحندا  املخناطرة املرتفعنةضنم  فئنة صنناديم  ةالسنعودي لألسنهم جندوى يندرج صندوق 

لة  وقند يكنون  نناك مخناطر غينا شنام ننا هن   املدرجنةعوامنر املخناطرة التنب نه إلنى أن   منض إلى جم ض املعلوما  املتطمنة ف   ذ  الشروط واألحكام والس ما عوامر املخاطرة املبيننة أدننا .

 أخرى غيا معروفة ف  الوقت الحال  أو لعتبا غيا  امة رالنسبة ملدير الصندوق ح ث إنها قد تؤثر على االسر مارا .

 

  أو فن  حالنة منؤثر ف  حالة الحدوث أل  م  املخاطر التال ة التي يعتبا ا مدير الصندوق ف  الوقت الحنال   مؤثر قد تتنثر االسر مارا  والصندوق و/أو املسر مرون الفرديون بشكر سلبي و 

 .مؤثر أو تصبح مخاطر  مؤثر الحدوث  أل  مخاطر أخرى لم يحدد ا مدير الصندوق أو يعتبا ا ف  الوقت الحال  غيا 

 

 فقننع رالنسننبة للمسننر 
ً
مخنناطر ومزايننا االسننر مارا  والننذي  يتمتعننون رنناملوارد الكاف ننة لتحمننر أ   تق نن مالننذي  يتمتعننون رالقنندرة علننى  حتملننيناملمري  يكننون االسننر مار فنن  الوحنندا  مناسننبا

 خسارة قد تنتج ع   ذا االسر مار.
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 فقنننع رتنننول  شنننئون الصنننندوق  لتحق نننم مصنننالح منننالكي الوحننند
ً
ارة الصنننندوق واسنننر ماراته. ومنننض ذلننن   يكنننون مننندير إلنننى جاننننج  حسننن  الن نننة وال زا نننة فننن  إد ا يكنننون مننندير الصنننندوق ملزمنننا

 الصندوق غيا ملزم رتحق م أ  نتائج أو أ داف مرجوة م  الناح ة املال ة ف ما يتعلم راالسر مارا .

 

 ون متخصصنننرننناف رح نننث يكننن  أينننة شنننكوك بشننننن قنننرار اسنننر مار  اسرشنننارة مسرشنننار محر النننذ  لسننناو  حتمنننراملي نننج علنننى املسنننر مر 
ً
فننن  االسرشنننارا  املتعلقنننة رالحصنننول علنننى الوحننندا  فننن   ا

حدوث أ  م  املخاطر التي يعتقد مدير الصندوق ف  الوقت الحال  أنها تكون مادية  أو إذا حدثت أ  م  املخاطر األخرى التي لنم  صناديم االسر مار وغيا ا م  األوراق املال ة. وف  حالة

الحال  غيا  امة أو املخاطر التي تصبح مادية  فقد تنخفض ق مة الوحدا . وم  املمك  أال يكون  ناك ضمان رنن الصندوق سوف يكنون  يحدد ا مدير الصندوق أو يعتبا ا ف  الوقت

 على اسر مار م وم  ثم  فم  املحتمر أن يخسر املسر مرون ج
ً
 على تحق م أ دافه االسر مارية أو أن املسر مري  سوف يتلقون عائدا

ً
م  اسر مار م. ولم يتم تقديم م ض أو جزء قادرا

الصنندوق فن  الوقنت الحنال  أو يعتبا نا غينا  امنة املخاطر أو الشكوك املبينة أدنا  ف  أ  ترتيج مفرا  حسج األولوينة. وقند تحتمنر الشنكوك أو املخناطر رمنا فيهنا تلن  التني ال يعرفهنا مندير 

 أعال .
ً
 اآلثار املبينة سلفا

 

 ملخق املخاطر  - أ

 

 

ون الصنندوق غينا قنادر علنى ر ف  الصندوق االلرزام  ما  و مبين ف   ذ  األحكام والشروط دون ضمانا  تتعلم رتحق م عائد م  رأس املال املسر مر. وم  املمكن  أن يكنيتطلج االسر ما

أخنرى رالسنعر النذ  يعتبنا الصنندوق أننه يم نر الق منة العادلنة. تحق م عائدا  إي ار ة م  اسر ماراته. وم  املحتمر أن تكون أصول الصندوق غيا قارلنة للب نض أو التصنرف فيهنا رطريقنة 

 أية عوبناء عل ه  
ً
 م   ذ  األصول. وائدم  املمك  أال يحقم الصندوق مطلقا

 

 مخاطر أسواق االسهم

 

اع عوائند األسنهم علنى املندى الطوينر منض الخطر الرئيس ي للصندوق  و التذرذب فن  سنوق األسنهم   والنذ  يمكن  أن ينؤد  إلنى تقلبنا   بيناة فن  أسنعار اسنر مارا  الصنندوق. و ينرتبع ارتفن

عائد عل ه. وال يوجد ضنمان رننن  أىل املسر مر وال يوجد ضمانه رتحق م التذرذب العال . ي ج أن يكون مالكي الوحدا  على استعداد للتعر  لخطر فقدان جزئي أو  ل  م  رأس املا

 وبالتننال  هف ن يرغنج محندد وقنت فنن  ر عهنا فن  أو عادلنة الصنندوق  منندير يعتبا نا أسنعار علنى االسنر مارا  ر ننض الصنندوق  مندير يسنتط ض ال قند. عوائنند  يحقنم االسنر مار عوائند اي ار نة أو أ

 عوائد على اإلطالق.  فإنه م  املمك  أال يحقم الصندوق أ

 

 الس اسة التغياا  مخاطر

 

  .التنموية و االقتصادية القطاعا  جم ض على تؤثر قد املشاار تل  أن ح ث مباشرة  غيا رطريقة امل اورة املناطم ف  الس اسة املشاار م  الصندوق يتنثر  قد

 

 

 االقتصادية الظروف مخاطر

  الصندوق االسر مارية املتبعة ستحقم أ دافه االسر مارية. اسراات   ة  وال يطم  مدير الصندوق رنن  يتنثر أداء الصندوق رتغياا  الظروف االقتصاديةقد 

 

 املخاطر املتعلقة رااللرزام رالطوارع الشرع ة

 

تلنن  الطننوارع بعننض الشننراا  ذا  توقعننا  عوائنند مرتفعننة نر  ننة لعنندم توافقهننا مننض الطننوارع سيسننر مر الصننندوق فقننع فنن  الشننراا  املتوافقننة مننض الطننوارع الشننرع ة  وسرسننربعد 

  يؤثر قد مما أ دافها  تحديد قبرالشرع ة. وف  حال لعار  أ  م  االسر مارا  املدارة مض الطوارع الشرع ة فسوف يقوم مدير الصندوق رالتخلق منها 
ً
 .الوحدة سعر على سلبا

 

 العمال  األجنب ة

 ملا يكون عل ه الحال.قد 
ً
 يؤد  لغيا سعر صرف عملة األوراق املال ة املدارة ف  املحفظة إلى لغيا ق مة الوحدا  سواء أو النقق وفقا

 

 الس ولة

رنناء عل نه فإننه قند ال ينتم تنف نذ طلنج % م  صاف  أصول الصندوق  78 حت الحد األقص   ملبلغ االسراداد أل  يوم لعامر يطض  أندير الصندوق مل فإنصناديم االسر مار  لالئحة طبقا

لة. وبناء عل ه  . وم  املحتمر أن تكون أصول الصندوق غيا قارلة للب ض أو التصرف فيها رطريقة أخرى رالسعر الذ  يعتبا الصندوق أنه يم ر الق مة العاد االسراداد رالكامر للمسر مر 
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 أية عوائد م   ذ  األ 
ً
 صول.م  املمك  أال يحقم الصندوق مطلقا

 

 األول ة اإلصدارا  مخاطر

 منن  خننالل الطروحننا  األول ننة فنن  السننوق األولننن .  أسننهمبشننكر اساسنن ي فنن   الصننندوق  يسننر مر
ً
 عامنننا

ً
يتطننم  االسننر مار فنن  اإلصنندارا  األول نننة  وقنندالشنننراا  العامننة التنني يننتم طرحهننا طرحننا

.  مننا أن معرفنة املسننر مر رالشننر ة املصندرة لألسننهم قند تكننون غيننا ااف نة أو قنند يكنون لهننا تنناريخ أداء العامنة األول ننة اإلصنندارا  فرناة خنناللمخناطر محدوديننة األسنهم املتاحننة لال تتنناب فيهنا 

 محندود  
ً
 علننى املنندى القصننيا  وال قنند تنت نني الشننر ة املصنندرة لننألوراق املال ننة لقطاعنا  اقتصننادية جدينندة  وبعطننها قنند تكننون فنن  مرحلننة التطننوير  وأيطننا

ً
 لشننغ ل ا

ً
ممننا يزينند منن  تحقنم دخننال

  يؤثر ممامخاطر اال تتاب ف  أسهمها  
ً
 .الصندوق  ف  الوحدة سعر انخفا  وبالتال  الصندوق  أداء على سلبا

 

 أخرى  صناديم ف  االسر مار مخاطر

 على اسر مارا  الصندوق  االخرى  الصناديم تتعر 
ً
 وسعر الوحدة. التي يستهدف الصندوق االسر مار بها إلى نفس املخاطر الواردة ف  فقرة "املخاطر الرئيس ة"  مما قد يؤثر سلبا

 

 املصنفة غيا النقد أسواق أدوا  ف  االسر مار مخاطر

 األمنوال فقندان لخطنر الصنندوق  يعنر  قند ممنا املصننفة  األدوا  فن  الحنال  نو  مناي ال ترسنم بسن ولتها العال نة ال ينتم تصنن فها من  قبنر واالنة التصنن ف  والتن التني املال ة األوراق وه 

 .  ذ  العوامر قد تؤثر على أداء الصندوق وعلى سعر الوحدة بشكر سلبي. املسر مرة

 أخرى  أسواق ف  االسر مار مخاطر

 

علننننى بعننننض املخنننناطر  مخنننناطر التغيننننا فنننن  قننننوانين سننننوق املننننال والعمننننال  والتغينننناا  الس اسنننن ة  ينطننننو   ى فننننإن االسننننر مار فنننن  أسننننواق أخننننر  املننننذاورةإلننننى املخنننناطر  راإلضننننافة

أو موقوفة أو يتم شطبها ح ث م  املحتمر ف   قارلة للرسي روقد تصبح االسر مارا  املدارة غيا  .سلبي بشكر الوحدة سعر وعلى الصندوق  أداء على تؤثر قد والتي واالقتصادية

 م ر  ذ  الحاال  أن يكون املسر مرون غيا قادري  على تحق م رأس مالهم.

 

 وجود اسر مارا  مالئمة

. تتطم  عمل ة تحديد االسر مارا  املالئمة درجة  بياة م  عدم ال قين. قد تنعكس للصندوق  االسر ماريةتلبي األ داف  التيسر مارا  ير الصندوق س  د اال ال توجد ضمانه أن مد

 منه. املرجوةعدم قدرة مدير الصندوق على تحديد األ داف االسر مارية بشكر سلبي على قدرة الصندوق ف  تحق م العوائد 

 

 تماد على املوظفين الرئيس ين االع

فخسارة خدما  أ  م  أعطاء فريم إدارته  بشكر عام قسواء أاانت  ذ  الخسارة م  خالل االستقالة أم غيا   على ن ا  فريم إدارته. عادة ما يعتمد ن ا  الصندوق بشكر رئيس ي

 ذل    أو عدم القدرة على جذب موظفين إضاف ين واسربقائهم يمك  أن تؤثر تنثياا جو ريا على أعمال الصندوق.

 

 مخاطر االئتمان

 

 وفقنا معنه املتعاقند الطنرف منض التعاقدينة راللرزاماتنه الوفناء فن  أ  مندي  يخفم أن راحتمال تتعلم التي تل  ه (مرارحة) النقد أسواق أدوا  ف  اسر مار رصفقا  املتعلقة االئتمان ة املخاطر

  .اسراجاعه ف  التنخر أو منه جزء أو املبلغ عنه خسارة ينتج مما ر نهما  عليها املتفم للشروط

 

 انخفا  التصن ف االئتمانيمخاطر 

 

 على أداء الصندوق. التيألى م  الصكوك  االئتمانيف  حالة انخفا  التصن ف 
ً
 يسر مر بها الصندوق  قد يططر مدير الصندوق إلى التخلق منها  مما قد يؤثر سلبا

 

 مخاطر االسر مار ف  حقوق األولوية

 

 عدم استخدام مدير الصنندوق لحقنه فن  شنراء أسنهم حقنوق 
ً
األولوينة قند ينؤد  لخفنض الق منة السنوق ة السنر مار الصنندوق فن  تلن  الشنراا  املصندرة لحقنوق األولوينة وبنالتي ينؤثر سنلبا

 على اداء الصندوق.
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 تطارب املصالح

 

الن نة وال زا ننة فنن  إدارة الصننندوق  ومننض ذلنن  قنند  لتننول  شنئون الصننندوق لتحق ننم أفطننر مصننالح ملننالكي الوحندة   مننا ي ننج عل ننه التحلنن  رحسنن  األمانننة يتمتنض منندير الصننندوق رمسننئول ة

ذي  قنند تكننون مصننالحهم متطنناربة مننض والنن صننناديم/عمالء آخننري يننتم إشننراك املنندراء واملسننئولين واملننوظفين التننابعين ملنندير الصننندوق والفننروع التابعننة لننه فنن  معننامال  وأنشننطة ن ارننة عنن  

 ملبنادا املالئمنة وحسن  التنف نذو مصالح الصنندوق. 
ً
علنى املعنامال  التني يكنون ملندير الصنندوق فيهنا  تننثيادير الصنندوق ملن يكنون  فقند ا الوحند ىودون اإلشنارة بشنكر مسنبم إلنى منالك وفقنا

مننندير  نننة تطنننارب منننض واجنننج مصنننلحة مادينننة أو عالقنننة بشنننكر مباشنننر أو غينننا مباشنننر وبنننن  شنننكر مننن  األشنننكال منننض طنننرف آخنننر رح نننث تكنننون مشنننتملة علنننى أو يحتمنننر أن لشنننتمر علنننى احتمال

ينتم إجنرا   أو الحصنول عل نه من  جنراء أو بسنبج  نذ  املعنامال  أو أ   نأية أربا  أو عمولة أو لعويطع   ا يكون مدير الصندوق ملزم ملالكي الوحد ول الصندوق ت ا  مالكي الوحدة. 

 معامال  متصلة 

 

 إدارة الصندوق 

 

املعلومنا  املال نة املفصننلة املتاحنة أمننام مندير الصنندوق. وبننناًء عل نه  ي نج أال يشننرا  أ  شنخق الوحندا  مننا لنم يكنن  وق  مننا لن  يحصنلوا علننى فن  إدارة الصنند ال يشنارك منالكو الوحنندة

 لديه الرغبة ف  تفويض مدير الصندوق ركافة جوانج إدارة الصندوق.

 

 التغ ياا  القانون ة والتنظ م ة

علنة. وقد تطرأ لغ ياا  على الطرائج أو الزااة أو النظم املعمول بها ف  ا
ُ
ململكة خالل أجر الصندوق  ما قد يؤثر على لسرند املعلوما  الواردة  نا على الرشريعا  القائمة وامل

وقد يتم اللجوء إلى الجها  القطائ ة راململكة م  أجر لسوية أ  نزاع  لصندوق نفاذ قانوني محدود ف  حال نشوب أ  خالف ولالصندوق واسر ماراته أو مسر مريه م  األفراد. 

فإن أية لغ ياا  قد تطرأ على تل  الرشريعا  أو إخفاق الجها  الحكوم ة ف  تطب قها قد يؤثر على  ن اإلدارا  الحكوم ة راململكة ه  املخولة رتطب م الرشريعا  الحال ةوأل ناش ئ. 

 الصندوق.

 التموير

 على العوائد التي ي نيها الصندوق. ح ث أن التموير قد يتم ال
ً
يخلم فرصة لزيادة الدخر  ما أنه حصول على تموير للصندوق و/أو أحد اسر ماراته  و و األمر الذ  قد يؤثر سلبا

 درجة عال ة م  املخاطرة املال ة وقد ُيعر  الصندوق واسر ماراته 
ً
تكال ف التموير وانتكاس االقتصاد وتد ور أحوال ضمانا   رتفاععوامر مخاطرة  إالصاف   إال أنه يتطم  أيطا

روط املتعارف عليها ف  م ر  ذا النوع االسر مار.  ما قد يتم ر   أصول الصندوق إلى مقرا  ما  يقوم ردور  راملطالبة رتل  األصول ف  حال لعثا الصندوق ف  السداد  رحسج الش

 م  التموير.

 

 التقن ة املخاطر

 

تني تحند من  قنندرة علنى اسنتخدام التقن نة فن  إدارة الصنندوق  إال أن أنظمنة املعلومنا  لدينه قند تتعنر  لعمل نا  اخرنااق أو فياوسنا  أو لعطنر جزئني أو  لن   وال  الصنندوق  مندير يعتمند

  مالكي وحدا  الصندوق .مدير الصندوق  على إدارة اسر مارا  الصندوق  بشكر فاعر  مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق  وبالتال  على 

 

 الطب ع ة الكوارث

 

 نر النزال ز ل  والبناا ين على أداء اافة القطاعا  االقتصادية واالسر مارية والتي قد يكون  لها تنثيا  سنلبي علنى أداء الصنندوق  خنارج عن  إرادة مندير الصنندوق  م الطب ع ة الكوارث تؤثر

  ر والتقلبا  الجوية الشديدة وغيا ا  مما قد يؤث
ً
 .ى اسر مارا  الصندوق  وعلى مالكي وحدا  الصندوق عسلبا

 

 ار ما سبم  فإن سعر وحدة الصندوق قد ينخفض  ما أنه قد ال يستلم املسر مر عند االسراداد اامر املبلغ الذ  اسر مر . علىرناء 

 

الصننندوق والنات ننة عنن  أ  منن  املخنناطر املننذاورة أعننال  أو غيا ننا  دون أ  ضننمان منن  جانننج منندير    يتحمننر اننر مسننر مر املسننؤول ة عنن  أ  خسننارة مال ننة قنند تراتننج علننى االسننر مار فنن  أق

 أو ف  حالة سوء اإلستخدام املخر رالشروط و األحك .الصندوق 
ً
 ام م  طرف مدير الصندوق.عدا ف  حالة إ مال وتقصيا مدير الصندوق ف  أداء الرزاماته القارلة لإلثبا  نظاما

 لدى أ  رن  محل  يسوق أو يب ض األوراق املال ة رم ارة إيداع ف  أحد البنوك أو تابض لصندوق االسر مار.  ال يعد اال بق 
ً
 سر مار ف  الصندوق إيداعا
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 الرسوم واملصاريف .11

 قلستحم على مال  الوحدا   رسوم االشرااك

 

يقننننوم بهنننا املسننننر مر فنننن  وحننندا  الصننننندوق  ويننننتم اسنننتقطاع  ننننذ  الرسننننوم لحظنننة اسننننتالم مبلننننغ  قأول /إضنننناف   % رحنننند أقصنننن   علنننى اننننر عمل ننننة اشنننرااك4تحرسنننج رسننننوم اشننننرااك مقننندار ا 

 االشرااك وتدفض ملدير الصندوق.

 

 قلستحم م  أصول الصندوق  ألعاب اإلدارة

 يدفض الصندوق ألعاب إدارة سنوية إلى مدير الصندوق رح ث تكون مساوية ملا يل :

 

 وحدة م  وحدا  الفئة أ؛ % م  ق مة صاف  أصر الصندوق لكر7.12

 % م  ق مة صاف  أصر الصندوق لكر وحدة م  وحدا  الفئة ب؛7.12

 ؛ قاملنسوبين  % م  ق مة صاف  أصر الصندوق لكر وحدة م  وحدا  الفئة ج8.10

 

 لصاف  ق مة الصندوق. وسوف يقوم مدير الصندوق راستقطاع رسم اإلدارة ار شهر. تقويمرناء على أحدث  تقويموتحرسج ألعاب اإلدارة وتراا م ف  ار يوم 

 

 قلستحم م  أصول الصندوق  أمين الحفظرسوم 

 

 الحفظ ألمين رسوم أية الصندوق  يدفض ل 

 

 قلستحم م  أصول الصندوق  ألعاب املدقم الخارج 

 ريال سعود  . 180888ألف ريال سعود  ق عشري رسوم سنوية تقدر رنحو  الحسارا  مراجضم  املتوقض أن يدفض الصندوق إلى 

 

 قلستحم م  أصول الصندوق  االدارية الخدما  رسوم

 سنوية تقدر ر ملدير م  املتوقض أن يدفض الصندوق 
ً
 % م  صاف  ق مة أصر الصندوق 8.81 أقص ي حدالخدما  االدارية رسوما

 

 أصول الصندوق قلستحم م   لعويض م لس إدارة الصندوق 

لعنننويض أعطننناء م لنننس إدارة  سنننوف يقنننوم الصنننندوق رتعنننويض أعطننناء م لنننس إدارتنننه عننن  نفقنننا  السنننفر وغيا نننا مننن  النفقنننا  املعقولنننة التننني ينننتم تكبننند ا ف منننا لعلنننم رننشنننطتهم. ويقننندر 

 لل 780888الصندوق املستقلين ع  خدماتهم التي أدو ا إلى الصندوق رحد أقص   مبلغ 
ً
  سعود ريال  180888 أ  عطوريال سعود  سنويا

ً
 .م تمعين لألعطاء سنويا

 

 الرقار ة الرسوم

 وسن قوم مندير الصنندوق راحرسناب الرسنوم الرقار نة فن  انر ينوم تقنويم  10288مبلغ وقدر  
ً
 وترناا م فن  انر ينوم تقنويم رنناء علنى أحندث تقنويم لصناف  ق منة الصنندوق ريال سنعود  سننويا

 ويتم اقتطاعها بشكر سنو  

 

 النشر رسوم

  720888مبلنغ وقندر  
ً
وسنن قوم مندير الصنندوق راحرسنناب  نذ  الرسننوم فن  اننر ينوم تقننويم وترناا م فن  اننر ينوم تقننويم رنناء علننى أحندث تقننويم  الن الث الصننندوق  لفئنا ريننال سنعود  سنننويا

 لصاف  ق مة الصندوق ويتم اقتطاعها بشكر سنو  

 

 

 

 قلستحم م  أصول الصندوق املصاريف األخرى 

ا  اإلدارة والرشنننغ ر سنننيتحمر الصنننندوق جم نننض املصننناريف والنفقنننا  النات نننة عننن  أنشنننطة الصنننندوق. وي نننج أن يتحمنننر الصنننندوق أ  خننندما  خاصنننة رطنننرف ثالنننث ف منننا يتعلنننم رخننندم

% مننن  ق منننة صننناف  أصنننول 8.48ت ننناوز  نننذ  املصننناريف   وذلننن  رالتكلفنننة الفعل نننة  منننا يكنننون مننن  املتوقنننض أال تالحصنننر ال امل نننال سنننب ر علنننى القانون نننة االسرشنننارا للصنننندوق ق مصننناريف 

.
ً
 الصندوق سنويا
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 مصاريف تتطم  األخرى  املصاريفسيتحمر الصندوق جم ض املصاريف والرسوم وأ  نفقا  أو الرزاما  أخرى تنتج ع  ق ام مدير الصندوق رن  عمر يتعلم رإدارة الصندوق. 

 .الدورية التقارير وتوزيض رطباعة املتعلقة املصاريف و القانون ة  االسرشارا 

 
  املصاريف الواردة أعال  تقديرية  وسيتم خصم املصاريف الفعل ة فقع وسيتم ذ را ملصاريف الفعل ة ف  التقرير السنو  للصندوق 

 

ء واملننوظفين والنننو الء ار درتعننويض منندير الصننندوق والحفننناظ عل ننه دون إلحنناق ضننرر رننه و ننذل  أعطنناء م لنننس إدارة الصننندوق واألعطنناء منندراء الصننندوق واملنن ق سننوف يتكفننر الصننندو 

املبنالغ التني ينتم دفعهنا فن  الندفاع والرسنوية والتني فقنا  متطنمنة األحكنام واأللعناب القانون نة و نوالعناملين ضند جم نض املطالبنا  وااللرزامنا  والتكنال ف والالشراا  التابعة واملسرشاري  و 

 ما لم يتم اتهامه راإل مال عتقد أنها تصج ف  مصلحة الصندوق يؤد  رحس  ن ة ويعمر رطريقة يُ  الصندوق  مديريتكبدونها بسبج األنشطة التي يزاولونها ن ارة ع  الصندوق ما دام 

 الجس م أو املشار ة ف  عمل ة احت ال.

 

 م.1873واملصاريف الفعل ة خالل عام  رسوم الصندوق واملصاريف املسمو  بها يوضحجوع إلى م  ملخق اإلفصا  املال  الذ  ُيرجى الر 

 

 

 رسوم التعامل .12

اإلفصنننا  عننن  اجمنننال   نننذ  الرسنننوم فننن   التقنننارير السننننوية  وسنننيتم يتكفننر الصنننندوق ر م نننض رسنننوم املعنننامال  وعمنننوال  الوسننناطة التننني ينننتم تحملهنننا جنننراء عمل نننا  شنننراء وب نننض االسنننر مارا 

 املدققة والنصف سنوية وملخق اإلفصا  املال 

 . 

 

 التصفية وتعيين مصف   .13

 
ً
مندير رندير للصنندوق أو ولكر م  اله ئة وم لس إدارة الصندوق سلطة لع نين   م   ذ  الشروط واألحكام  فعلى مدير الصندوق لع ين مصٍف. 10 للفقرةف  حال إنهاء الصندوق وفقا

 ل
ً
 صناديم االسر مار. الئحةمصٍف وفقا

 

 

 مجلس إدارة الصندوق  .14

افنم عل نه من  ِقبنر اله ئنة. ويتننلف م لنس إدارة الصنندوق من  عطنوي  مسنتقلي ن وثالثنة من  املسنئولين التنف نذيين يشرف على الصندوق م لس إدارة يعين م  ِقبر مندير الصنندوق وُيوف

 الذي  يع نهم مدير الصندوق. 

 

 

 أعطاء م لس إدارة الصندوق: - أ

 

 رئيس امل لس –فهد الرااي الد تور 

  و و مسؤول ع  إدارة 1871انطم الد تور فهد لشر ة جدوى لالسر مار ف  منتصف عام   .لالسر مار فهد  و  بيا االقتصاديين ورئيس إدارة األرحاث ف  شر ة جدوى الد تور 

انطمامه لشر ة جدوى وحدة أرحاث االقتصاد الكل  ف  قاد الد تور فهد قبر   األرحاث وعمر ف  إجراء أرحاث منتظمة على قطايا مرتبطة راالقتصاد السعود  واالقتصاد اإلقل  ي.

ويمتل  الد تور فهد خباا  ف  م ال االقتصاد خالل فراة عمله السارم لدى مؤسسة النقد العربي السعود  وصندوق   رن  راراليز السعودية ح ث اضطلض راختصاصا  مماثلة.

ال ة م  جامعة املل  سعود وعلى درجة املاجستيا ف  العلوم االقتصادية م  جامعة أورقين ف  الواليا  املتحدة األمريك ة. على شهادة البكالوريوس ف  اإلدارة امل وتحصر النقد الدول .

 .الجامعة نفس م  االقتصادية الفلسفة ف تحصر على درجة الد تورا   ثم وم 

 

 عطو مستقر - محمد سلطان السهل  د. 

وللند تور محمند العديند منن   يس قسنم املحاسنبة ر امعنة امللن  سنعود وعطنو لجننة االعرناا  االرتدائ نة الزاوينة والطنريب ة  وعطنو م لنس إدارة الجمع نة السنعودية للمحاسنبة.رئنو نو 
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درجنننة املاجسنننتيا فننن  املحاسنننبة مننن  جامعنننة سنننانت لنننويس ف  وحاصنننر علنننى األرحننناث العلم نننة املنشنننورة. ويحمنننر الننند تور شنننهادة الننند تورا  فننن  املحاسنننبة مننن  جامعنننة ملبنننورن فننن  اسنننراال ا.

 والواليا  املتحدة األمريك ة  ودرجة البكالوريوس ف  املحاسبة م  جامعة املل  سعود.

 

 عطو مستقر - ول د عداسد. 

 لقسم الباامج ومراقبة املحفظة ف  البن  اإلسالمي تفع ر العون اإلنمائي لدى البن  اإلسالمي للتنم ة ف   م  أجر إلدارة موارد العمل ا  راإلنارةمدير  يعمر 
ً
 رئيسا

ً
جدة. وعمر أيطا

 للشئون املال ة واإلدارية ف  منتدى الطاقة الدول  ف  الريا . يحمر
ً
درجة الد تورا  ف  علم االقتصاد م  الجامعة اإلسالم ة ف  ماليزيا ودرجة املاجستيا ف   للتنم ة.  ما عمر مديرا

  ة أيسكس راململكة املتحدة وحصر على البكالوريوس ف  االقتصاد م  جامعة م دلسكس راململكة املتحدة.االقتصاد م  جامع

 

 عطو -غنام الغنام 

فن  ألنش أس بني سن ي وعمنر قبنر التحاقنه ر ندوى فن  منصنج مسرشنار أول السنر مار العمنالء األفنراد   الس د غننام  نو رئنيس إدارة اسنر مارا  العمنالء األفنراد واملؤسسنا  فن  شنر ة جندوى.

 منفج ننة رف عننة املسننتوى فنن  جم نض عمل ننا  إدارة املب عننا  والخنندما العرب نة السننعودية.
ً
  والعمل ننا  الرشننغ ل ة ويمتلنن  السنن د غننام خبنناة فنن  م ننال تطننوير األعمننال وإدارة الثناوا  متبعننا

والسن د غننام  نو مسنؤول تخطن ع معتمند حاصنر علنى درجنة  وإدارة األصنول واملنت نا  العقارينة. ما شارك فن  تنظن م حمنال  لجمنض األمنوال ملختلنف شنراا  األسنهم الخاصنة   واملخاطر.

 وحاصر على درجة البكالوريوس ف  إدارة األعمال م  جامعة تول دو ف  مدينة أو ايو األمريك ة. .املاجستيا ف  علوم املعلوما  م  أو ايو

 

 عطو  - رائد العمار  

 73ض رخبناة شر ة جدوى لالسر مار. قبر انطمامه إلى جدوى  عمر  مدير للمب عا  والرسويم ف  قسم إدارة األصول فن  م موعنة سنامبا املال نة. رائند يتمتنف   رئيس تطوير األعمال و و 

 سنة ف  املنت ا  والخدما  االسر مارية ويحمر شهادة ركالوريوس محاسبة م  جامعة املل  سعود.

 

 ارة الصندوق طب عة الخدما  املقدمة م  م لس إد - ب

 

 ما يل : –على سب ر امل ال ال الحصر  –لشمر مسؤول ا  أعطاء م لس إدارة الصندوق 

 فيها؛ .7
ً
 املوافقة على جم ض العقود والقرارا  والتقارير الجو رية التي يكون الصندوق طرفا

  املصادقة على أ  تطارب مصالح يفصح عنه مدير  .1
ً
 لالئحة صناديم االسر مار؛اإلشراف  ومت  ما اان ذل  مناسبا

ً
 الصندوق وفقا

 علننننى األقنننر مننننض مسننننئول املطارقنننة وااللرننننزام لننندى منننندير الصننننندوق ومسنننئول التبل ننننغ عننن  غسننننر األمنننوال وتمويننننر اإلر نننناب لديننن .4
ً
ه للتن نننند مننن  الرننننزام منننندير االجتمننناع مننننرتين سننننويا

 الصندوق ر م ض اللوائح واألنظمة املتبعة؛

 ف  حال لع ينه؛ إقرار أ  تصف ة يرفعها املصفي .3

 التن د م  ا تمال والرزام شروط وأحكام الصندوق رالئحة صناديم االسر مار؛ .2

 لشروط وأحكام الصندوق وأحكام الئحة صناديم االسر مار؛ .2
ً
 التن د م  ق ام مدير الصندوق رمسؤول اته رما يحقم مصلحة مالكي الوحدا  وفقا

 الوحدا  ف ه.العمر رنمانة وملصلحة صندوق االسر مار ومالكي  .1

 

 

 التال ة: أعطاء م لس إدارة  ذا الصندوق  م أعطاء م الس إدارا  صناديم جدوى االسر مارية -ج

 

   د. محمد السهل  د. ول د عداس غنام الغنام رائد العمار   د. فهد الرااى

 X   X X 
 صندوق جدوى لألسهم الخل   ة

 X   X X 
 صندوق جدوى ألسواق األسهم العرب ة

 X   X X 
صندوق جدوى للمرارحة رالريال 

 السعود 

 X   X X 
 صندوق جدوى للصكوك العامل ة

 X   X X 
 صندوق جدوى ملؤشر األسهم السعودية
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 X   X X 
 صندوق جدوى ملؤشر األسهم الخل   ة

 

 

 مدير الصندوق  .15

 اسم مدير الصندوق وعنوانه  -أ

 

 جدوى لالسر مار  االسم:

 28211ص ب   العنوان:

 77222الريا      

 اململكة العرب ة السعودية    

 www.jadwa.com املوقض اإللكراوني:

 

الصندوق تم ر تطارب جو ر  ف  املصالح قد تكون ذا  تنثيا على أدائه اللرزاماته ت ا   مدير  أعطاء م لس إدارة وال توجد أنشطة أو مصالح أخرى ملدير الصندوق  - ب

 الصندوق.

 الصندوق. ت ا  الرزاماتهتطارب مصالحة جو ر  م  طرف مدير الصندوق ُيحتمر أن يؤثر على تندية  أىيوجد  ال   -  

 -أى طرف أخر رتندية مهامه املنصوص عليها ف   ذ  الشروط واألحكام. وي وز ملدير الصندوق يقر مدير الصندوق أنه وحت  تاريخ اصدار  ذ  الشروط واألحكام لم يكلف  - ث

 تفويض اختصاصاته ومسؤول اته إلحدى الشراا  التابعة له أو ألطراف خارج ة. -رموافقة م لس إدارة الصندوق 

صادر ع    ئة السوق املال ة ملمارسة أعمال األوراق   82843 37رقم مدير الصندوق  و شخق مرخق له رموجج لوائح األشخاص املرخق لهم  رموجج ترخ ق   - ج

 املال ة  رما ف  ذل  عر  صناديم االسر مار وإدارتها ف  اململكة.

 

 

 أمين الحفظ .16

 60677. ب. ص  جدوى لإلسر مار

 11555الريا  

 اململكة العرب ة السعودية

www.jadwa.com 

   

 الحسابات مراجع .17

   ج  الفوزان و السدحاناي بي إم     االسم:

 شارع صال  الدي  االيوبي  ررج اي بي ام ج    العنوان:

 77224الريا    11012ص ب    

 اململكة العرب ة السعودية   

  www.kpmg.com.sa  املوقض االلكراوني:

 

 القوائم املالية السنوية املراجعة .18

 م  نهاية العام.18الصندوق رإعداد قوائم مال ة مراجعة للصندوق رنهاية ار سنة م الدية بعد ذل   وستكون  ذ  التقارير متاحة خالل مدة ال تت اوز قيقوم مدير 
ً
 تقويم ا

ً
   يوما

 م  منتصف العام امل الد .  يو 32 ما يقوم مدير الصندوق أيطا رإعداد وتوفيا قوائم مال ة مرحل ة مفحوصة نصف سنوية وستكون متاحة خالل ق
ً
 تقويم ا

ً
 ما

http://www.jadwa.com/
http://www.kpmg.com.sa/
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 أيطننا منن  خننالل الباينند اإللكراوننني أو مننن  سننيتم تننوفيا  ننذ  القننوائم علننى موقننض منندير الصنننندوق اإللكراوننني. و 
ً
بإمكننان مننالكي الوحنندا  أو املسننر مري  املحتملننين طلننج  نننذ  التقننارير م انننا

 خالل املر ز الرئيس ي ملدير الصندوق.

 

 الوحدات خصائص .19

 لهننذ  الشننروط واألحكننام. وتم ننر اننر وحنندة حصننة شننائعة مرسنناوية غيننارإمكننان منندير الصننندوق إصنندار عنندد 
ً
. الوحنندا  غيننا قارلننة فنن  فئتهننا محنندود منن  اننر فئننة منن  فئننا  الوحنندا  وفقننا

 .الفئا  م  أ  إنهاء الصندوق  ملدير يمك  ال أنه  ما ويتم اسراداد ا م  مدير الصندوق فقع   لفئة فئة م للتحوير 

 

 الوحدا  ف  الصندوق مقسمة إلى الفئا  ال الث التال ة:

 

 لهذ  الشروط واألحكام مض اسر مار ال يقر ع    وحدا  الفئة قأ   أ 
ً
 ريال سعود . 1208880888تقدم إلى املسر مري  املحتملين وفقا

 لهذ  الشروط واألحكام مض اسر مار ال يقر ع    بوحدا  الفئة ق  ب 
ً
 ريال سعود . 70888إلى املسر مري  املحتملين وفقا

قدم ملدراء أو مسؤول  أو موظفي مدير الصندوق وال تصدر إال لهم  وذل  رمحض اخت ار مدير الصندوق رمبلغ اسر مار ال  قاملنسوبين  وحدا  الفئة قج   ج 
ُ
ت

 ريال سعود . 70888يقر ع  

 يحتو  جم ض   يحتفظ مدير الصندوق ب جر يوضح جم ض مالكي الوحدا .    ُيصدر الصندوق شهادا  ملك ة الوحدا  ف  الصندوق.ل
ً
بعد ار عمل ة  سيستلم املسر مر تن  دا

 التفاص ر املتعلقة رالعمل ة.

 

 اننر فئننة وحننندا  منن  صنناف  أصنننول الصننندوق املتاحننة للتوزينننض إلننى مننالكي الوحننندا .إذا تمننت تصننف ة الصننندوق  فنننان جم ننض الوحنندا  سنننتكون مؤ لننة للحصننول علنننى حصننة متناسننبة فننن  

 مرساوية الوحدا  جم ض ف  الوحدا  مالكي حقوق  أن رمعن 

 

 معلومات أخرى  .21

 

 األنظمة .أ 

شننكر  ننذ  االتفاق ننة املسننرند القننانوني امللننزم الننذ  سنن حكم األسننس التنني رننناء عليهننا سنن قوم منندير الصننندوق رننإدارة الصننندوق. 
ُ
لننى أن أ دافننه االسننر مارية تتوافننم مننض املسننر مر ع ويؤ نندل

 األ داف املحددة للصندوق.

 

 لعتبا  ذ  االتفاق ة نافذة عند لسلم مدير الصندوق للن خة املوقعة لهذ  االتفاق ة م  ِقبر املسر مر.

 

 

 اان  ي وز ملدير الصندوق اتخاذ  أو عدم اتخاذ  أ  إجراء يعتبا  ضرور   للتن د م  االلرزام
ً
رن  م   ذ  األنظمة ول  يكون مسئوال ع  أ  إجراء مماثر يتم اتخاذ  رحس  ن ة. أيا

م ف  اتخاذ  بغر  االلرزام بهذ  األنظمة ل  ما قام ره مدير الصندوق أو أخفم ف  الق ام ره م  أجر االلرزام بهذ  األنظمة فان  ذا اإلجراء ملزم للمسر مر. أ  إجراء ُيتخذ أو ُيخ فف

 م  ي ع
ً
. مدراء ر مدير الصندوق أو أيا

ً
 أو مسئول ه أو موظف ه أو و الئه مسؤولين قانون ا

 

 على جم ض مالكي الوحدا  وتحتو  على جم ض األحكام املتفم عليها رين األطراف ف ما يتعلم راملوض
ً
 وشروطا

ً
طبم  ذ  االتفاق ة أحكاما

ُ
وع وتحر محر أ  اتفاق ة أو تفا م أو ترتيبا  ت

تنج فن  املفاوضنا  رنين سارقة
ُ
 ِمن  منا ق نر أو  

ً
هنم ضنمن ا

ُ
األطنراف قبنر  نذ  االتفاق نة راسنتاناء  رين األطراف  سواء اانت شفه ة أو مكتوبة. ل  يؤخذ أ  لعهد أو ضمان أو وعد ُمننح أوف

ق عل ه  نا على وجه الخصوص. ال يحم أل  طرف أن يقوم رمعالجة أ  تصريح غيا صح ح م  الطرف األخ
ُ
ر رناء على ما اسرند عل نه ذلن  الطنرف لدخولنه فن   نذ  االتفاق نة قإال ما ن

للق ننام رالرزاماتننه ضننم   ننذ  االتفاق ننة  ومعالجننة ذلنن   إذا  اننان ذلنن  التصننريح الغيننا صننح ح حنندث بشننكر احت ننال  أو اننان  نننمر أساسنن ي رمننا فيهننا األمننور األساسنن ة إلمكان ننة الطننرف األخننر

 الطرف تكون فقع لنقطه العقد.

 

ق لعاقدينة أو قانون نة مسنتقلة ف منا يتعلنم قر املسر مر ران جم ض العمل ا  املنطوية تحت  ذ  االتفاق ة تخطض للمتطلبا  النظام ة املذاورة آنفنا وبنذل  فنال يقندم املسنر مر أ  حقنو ي
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 بهذ  املتطلبا .

 

 املسر مر .ب 

 متطامنين أو مؤسسة أو 
ً
 أو أشخاصا

ً
 منفردا

ً
 أو غيا سعود .قد يكون املسر مر شخصا

ً
 ع  أنه قد يكون سعوديا

ً
 شر ة أو شر ة ذا  مسؤول ة محدودة  أو أ  مؤسسة أخرى  فطال

 

 جم ض التفاص ر املقدمة م  املسر مر إلى مدير الصندوق ف ما يتعلم رب انا  االتصال ال رد أن تكون وتبقى صح حة وااملة.

 

   املسر مر ان اان أ  جزء م  املسرندا  املقدمة ف  شكر ال يقبله مدير الصندوق.يحتفظ مدير الصندوق رالحم ف  رفض النموذج املقدم م

 

 معلوما  االسر مار والتوص ا  .ج 

 ن:نيقر املسر مر ر

i.  لشنر 
ً
ر نض وحندا  اء أو أ  توص ا  متعلقة رالسوق أو معلوما  وصلت إل ه ع  طريم مدير الصندوق أو أ  شخق موظف لدى  أو يم نر  مندير الصنندوق ال لشنكر عرضنا

 ف  الصندوق؛

 

ii. ر الصندوق وقد تكون  ذ   ذ  التوص ا  واملعلوما   رالرغم م  اسرناد ا إلى معلوما  مقدمة م  مصادر يعتقد مدير الصندوق ر قتها  معتمدة بشكر  ل  على رأ  مدي

 املعلوما  غيا ااملة وغيا مدققة؛

 

iii.   أو  فالة  ول 
ً
 أو ضمانا

ً
 يكون مسئوال ع   مدى دقة وا تمال  ذ  املعلوما  املقدمة إلى املسر مر.ال يقدم مدير الصندوق لعهدا

 

  حلفائنه  مسناعديه  مم ل نه أو املسنا مين مر نز فن  أوراق مال نة  أو لنديهم ن نة شنراء أو ر نض أوراق مال نة    وبننن املر نز مندراء يقر املسر مر رننه قد يكنون ملندير الصنندوق و/أو مسنئول ه  

   منهم قد ال يرسم مض ما يمتلكه الصندوق م  تل  األوراق املال ة.السوق  الخاص رن

 

 إدارة الصندوق وخدما  الطرف ال الث .د 

 أل ننننداف ف مننننا يننننندرج تحننننت  ننننذ  االتفاق ننننة  فننننان املسننننر مر راإلضننننافة إلننننى املسننننر مري  اآلخننننري  فنننن  الصننننندوق  يطلبننننون منننن  ويفوضننننون منننندير الصننننندوق السننننر ما
ً
ر أصننننول الصننننندوق وفقننننا

 ات   ا  الصندوق االسر مارية.واسرا 

 

أو منشنننة لهننا عطننوية فنن  أ  رورصننة  يفننو  املسننر مر منندير الصننندوق لتع ننين  رالشننروط التنني يننرى منندير الصننندوق أنهننا مالئمننة  أ  شننر ة اسننر مارية أو رننن  أو وسنن ع أو شننر ة موثوقننة

سننر مار  أو  مندير فرعنن  أو  بنن  مراسننر أو اوسن ع أو  تنناجر أوراق مال نة ولتقننديم خندما  الحفننظ أو أوراق مال نة أو مؤسسننة مال نة أخننرى داخنر أو خننارج اململكنة  لتعمننر  مسرشنار ا

 الوصاية أو أ  خدمة أخرى ف ما يتعلم رالس ولة النقدية أو االسر مارا  ف  الصندوق.

 

لهنننننم ف منننننا يتعلنننننم راخت ننننار الطنننننرف ال النننننث لتقنننننديم الخننننندما  ذا  العالقنننننة  يمننننارس مننننندير الصنننننندوق حرصنننننا مهن نننننا معقننننوال ويطبنننننم املعننننناييا املطلوبنننننة رموجنننننج الئحنننننة األشننننخاص املنننننرخق

 يعمر  متعهد مستقر وليس او  ر ملدير الصندوق   ما 
ً
 ع  أ  راالسر مارا  والعمل ا . يقبر املسر مر أن أ  طرف ثالث سواء اان منشنة أو فردا

ً
ما أن مدير الصندوق ل  يكون ملزف

الرزامنا  أو مصناريف يتعنر  لهنا املسنر مر ناشنئة عن  إخفناق أ  من   نذ  األطنراف  طرف ول  يكون مندير الصنندوق مسنئوال عن  أ  خسنائر أو أضنرار أوعمر أو االمتناع ع  عمر  ذا ال

 ير الصنننندوق فيهنننا مهمنننراسنننتاناء الحننناال  التننني يكنننون مننند فننن  أداء وظ فتهنننا رالشنننكر الصنننح ح أو الننندق م أو خنننالل الوقنننت الطب عننن  أو النننالزم أو إفنننالس أ  مننن   نننذ  األطنننراف
ً
 يكنننون  ح نهنننا ال

 .ع  األضرار مسؤول

 

سنر مر علنى حقنوق محنددة فن  اسراداد الوحدا  ودفض الرزاما  الصندوق يكون فقع من  أصنول الصنندوق  دون العنودة علنى أصنول مندير الصنندوق أو أ  طنرف مفنو . وال يحصنر امل

 الصندوق.إجمال  أو أ  جزء محدد م  األصول املدارة ف  محفظة 

 

داء مسنؤول اتهم علنى أ منر وجنه. ال يقوم مدير الصندوق ررزويد م لس إدارة الصندوق ر م ض الب انا  الطرورية ذا  العالقة رالصنندوق  وذلن  لتمكنين م لنس إدارة الصنندوق من  أ

 الكتار ة.ما   نا دون موافقة مدير الصندوق يمك  أل  مسر مر تحوير أو لع ين أ  م  الحقوق أو االلرزا

  

 السرية .ه 

 ستعامر ر انا  عمل ا  الصندوق بسرية  راستاناء املدى الذ  يتعين اإلفصا  ف ه ع   ذ  املعلوما :
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 التباع أ  قوانين أو لوائح أو إجراءا  سلو  ة مطبقة؛ .أ

 

 رناء على طلج املحكمة؛ .ب

 

نننر  ننذ  الجهنننا  فنن  سننن اق واجباتهننا الرسنننم ة  لإلجارننة عنن  أ  استفسنننار منن  رورصنننة أو أ  جهننة تنظ م نننة أو   ئننة حكوم نننة أخننرى  .ج ف منننا يتعلننم رطلنننج مبننار للمعلومنننا  ِمنن  ِقبف

 وخطوعه للتن  د ران  ذ  املعلوما  سرستخدم للغر  املحدد لها فقع وبننها سربقى ف  جم ض األحوال سرية؛

 

األطنننراف املننرخق لهننا والتنني يتعامننر معنننه منندير الصننندوق فنن  أداء خنندما  االسنننر مار  ي ننوز ملنندير الصننندوق اإلفصننا  عننن  تفاصنن ر عالقننة املسننر مر مننض مننندير الصننندوق لطننرف ثالننث منن 

 املتفم عليها لصالح املسر مر  وذل  الستخدامها الداخل  والسر  و/أو  متطلبا  لتنف ذ العمل ا  لصالح املسر مر.

 

 حدود الرزاما  مدير الصندوق  .و 

 مدير الصندوق وال مدراء حلفائه أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو و الئهم مسؤولين أمام املسر مر ل  يكون مدير الصندوق وال أ  م  حلفائه وال مدراء 

  اإل منال أو سنوء السنلوك املتعمند من  ع  أ  خسائر أو أضرار أو تكنال ف أو مصناريف أو الرزامنا  أخنرى يتعنر  لهنا املسنر مر أو تتعنر  لهنا أصنول الصنندوق راسنتاناء تلن  النات نة عن

 األشخاص. قبر  ؤالء

 

أ  ظنرف ت نا  املسنر مر عن  أ  خسنارة ل  يكون مدير الصندوق أو أ  م  حلفائه أو أ  م  مدراء مدير الصندوق ومدراء حلفائنه أو مسنؤوليهم أو منوظفيهم أو و الئهنم مسنؤولون تحنت 

 غيا مباشرة أو متكبدة  رما فيها اإلخفاق ف  تحق م أ  ربح أو فائدة أو فرصة.

 االعتبار الفقرا  املذاورة ف   ذ  االتفاق ة  ولت نج الش   يقر املسر مر بشكر واضح ويوافم على التال :راألخذ ف  

 

أو تبع نننة أل  انخفنننا  فننن  ال يقنندم مننندير الصنننندوق أ  لعهننند أو ضنننمان ألداء أو ربح نننة أل  اسنننر مار مننندار فننن  الصنننندوق ولنن  يكنننون علنننى مننندير الصنننندوق أ  مسنننؤول ة قانون نننة  .أ

 سر مارا  املدارة أو أصول الصندوق؛ق مة اال 

 

بعناينة معقولنة ويوجنه رحسن   رإمكان مدير الصندوق االعتماد ف  أدائه لاللرزاما  املذاورة  على رأ  أو تصريح طرف آخنر منرخق لنه لتقنديم اسرشنارا  مهن نة ينتم اخت نار  .ب

 ذل .ن ة ول  يكون مسئوال ت ا  املسر مر ع  أ  تنثيا معا س نر  ة اعتماد  على 

 

 أو اللوائح.ستطبم الق ود على مسؤول ة مدير الصندوق املشار إليها أعال  بشرط عدم لعارضها مض الرزاما  مدير الصندوق رموجج قانون السوق املال ة 

 

 األربا  والتوزيعا  .ز 

صننندوق ولنن  يننتم دفعننه  توزيعننا  أربننا  علننى الوحنندا . وسننينعكس إعننادة يعتبننا الصننندوق منن  صننناديم النمننو الرأسننمال  ح ننث يننتم إعننادة اسننر مار أ  توزيعننا  أو أ  دخننر صنناف  فنن  ال

 اسر مار  ذ  التوزيعا  والدخر ف  ق مة وسعر الوحدة.

 

 اإليقاف املؤقت الحرساب صاف  ق مة األصول  .  

 ف  الصندوق إذا ما رأى مدير الصندوق أن 
ً
 ق مة الحق ق ة ألصوله األساس ة.الصندوق ال يعكس ال تقويمي وز ملدير الصندوق أن يوقف التعامر مؤقتا

 

 فصر أصول الصندوق  .ط 

   أصول مدير الصندوق.يحتفظ مدير الصندوق ب جال  وحسارا  األصول وااللرزاما  والدخر واملصاريف الخاصة رالصندوق  وستكون أصول الصندوق مفصولة بشكر واضح ع

 

  ق مننة األصنننول وذلننن  للوحننندا  التننني يمتلكهنننا املسنننر مر. مننندير الصنننندوق مفنننو  ملمارسنننة جم نننض الحقنننوق وسنن متل  انننر مسنننر مر حصنننة غينننا م نننزأة مننن  أصنننول الصنننندوق رنننناء علنننى صننناف

 الجمع ة العموم ة للشراا  ذا  العالقة. اجتماعا  وحطور املتعلقة راالسر مارا  اململو ة ف  الصندوق رما ف  ذل  على سب ر امل ال دون الحصر  حقوق التصويت 

 

اصنة فنن  ولسننديد الرزامنا  الصنندوق سننرتم من  أصنول الصننندوق فقنع دون الرجننوع إلنى أصنول منندير الصنندوق أو أ  طنرف مفننو . وال يوجند للمسنر مر أ  حقننوق خاسنراداد الوحندا  

 ار أو جزء محدد م  االسر مارا  املدارة ف  الصندوق.
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 العنوان البايد  .  

 رنن  املسر مر مسئول ع  تزويد مدير الصندوق رتفاص ر االتصال الحا
ً
ل ة رما فيها العنوان البايد   والبايد االلكراوني  وأرقام الهناتف ال ارنت واملحمنول فن  اافنة األوقنا  وتبل غنه فنورا

 لغ يا يطرأ على ذل .

 

ان املسننننر مر الباينننند /االلكراوني املننننذاور فنننن  جم ننننض الكشننننوفا  واإلشننننعارا  واافننننة املراسننننال  الخط ننننة األخننننرى منننن  منننندير الصننننندوق سننننيتم إرسننننالها رالباينننند أو رالباينننند االلكراوننننني إلننننى عنننننو 

.
ً
 االتفاق ة أو إلى أ  عنوان آخر يقدمه املسر مر إلى مدير الصندوق خط ا

 

فيهنا اإلشنعارا  و شنف  مراسنال  رريدينة  رمناف  حال عدم تزويد املسر مر ملدير الصندوق رالعنوان البايد  و/أو االلكراوني الصنح ح أو تبل غنه ملندير الصنندوق ررغبتنه عندم اسنتالم أ  

بموجننننج  ننننذا يوافننننم املسننننر مر علننننى حمايننننة منننندير الصننننندوق وإعفائننننه منننن  أ  مسننننؤول ة والتنننننازل عنننن  جم ننننض حقوقننننه ومطالباتننننه ضنننند منننندير الصننننندوق الحسنننناب  املتعلقننننة راسننننر ماراته  ف

أخرى تتعلم راالسر مار أو تل  التي تنشن ع  عندم قندرة املسنر مر علنى النرد أو التن ند والناشئة بشكر مباشر أو غيا مباشر ع  عدم تزويد  ركشف الحساب واإلشعارا  أو أية معلوما  

 م  صحة املعلوما  أو تصح ح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة ف   شف الحساب أو اإلشعارا  أو أية معلوما  أخرى.

 

 الخدما  اإللكراون ة .ك 

  خننننالل الباينننند االلكراوننننني إشننننعارا  التن  نننند   شننننوف الحسننننارا  الدوريننننة  النشننننرا  التوضنننن ح ة  ر انننننا  وتقننننارير يفهننننم املسننننر مر ويوافننننم رنننننن منننندير الصننننندوق قنننند يرسننننر للمسننننر مر منننن

 ع  إرسال الن خ املطبوعة لهذ  املسرندا  واملراسال   وي ج اعتبار  ذ  املسرندا   مسرندا  م
ً
لنج كتوبنة لألغنرا  القانون نة التني تتطالتصويت ع  الشراا  املسا م فيها عوضا

 . اإلشنننننعارا  إيصننننال املسنننننرندا  رصنننن غة مكتوبنننننة. قسنننن قوم مننننندير الصنننننندوق رإرسننننال ن نننننخة مطبوعننننة مننننن   نننننذ  املسننننرندا  واملراسنننننال  إلننننى عننننننوان املسنننننر مر الباينننند  ع
ً
نننننند طلبهننننا خط نننننا

 واملراسنال  األخنرى املرسنلة إلنى عنننوان البايند اإللكراونني املقندم من  العم ننر سنتعتبا قإلنى أن يسنتلم مندير الصننن
ً
 شخصنن ا

 
 رنن  لغ ينا فنن  عننوان البايند اإللكراونني  مسنلمة

ً
دوق إشنعارا خط نا

 أم ال. يوافننم املسننر مر علننى إرننالا منندير الصننندوق فننورا عنن  أ  لغيننا فنن  عنننوان الباينند اإللكراوننني الخنناص 
ً
راملسننر مر. يفهننم املسننر مر ويوافننم رنننن أ  ررينند إلننى العم ننر سننواء اسننتلمها فعل ننا

 م  املسر مر إذا اشتمر على رقم  وية املسر مر  إلكراوني أو أمر أو 
ً
قعا والمة السر الخاصنة رنه ورقنم  رسالة أخرى يرسلها املسر مر إلى الشر ة م  خالل الوسائر اإللكراون ة س عتبا ُموف

 حساره.

 

  للمخنناطر املصنناحبة للنظننام رمننا فيهننا  علننى سننب ر امل ننال ال الحصننر  قصننور يعلننم املسننر مر رننننه إذا مننا قننام رننإجراء عمل ننا  االشننرااك واالسننراداد عنن  طريننم االنرانننت فانننه سنن كون معننر 

.
ً
 لتعل ماته أو عدم تنف ذ  ال ا

ً
 األجهزة والباامج واالتصاال . وقد يرسبج  أ  قصور ف  النظام ف  عدم تنف ذ أمر املسر مر وفقا

 مالحظة:

 قصور اإلنرانت / الهاتف: (أ

 

وة اإلشارة واستقبالها وتوجيههنا ولشنك ر أجهنزة املسنر مر والتن ند من  اتصنالها  فنان مندير الصنندوق لن  يكنون مسنئوال عن  القصنور فن  طاملا أن مدير الصندوق ال يتحكم ف  ق

 االتصال  التغيا أو التنخر عندما يقوم املسر مر رنوامر اشرااك أو اسراداد م  خالل اإلنرانت.

 حماية المة السر: (ب

 

السنننر بشنننكر سنننر  والتن ننند مننن  عننندم وصنننول أطنننراف أخنننرى إلنننى خصنننائق االنراننننت. سننن كون املسنننر مر ملنننزم  أمنننام مننندير الصنننندوق رننناألوامر املسنننر مر ملنننزم راالحتفننناظ ركلمنننا  

 املنفذة رواسطة المة السر الخاصة راملسر مر حت  لو تم استعمالها بشكر غيا نظامي.

وحلفائننه لنن  يكننون علننيهم أ  الرننزام ت ننا  املسننر مر أو أ  شننخق آخننر قنند تنشننن مطالبننه منن  خننالل يوافننم املسننر مر رننان منندير الصننندوق ومسننئول ه ومدرائننه وموظف ننه وو الئننه 

  تنننخر أو خسننارة اسننتخدام املسننر مر عنن  أضننرار نات ننة  عرضنن ة  خاصننة أو غيننا مباشننرة قرمننا فيهننا علننى سننب ر امل ننال دون الحصننر  خسننارة الننربح  التنني تنننتج عنن  عنندم اسننتفادة

 إن تم إرالا مدير الصندوق ع  احتمال ة  ذا الطرر.الخدما  االلكراون ة حت  

 

 الظروف القا رة .ل 

i. ت ا  الرزاماته ضم   نذ  االتفاق نة ولن  يكنون مسنئوال ت نا  املسنر مر عن  أ  خسنارة مباشنرة أو غينا مباشنرة 
ً
بسنبج الظنروف القنا رة  ل  يعتبا مدير الصندوق  مقصرا

الحكوم ننة أو تنظ مننا  البورصننة أو السننوق  أو لعل ننم التننداول أو عنندم الننتمك  منن  االتصننال رصننناع السننوق أل  سننبج رمننا فيهننا قعلننى سننب ر امل ننال ال الحصننر  القننرارا  

يقنض ضنم  سن طرة مندير اان أو لعطر أنظمة الحاسج اآلل  لألطراف األخرى أو قصور أ  جهاز آخر أو عوائنم طلنج البطنائض أو الت هينزا   أو أ  سنبج أو وضنض آخنر ال 

 الصندوق؛

 

ii.  ملا  و ضرور   ف 
ً
 لحدث القوة القا رة؛حال وقوع أ  م  أحداث الظروف القا رة  فان يوم قأيام  أداء االلرزام قااللرزاما   التي تنثر  ستؤجر ملدة أطول وفقا
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iii. .سيستخدم مدير الصندوق جم ض املساع  املعقولة للتقل ر م  أثار أحداث الظروف القا رة 

 

 يهاالتحق م والعمل ا  املشربه ف .م 

  بنة أو ججنم أوامنر املسنر مر يقر املسر مر رنن املبالغ املستخدمة لالشرااك ف  الصنندوق غينا نات نة عن  مصنادر مشنبو ة أو غينا مشنروعة. إذا ا رشنف مندير الصنندوق رنان تر 

اتنه الت ارينة  أو إذا انان لندى مندير الصنندوق سنبج لالشنربا  فن  ال تتالءم مض الوضض الطب ع  أو ليس لها غر  منال  واضنح أو غينا متطارقنة منض املر نز املنال  للمسنر مر أو عمل 

 م ننة املختصننة رمكافحننة غسننر املصنندر القننانوني لألمننوال املرتبطننة بعمل اتننه الت اريننة  فانننه ملننزم رإيقنناف أ  عمل ننا  منن  أجننر التحق ننم أو رفننض العمننر وإخطننار الجهننة التنظ

 تطلبه  ذ  اله ئة قد يكون ذا أ م ة للتحقم م  االشربا .األموال مباشرة رالوضض وإيصال أ  معلومة أو مسرند 

 

الصنننندوق غينننا مسنننمو  لنننه  يحننتفظ مننندير الصنننندوق رنننالحم فننن  إجنننراء العمل ننا  ألسنننباب ت ارينننة بعننند تبل نننغ األمنننر إلننى الجهنننة املختصنننة رمكافحنننة غسنننر األمنننوال فنن  الحنننال. مننندير 

 بلغ عنها.رموجج القانون إعالم املسر مر رالعمل ا  املشربه بها امل

 

 مشار ة املعلوما  .ن 

ق واألطننراف األخننرى قرنننوك أو و ننالء  املعلومنا  الالزمننة لفننتح حسنناب املسننر مر وتنف ننذ عمل اتننه وااللرننزام راألنظمننة املطبقننة سننيتم مشنار تها إلننى املنندى الننالزم رننين منندير الصننندو 

 رنن  ذ  املعلوما  قد ي
ً
 تم مشار تها مض الجها  التنظ م ة.املختارة م  مدير الصندوق. يوافم املسر مر أيطا

 

 

 اإلخطارا  .س 

 لهنذ  االتفا
ً
قندم وفقنا

ُ
عطنى أو ت

ُ
ق نة سنتعتبا ُمقدمنة أو ُمعطناة أ  إخطار  موافقة  طلنج  مطالبنة  اسنتدعاء  لعل منا  أو أ  مراسنال  أخنرى قم تمعنة لسن   "اإلخطنارا "  ل

املننندفوع أو خدمنننة البايننند السنننريض قمنننض تن  ننند طريقنننة الننندفض  أو  ن نننخة مسنننلمة أو مرسنننلة إلنننى عننننوان مالننن  رالقننندر الكننناف  إذا ااننننت مكتوبنننة ومسنننلمة رواسنننطة البايننند امل نننجر 

 الوحدا  أو إلى رقم فا سه أو رريد  االلكراوني املقدم م  مال  الوحدا .

 

ائر أو التننننننخيا أو سنننننوء الفهنننننم أو الرشنننننو  أو اإلرسنننننال املكنننننرر األضنننننرار النات نننننة عننننن  اسنننننتخدام خننننندما  البايننننند والبايننننند السنننننريض والوسنننننائر االلكراون نننننة لالتصنننننال  خاصنننننة الخسننننن

. ف  حال التقاض ي  تقض مسؤول ة اإلثبا  على مال  الوحدة.
ً
 سيتحملها مال  الوحدة  على أن ال يكون مدير الصندوق مهمال

 

 وفاة املسر مر .ع 

  تكون  ذ  األحكام والشروط ملزمة لورثته وملنفذ  وصيت
ً
ه وملدير  تر ته وملم ل ه الشخص ين وأمنائه وخلفائه  وموافقة املسر مر على  ذ  األحكام إذا اان املسر مر فردا

 والشروط ل  تنتهي بشكر تلقائي عند مو  أو عجز املسر مر.

 

 عند مو  أو عجز أو إفالس أو حر أ  شري  أو مسا م في
ً
 ها.إذا اان املسر مر شخص ة قانون ة  فإن  ذ  االتفاق ة ل  تنتهي تلقائ ا

 

 لتقنندير  أن يعلننم أ  معننامال  ذا  عالقننة بهننذ  األحكننام والشننروط إلننى حننين لسننلم منندير 
ف
الصننندوق ألمننر صننادر عنن   بغننض النظننر عمننا تقنندم  فإنننه ي ننوز ملنندير الصننندوق وفقننا

الرا ننة أو املم لننين الشخصنن ين أو األمننناء والخلفنناء قبننر محكمننة أو واالننة أو غيننا ذلنن  منن  الب انننا  الكاف ننة لننه التنني ت بننت صننالح ة أ  منن  الورثننة أو منفننذ  الوصنن ة أو منندير  

 السما  لهم رالتصرف ف  تل  املعامال .

 

 القانون والقطاء / اللغة .ف 

 للقوانين املطبقة ف  اململكة العرب ة السعودية رما يتفم مض الطوارع الشرع ة.
ً
 تخطض  ذ  االتفاق ة وتفسر وفقا

 

 مر على إي اد حر ود  أل  نزاع ينشن ع  أو ف ما يتعلم بهذ  االتفاق ة واملسائر املنصوص عليها  نا. ف  يتعين على مدير الصندوق واملسر مر الع

 

 م  التبل غ املقدم  فانه س حال إلى لجنة الفصر ف  منازعا  األوراق املال ة.48حال عدم لسوية ال زاع بشكر ود  خالل ثالثين ق
ً
   يوما

 

 تين العرب ة و االن ليزية. وف  حالة وجود اختالف ف  املعن  رين النق االن ليز  والعربي  يؤخذ رالنق العربي بشرط أن يتم تفسيا النقي وز تنف ذ  ذ  االتفاق ة راللغ

 العربي مض مراعاة النق االن ليز .

. 
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 اإلسالمية للشريعة املطابقة االستثمار صناديق .21

 ننننذا السننننعودية منننن  صننننناديم االسننننر مار املطارقننننة للشننننريعة اإلسننننالم ة و تقننننوم اله ئننننة الشننننرع ة لشننننر ة جنننندوى لالسننننر مار رمراجعننننة اافننننة أعمننننال وأنشننننطة  لألسننننهميعنننند صننننندوق جنننندوى 

 الصندوق رصفة مستمرة

. 

 أسماء أعطاء اله ئة الشرع ة ومؤ التهم - أ

 م:تتكون اله ئة الشرع ة لشر ة جدوى لالسر مار م  األعطاء التال ة أسمائه

 

 معال  الش خ الد تور عبدهللا املطلم قرئيس اله ئة الشرع ة 

اله ئننة الشننرع ة لعنندد منن  املؤسسننا   عطننو   ئننة  بننار العلمنناء راململكننة العرب ننة السننعودية  والننرئيس السننارم لقسننم الفقننه املقننارن ر امعننة اإلمننام محمنند رنن  سننعود اإلسننالم ة  وعطننو 

 سنننعود رنن  محمننند اإلمننام ر امعنننة للقطنناء العنننال  املعهنندمنن   مسنننار املعننامال  املال نننة و الفقنننه املقننارن  النند تورا الشننن خ عبنندهللا علننى شنننهادة  تحصننر. السنننعوديةاملال ننة فنن  اململكنننة العرب ننة 

 اإلسالم ة

 

 الش خ الد تور محمد ر  عل  القر  ر  ع د قعطو اله ئة الشرع ة 

تخصنق اقتصناد  فن   الند تورا شنهادة  علنى الشن خ محمند تحصنر. وخبيا امل مض الفقهي ملنظمة املنؤتمر اإلسنالمي فن  جندة أستاذ االقتصاد اإلسالمي ف  جامعة املل  عبدالعزيز ف  جدة 

 . ر دة عبدالعزيز املل  جامعة م اسالمي و مسار االسواق املال ة

 

 الش خ ردر العمر قعطو راللجنة 

و ننو يرنناأس اآلن م موعننة   ويتمتننض الشنن خ رنندر رخبنناة  بينناة فنن  الصننيافة اإلسننالم ة.  محمنند رنن  سننعود اإلسننالم ة. حاصننر علننى ركننالوريوس فنن  السنننة النبويننة وعلومهننا منن  جامعننة اإلمننام

 لعملنننه فنن  مصنننرف الراجبننن  ح ننث تقلننند ف نننه عننندة مناصننج.
ً
 منننا أنننه عطنننو سنننارم فنن  اللجننننة املصنننرف ة اإلسنننالم ة فنن  مؤسسنننة النقننند العربننني   الشننريعة فننن  شنننر ة جنندوى لالسنننر مار خلفنننا

 ود .السع

 

 الش خ/ أحمد ر  عبدالرحم  القايد  قعطو اله ئة 

 ملصننننرف الراجبنننن  فنننن  قطنننناع  74رئننننيس األرحنننناث الشننننرع ة ولننننه خبنننناة مصننننرف ة تت نننناوز 
ً
 شننننرع ا

ً
 مسرشننننارا

ً
 فنننن  م ننننال املصننننرف ة االسننننر مارية. أصنننندر عنننندة أرحنننناث شننننرع ة وعمننننر سننننارقا

ً
عامننننا

 لقطننناع الخزيننننة فننن 
ً
 سنننارقا

ً
 شنننرع ا

ً
 للقطننناء العنننال  املعهننند مننن مسنننار املعنننامال  املال نننة  و الفقنننه املقنننارن  فننن   املاجسنننتيا تحصنننر الشننن خ أحمننند علنننى شنننهادة  رنننن  الجزينننرة. االسنننر مار ومسرشنننارا

 اإلسالم ة سعود ر  محمد اإلمام ر امعة

 

 ل  يتم تحم ر أية ألعاب على الصندوق مقارر خدما  اله ئة الشرع ة. - ب

اإلجراءا  الواجج إتباعهنا لالسنر مار فن  األوراق املال نة  وتقنوم اله ئنة الشنرع ة رالتن ند من  الرنزام مندير الصنندوق بهنذ  اإلجنراءا  من  حدد  اله ئة الشرع ة لشر ة جدوى  -  

وق رتطب ننننم  ننننذ  للصنننند خنننالل تقريننننر املراقنننج الشننننرع  لننندى شننننر ة جننندوى الننننذ  يرفنننض تقننننارير  مباشنننرة إلننننى اله ئنننة الشننننرع ة انننر ربننننض سننننة. ويلرننننزم مننندير الصننننندوق فننن  إدارتننننه

 للطوارع الشرع ة التي يطبقها الصندوق.7. ويوضح ملحم الطوارع الشرع ة لالسر مار ق انظر امللحم رقم اإلجراءا 
ً
   وصفا

 

 صناديق االستثمار العاملية  .22

 ال ينطبم

 

 الطرح األولي .23

 ال يوجد حد أدنى يتعين جمعه قبر ردء عمل ا  الصندوق.
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 الصندوق استثمار مدير الصندوق في  .24

رحسننج مبلننغ  منن  وحندا  الصننندوق   ب الفئننةأ او  الفئننةرإمكنان منندير الصننندوق االسننر مار فن  الوحنندا  عننند أو بعنند طنر  الصننندوق. ويعامننر منندير الصنندوق  ننذا االسننر مار ااشننرااك فن  

 راالسراداد ستطبم على  ذ  االشراااا .  وبناء عل ه  فان الشروط املطمنة ف   ذ  االتفاق ة املتعلقة  م  ضم  أمور أخرى  االسر مار

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد .25

 

 أيام التعامر   7ق

 ار يوم عمر ف  اململكة العرب ة السعودية 

 

 آخر موعد الستقبال الطلبا    1ق

 قرتوق ت الريا   م  يوم  78قبر الساعة 
ً
 رالنسبة ألخر موعد الستقبال الطلبا  املكتملة. يعتمد تحديد تاريخ االشرااك وتاريخ االسراداد على م عاد تقديم الطلبا  لعمراصباحا

 

 فراة زمن ة تفصر رين االشرااك واالسر مار ف  الصندوق  أقص    4ق

   78ق با يعتمد ار تاريخ اشرااك على م عاد لسلم طلج االشرااك املكتمر. فإذا تم لسلم طلج االشرااك املكتمر ف  أو قبر أخر موعد الستقبال الطل .
ً
 صباحا

  78قس كون تاريخ االشرااك  و نفس يوم العمر الذ  تم استالم الطلج ف ه   وإذا تم االستالم بعد أخر موعد الستقبال الطلبا  
ً
س كون تاريخ االشرااك  و   صباحا

 
ً
اذا قام  أمام  ال وم التال  لتاريخ االشرااك. يوم العمر الذ  يلحقه. وف  الحالتين ستكون مبالغ االشرااك املستلمة تحت تصرف مدير الصندوق السر مار ا ردءا

 .لعامر يوم أقرب  ف اإلشرااك تاريخيكون   ف  يوم م  أيام اإلجازة السنوية راالشرااكاملسر مر 

 

 

 إجراءا  تقديم التعل ما  الخاصة بشراء الوحدا  أو اسراداد ا   3ق

 

 إجراءا  االشرااك - أ

 إذا ما رغج أ  مسر مر ف  شراء الوحدا  فسوف يقوم رذل  ع  طريم إتمام ولسل م املسرندا  التال ة ملدير الصندوق:

 لدى مدير الصندوق اتفاق ة العم ر ااملة ومعتمدة قإال إذا اان املسر مر   أ 
ً
 عم ال

 اتفاق ة الشروط واألحكام ااملة ومعتمدة   ب 

 نموذج االشرااك اامر ومعتمد  ج 

 

خنالل  يد السريض أو مناولة رال د أو إرسالها م يتعين على املسر مري  الراغبين ف  شراء وحدا  ف  الصندوق لسل م املسرندا  املذاورة أعال  إلى مدير الصندوق ع  طريم البايد أو البا 

 الوسائر االلكراون ة املرخق بها وذل  راستخدام اسم املستخدم الخاص راملسر مر ورقمه السر .

 عند استالم مدير الصندوق للمسرندا  املطلوبة أعال   راإلضافة الى مبالغ االشرااك النقدية ف  أرقام الحس
ً
 ارا  املحددة للصندوق.ُيعد طلج االشرااك مكتمال

 حصر مالك الوحدا  على تن  د م  مدير الصندوق يتطم  تفاص ر االشرااك.بعد االشرااك  يت

 م  الفقرة قأ  م  املادة ق
ً
% م  صاف  ق مة أصول الصندوق  وقد قام مدير 78  م  الئحة صناديم االسر مار  ي وز أل  مال  وحدا  تمل  وحدا  تت اوز ما نسبته 28استاناءا

   م  الئحة صناديم االسر مار.28على إعفاء الصندوق م  االلرزام رالفقرة قأ  م  املادة ق الصندوق رالحصول على موافقة اله ئة

 

 إجراءا  االسراداد - ب

أو مننن  خنننالل مناولنننة رال ننند  يننند السنننريض أورإمكننان منننالكي الوحننندا  اسنننراداد جننزء أو انننر وحنننداتهم راسنننتكمال وتوق نننض نمننوذج االسنننراداد وإيصنننال النمننناذج املكتملنننة عنن  طرينننم البايننند أو البا 

 إرسالها عبا الوسائر االلكراون ة املعتمدة راستخدام اسم املستخدم الخاص راملسر مر ورقمه السر .

ق"تاريخ طلبا  س كون تاريخ االسراداد يعتمد ار تاريخ اسراداد على م عاد لسلم طلج االسراداد مكتمر . فإذا تم لسلم طلج االسراداد املكتمر ف  أو قبر أخر موعد الستقبال ال

 و يوم العمر الذ  يلحقه.االسراداد"   و نفس يوم العمر الذ  تم استالم الطلج ف ه  وإذا تم االستالم بعد أخر موعد الستقبال الطلبا  س كون تاريخ االسراداد  



27 

 

 بعد االسراداد  يتحصر مالك الوحدا  على تن  د م  مدير الصندوق يتطم  تفاص ر االسراداد. 

 

 االسرادادسداد مدفوعا    2ق

 .التقويم لنقطة التال  الرابض ال وم ف  العمر اقفال قبرسوف تكون مدفوعا  االسراداد متاحة للمسر مري  

 

 الحد األدنى لالسر مار  2ق

وسوف يتم سداد مدفوعا    اسر ماراته رن ملها.ف  حال نتج ع  أية عمل ة اسراداد خفض السر مار املسر مر ف  الصندوق ع  الحد األدنى ملبلغ االشرااك األول   فسوف يتم اسراداد 

   جم ض عمل ا  االسراداد رالعملة املسماة للصندوق ع  طريم التحوير للحساب املعين للمسر مر.
ً
 و  ريال سعود  لعمالء الفئة أ 1208880888األول   لالسر مار األدنى  الحد أن علما

 .ج و ب  للفئة سعود  ريال 70888

 

 ير الصندوق صالح ا  أخرى ملد  1ق

 ي يتعامننر الصننندوق فيهننا منن  رإمكننان منندير الصننندوق  وبننناء علننى تقنندير  املطلننم  تنج ننر أ  طلننج اسننراداد و/أو تحويننر إن اننان  ننناك لعل ننم للتننداول فنن  السننوق الرئيسنن ة التنن

ر مار  والتني يعتقند مندير الصنندوق ردرجنة معقولنة أنهنا أساسن ة خالل األوراق املال ة أو األصول اململو ة  سواء انان ذلن  بشنكر عنام أو ف منا يتعلنم رنصنول الصنندوق االسن

ى لالشنننرااك  فسنننيتم لحسنناب لصننناف  ق منننة أصنننول الصننندوق االسنننر مار . إذا انننان مننن  شنننن أ  اسنننراداد أن يخفنننض اسنننر مار املسنننر مر فنن  الصنننندوق إلنننى أقنننر منن  الحننند األدنننن

 مر. وسيتم دفض املبالغ املسرا 
ف
سر

ُ
 دة بعملة الصندوق رق د ا لحساب ملسر مر.اسراداد اامر املبلغ امل

  تقويم% م  صاف  ق مة أصول الصندوق ف  يوم ال78  إذا ت اوز  ق مة طلبا  االسراداد رما فيها التحوير نسبة تقويمف  أ  يوم  
ً
السارم فبإمكان مدير الصندوق وفقا

%. وسيتم تنف ذ طلبا  االسراداد والتحوير 78لتقدير  املطلم أن يؤجر أية طلبا  اسراداد و/أو تحوير على أساس تناسبي رح ث ال يت اوز إجمال  ق مة الطلبا  نسبة 

 لنسبة  تقويمالتي تم تنج لها ف  يوم ال
ً
 طلبا  لتقديم النهائي املوعد م  عمر يومي ملدة األصول  تقويم تنخيا يت اوز  ال أن على  %78الالحم مباشرة مض خطوعها دائما

 واالسراداد االشرااك

 

 

 معلوما  أخرى   0ق

 

 الصرف املتوفر ف   سرادة بسعر إذا اان  ناك أ  اختالف ف  عملة املبالغ املسرادة وعملة الحساب الذ  س ق د ف ه املبلغ  س قوم مدير الصندوق رتحوير عملة املبالغ امل

  ذل  الوقت

 .رإمكان املسر مر استالم املبلغ املسراد رموجج حوالة تلكس ه ف  حساره الخاص وسيتم خصم رسوم  ذ  العمل ا  م  ق مة مبلغ االسراداد 

  مال  الوحدا  األول إذا اان الحساب مشراك  مدفوعا  االسراداد أو أ  مدفوعا  أخرى سوف تصدر فقع ملصلحة مال  الوحدا  إذا اان الحساب فرد  أو ملصلحة

ايد  ملال  الوحدا  املدون وسوف تودع مباشرة ف  الحساب البنكي ملال  الوحدا  املنصوص عل ه ف  اتفاق ة فتح الحساب. وباإلمكان إرسال املدفوعا  إلى العنوان الب

 ف  االتفاق ة.

 التحوير رين الصناديم 

o تحويننر م 
ً
متلكنناتهم منن   ننذا الصننندوق إلننى الصننندوق قالصننناديم  اآلخننر املنندار منن  ِقبننر منندير الصننندوق وذلنن  رتعبئننة وتوق ننض النمننوذج الخنناص ي ننوز للمسننر مري  أيطننا

 رى   وسنتكون خاضننعةرالتحوينر ق"طلبنا  التحوينر" . سنتعامر انر عمل نة تحوينر علنى أنهنا اسنراداد من  الصنندوق األول واشنرااك فن  الصنندوق قالصنناديم  األخنر قاألخن

 لألحكام والشروط ذا  العالقة رالصندوق قالصناديم . سرنفذ عمل ة االشرااك بعد استالم جم ض مدفوعا  االسراداد.

o صرف السائد ف  ستخصم أ  رسوم اشرااك مطبقة على الصندوق البدير. ف  حال اختالف عملة الصندوقين  س حول مدير الصندوق مبلغ االسر مار الناتج بسعر ال

 ذل  الوقت.

o وينننر جم ننننض إن انننان مننن  شننننن أ  طلننننج تحوينننر أن يخفنننض ق منننة مننننا يملكنننه املسنننر مر فننن  الصننننندوق  إلنننى أقنننر مننن  الحنننند األدننننى لالشنننرااك  سننن قوم منننندير الصنننندوق رتح

 الوحدا  إلى الصندوق الجديد الذ  طلبه املسر مر.

o  سراداد سيتم االحتفاظ بها لصالح وعلى حساب املسر مر  واسر مار  ف  الصندوق ف  حالة تم إيقاف الصندوق املحول إل ه  فان صاف  املبالغ النات ة ع  عمل ة اال

 ف  أقرب يوم 
ً
ممك . ل  يكون مدير الصندوق مسئوال ع  أ  مطالبة أو استدعاء مهما اان ع  أ  خسارة محتملة أو فعل ة يتكبد ا  تقويماملطلوب س صبح ساريا

 املسر مر نر  ة اإليقاف.

   االسراداد اإلجبار 
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o صندوق أن ذل  يصج ف  ملدير الصندوق الحم ف  الرد اإلجبار  لبعض أو ار الوحدا  التي ف  حوزة أحد املسر مري  رنسعار االسراداد السارية حال ارتنى مدير ال

   مصلحة الصندوق  وذل  بعد إرسال إخطار  تابي لهذا املسر مر.
ً
رد الوحدا   –العامة ف  الرد اإلجبار  ردون اإلخالل بسلطاته  – ما ي وز ملدير الصندوق أيطا

 بشكر إجبار  ف  الحاال  التال ة:

o   رامتالك الوحدا  أو رالن ارة عنه قسواء بشكر مباشر أم غيا مباشر   وذل 
ً
وفم تقدير اذا اانت الوحدا  ف  حوزة أ  مسر مر غيا مسمو  له قانونا

 تقدير إدارة املطارقة وااللرزام ملدير الصندوق ح ث يعد  ذا م  اختصاصها  رحسج

o  جم ض الوحدا  التي يمتلكها مال  الوحدا  أقر م  الحد األدنى لإلشرااك األولىتقويماانت ق مة قصاف  ق مة األصول لكر وحدة ف  آخر تاريخ اذا   

o   اتفاق ة االشرااك الخاصة ره غيا صح حة أو لم لعد صح حةاذا اانت أ  م  الب انا  التي قدمها املسر مر ف 

 

 االستثمار صندوق  أصول  تقويم .26

 طريقة تحديد ق مة إجمال  أصول صندوق االسر مار - أ

 إليها األربا  املس يتم احرساب 
ً
تحقة.  ما يتم تقويم أسهم إجمال  ق مة أصول الصندوق رناًء على أسعار إغالق األسهم التي يسر مر بها الصندوق ف  يوم التقويم مطافا

  واإلدراجالطروحا  العامة االول ة وحقوق األولوية خالل الفراة ما رين اال تتاب 
ً
 لسعر التكلفة. ويتم تقويم االسر مار ف  الصناديم االسر مارية وفقا

ً
ف  السوق املال ة وفقا

على أخر سعر إغالق إذا اانت متداولة أو على التكلفة إذا لم تكون متداولة. يطاف  النقد رناءً ويتم تقويم أدوا  أسواق  آلخر سعر وحدة معل  م  قبر تل  الصناديم.

   ق مة أصول الصندوق  إجمال النقد إلى أصول الصندوق للوصول إلى 

 

 

 عدد مرا  التقويم - ب

نج سنعر وحندة الصننندوق رنهاينة انر يننوم عمنر فن  اململكننة العرب نة السنعودية عننند السناعة السادسنة مسنناًء ق"ينوم التقنويم"  . فنن  حنال صنادف يننوم التقنويم عطلنة رسننم ة  ُيحسف

 للسوق املال ة السعودية فسيتم حساب سعر وحدة الصندوق ف  يوم التقويم التال . 

 

 طريقة حساب أسعار االشرااك واالسراداد وأ  ظروف قد تتغيا فيها طريقة الرسعيا -  

 منهننا رسننوم إدارة الصننندوق وجم ننض األلعنناب املسننتحقة 12يننتم احرسنناب سننعر الوحنندة رحسنناب ق مننة إجمننال  أصننول صننندوق االسننر مار  مننا ورد فنن  الفقننرة ق
ً
.أ  أعننال  مطروحننا

سننننتانائ ة أو الطارئنننة التننني يقننننرر ف  نننا منننندير علنننى الصنننندوق ومنننن  ثنننم قسنننمة الننننناتج علنننى إجمننننال  عننندد وحننندا  الصننننندوق القائمنننة فننن  يننننوم التقنننويم ذ  العالقننننة. فننن  الحننناال  اال 

تكون فيها السوق املال ة الصندوق بشكر معقول عدم إمكان ة تقويم جزء  بيا م  أصول الصندوق بشكر يمك  التعوير عل ه قرما ف  ذل  على سب ر امل ال الظروف التي 

 ال تت نناوز يننومين منن  املوعنند الن ننائي لتقننديم التعل مننا  الخاصننة بعمل ننا  الشننراء واالسننراداد السننعودية مقفلننة فنن  وقننت التقننويم   ي ننوز تنننخيا تقننويم أصننول الصننندوق ملنندة 

  وسيتم الرجوع الى م لس ادارة الصندوق للحصول على املوافقة

 

 مكان نشر سعر الوحدا  وعدد مرا  النشر - ث

التنننال  ل نننوم التقنننويم ق"ينننوم اإلعنننالن" . وإذا لنننم يصنننادف ينننوم اإلعنننالن ينننوم عمنننر فننن  سنننيتم اإلعنننالن عننن  األسنننعار الجديننندة للوحننندا  فننن  عنننند السننناعة الخامسنننة مننن  مسننناء ال نننوم 

ملننننننننننننندير  اململكنننننننننننننة العرب نننننننننننننة السنننننننننننننعودية  فسننننننننننننن عل  عننننننننننننن  األسنننننننننننننعار الجديننننننننننننندة فننننننننننننن  أقنننننننننننننرب ينننننننننننننوم عمنننننننننننننر. سنننننننننننننيتم اإلعنننننننننننننالن فننننننننننننن  موقنننننننننننننض تنننننننننننننداول االلكراوننننننننننننننى واملوقنننننننننننننض اإللكراونننننننننننننني

 www.jadwa.comالصندوق.

 

 

 املبكر االسترداد رسوم .27

 % م  املبلغ املسراد وتدفض للصندوق 7فر  رسوم اسراداد مبكر لستحم على مال  الوحدا  لعادل  سيتم - أ

 م  تاريخ شرائها  وذل  لتعويض الصندوق ع  النفقا  التي تحملهنا نر  نة لعمل نة 48فر  الرسوم إذا قام مال  الوحدا  راسراداد الوحدا  خالل ثالثين ق سيتم - ب
ً
  يوما

 االسراداد املبكر.
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 سيتم احرساب  ذ  الرسوم على الوحدا  املسرادة رناء على قاعدة "األول فاألول". -  

 

 إنهاء الصندوق  .28

 ييحتفظ مدير الصندوق رحقه ف  إنهاء الصندوق بعد إعطاء مالك الوحدا  مهلة ست
ً
  ن يوما

ً
 على األقر وذل  بعد الحصول على موافقة اله ئة.تقويم ا

 

 لصاف  ق مة األصول النهائ ة لكر فئة م  فئا ف  م ر  ذ  الحالة سيتم تصف ة 
ً
 الوحدا . أصول الصندوق والرزاماته وتوزيض املبالغ املتبق ة بعد التصف ة على مالك الوحدا  وفقا

 

 الوحدات ملالكي  التقارير رفع .29

  املنتهني راإلضنافة إلنى عندد وق منة الوحندا  التني يمتلكهنا املسنر مر س قوم مدير الصندوق رتقديم  شف حساب رنهاينة انر شنهر من الد  يظهنر عمل نا  املسنر مر خنالل الشنهر

 ر
ً
 خط ا

ً
 تغ يا العنوان البايد .رنهاية الشهر. سياسر  شف الحساب إلى العنوان البايد  املقدم م  قبر املسر مر ف  االتفاق ة  إال إذا قّدم املسر مر إخطارا

 48فننن  حنننال وجنننود أ  خطنننن أو أ  استفسنننار آخنننر  فاننننه ي نننج إرنننالا مننندير الصنننندوق خنننالل ثالثنننين ق 
ً
    يومنننا

ً
مننن  تننناريخ  شنننف الحسننناب وإال فسننن عتبا  شنننف الحسننناب  تقويم نننا

.
ً
 صح حا

 صندوق وف  املقر الرئيس ي ملدير الصندوق.ستكون الرسوم واملصاريف الفعل ة وب انا  األداء ع  السنة السارقة متاحة على املوقض اإللكراوني الخاص رمدير ال 

 

 تضارب املصالح .31

ناديم  سنن قوم منندير الصننندوق فنن  حننال وجننود تطننارب جننو ر  فنن  املصننالح رننين منندير الصننندوق أو املنندير الفرعنن  مننض الصننندوق الننذ  ينندير   أو تطننارب جننو ر  رننين مصننالح م موعننة صنن

ئننم. وعلننى أ  مسننر مر يرغننج فنن  اإلرننالا عنن  تطننارب محتمننر فنن  املصننالح التواصننر مننض مسننئول االلرننزام التننابض ملنندير الصننندوق. راإلفصننا  الكامننر مل لننس إدارة الصننندوق فنن  أقننرب وقننت مال 

  ذا وستكون إجراءا  التعامر مض حاال  تطارب املصالح متاحة عند الطلج.

 سياسات حقوق التصويت .31

صنندوق علننى الس اسننا  العامننة املتعلقنة رممارسننة حقننوق التصننويت املمنوحنة للصننندوق رموجننج األوراق املال ننة التنني بعند الرشنناور مننض مسننئول املطارقنة وااللرننزام  يوافننم م لننس إدارة ال

 م  محفظة أصوله. وعلى مدير الصندوق طبقا لتقدير  ممارسة أو عدم ممارسة أ  حقوق تصويت.
ً
 طلبها عند الس اسا  رتل  الوحدا  مالكي تزويد وسيتملشكر جزءا

 

 الشروط واألحكامتعديالت  .32

ه التعننننديال  ذا  العالقننننة. أ  لعننننديال  جو ريننننة سننننرتم بعنننند ي ننننوز ملنننندير الصننننندوق لعنننندير أحكننننام وشننننروط  ننننذ  االتفاق ننننة رإرسننننال إخطننننار مكتننننوب إلننننى املسننننر مر يصننننف ف نننن .أ

 يوما م  تاريخ اإلخطار املرسر إلى املسر مري .  28ة   اله ئة الشرع ة  ويتم تفع لها بعد انقطاء مهل4  اله ئة ق1  م لس إدارة الصندوق ق7الحصول على موافقة ق

عنندم السننريان ينطبننم  إذا اعتبننا أ  منن  فقننرا  أو شننروط  ننذ  االتفاق ننة غيننا صننح ح أو غيننا سننار  لنندى أ  محكمننة أو جهننة تنظ م ننة أو أ  جهننة أخننرى  فننان عنندم الصننحة أو  .ب

سبج ذل  وسيستمر عمر  ذ  االتفاق نة  منا لنو أن تلن  الفقنرة أو الشنرط الغينا صنح ح أو الغينا سنار  على تل  الفقرة أو الشرط فقع. صالح ة الفقرا  األخرى ل  تتنثر ب

.
ً
 لم يك  موجودا

 

 ل  يتم استاناء الحقوق واملعالجا  لألطراف ذا  العالقة بهذ  االتفاق ة م  أ  حقوق أو معالجا  مقدمة رموجج القانون. .ج

 

 الشكاوي إجراءات  .33

تفاصن ر إجنراءا  معالجنة الشنكاوى متاحنة  ف  حال وجود أ  شكوى ف ما يتعلم رالخدما  ذا  العالقة بهذ  االتفاق ة  يتعين على املسر مر االتصال رمسئول االلرزام ملندير الصنندوق.

وفنن  حننال لعننذر   مقارننر  رنندون  املقننر الرئيسنن ي ملنندير الصننندوق.ا  منن  خننالل أيطننا فنن  املوقننض االلكراوننني الخنناص رمنندير الصننندوق.  مننا أنننه رإمكننان املسننر مر طلننج ن ننخة منن   ننذ  اإلجننراء

إدارة شنكاوى املسنر مري    منا يحنم للمشنراك إينداع الشنكوى لندى لجننة  -ينوم عمنر  يحنم للمشنراك إينداع شنكوا  لندى   ئنة السنوق املال نة 32الوصول ال  لسوية أو لم يتم الرد خالل 

  مننن  تننناريخ إينننداع الشنننكوى لننندى اله ئنننة  إال إذا اخطنننر  اله ئنننة مقننندم الشنننكوى ر نننواز إينننداعها لننندى اللجننننة قبنننر 18ة بعننند مضننن ي مننندة قالفصنننر فننن  منازعنننا  األوراق املال ننن
ف
  ينننوم تقويم نننا

 .انقطاء املدة

 املطبق النظام .34

اله ئنة رنناًء علنى نظنام السنوق املال نة ومنا يشنمله من  قواعند رمنا فن  ذلن  الئحنة األشنخاص املنرخق لهنم املفعنول  م لنستخطض  ذ  االتفاق ة إلى الئحة صناديم االسنر مار الصنادرة عن  
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م ننض اق ننة علنى إفصنناحا  ااملننة وصننح حة لجوجم نض اللننوائح والقواعنند األخننرى التني قنند تطبننم منن  وقنت آلخننر   راإلضننافة إلننى أنظمنة اململكننة العرب ننة السننعودية السنارية. تحتننو   ننذ  االتف

يلننزم إحالنة أ  نننزاع ال يمكنن  حلننه  الحقنائم الجو ريننة ذا  العالقننة رالصنندوق. علننى منندير الصنندوق واملسننر مري  رننذل قصنارى جهنند م لحننر أ  نننزاع ينشنج وذلنن  رصننورة ودينة  إال أنننه

 املال ة. األوراق منازعا  ف  الفصر لجنةرصورة ودية إلى 
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وتحتننوى إفصننا  اامننر وصننح ح علننى جم ننض الحقننائم الجو ريننة ذا   اله ئننة م لننسالصننادرة عنن  ير الصننندوق رنننن الشننروط واألحكننام مطارقننة ألحكننام الئحننة صننناديم االسننر مار يؤ نند منند

 العالقة رالصندوق.

 

 ملخص اإلفصاح املالي .36

 املال   امللخق .7

 الرسوم و املصاريف

 االشرااك % م  مبلغ4رما ال يت اوز   رسوم االشرااك

 اإلدارة رسوم

 

 7.12 الفئة قأ :
ً
 % م  صاف  ق مة أصول الصندوق لكر وحدة م  وحدا  الفئة قأ  سنويا

 ر% م  صاف  ق مة أصول الصندوق لكر وحدة م  وحدا  الفئة ق7.12  :بالفئة ق
ً
 ن  سنويا

   ج% م  صاف  ق مة أصول الصندوق لكر وحدة م  وحدا  الفئة ق8.10  :جالفئة ق
ً
 سنويا

 م   48% م  ق مة مبلغ االسراداد إلى الصندوق. ويتم تطب م رسوم االسراداد املبكر فقع على الوحدا  التي يتم اسراداد ا خالل 7 رسوم االسراداد املبكر
ً
يوما

 تاريخ شرائها.

 ال يوجد رسوم الحفظ

 % م  صاف  ق مة أصول الصندوق 8.81 رسوم الخدما  االدارية

  780888 رحوال تقدر  إدارة الصندوق ألعاب م لس 
ً
 املستقر فقع للعطو ريال سعود  سنويا

  20,000 الحسارا  مراجضألعاب 
ً
 ريال سعود  سنويا

  720888 النشررسوم 
ً
  ال الث الصندوق  لفئا ريال سعود  سنويا

  10288رحد أقص    رقار ة رسوم
ً
 ريال سعود  سنويا
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 الرسوم    م1872الرسوم واملصروفا  املحرسبة خالل عام  -

 

 باملقارنة مع الحدود القصوى املسموح بهام 2015في عام 

 

 1873املصاريف خالل 

 قرالريال السعود  
نسبة الحد األقص   املسمو  

ره  نسبة م  متوسع 

  املسمو  ره الفعل  األصول 

 م لس إدارة الصندوق  0.10% 310,212.86 20,000

 مصاريف املراجعة 0.10% 310,212.86 20,000

 رسوم الحفظ 0.50% 702820274 -

 املصاريف القانون ة 0.25% 1210122 -

 قمت  ما اقتطت الحاجة  تكال ف التموير اإلسالمي 0.25% 1210122 -

 الر ج ر / رسوم معالجة الوحدا  0.30% 930,638.59 433,379.24       

 مصاريف أخرى  0.50% 1,551,064.31    52,164.69

 

  2وه  أقر راملقارنة رالنسبة املسمو  بها %  0.3نسبة التكلفة ملتوسع األصول.% 

 تدفض مصاريف أ  طرف ثالث ف  حالة مطالبة الطرف ال الث راملبلغ املستحم. .عند ار تق  م وتدفض على أساس سنو   تراا م املصاريف بشكر تناسبي 

 

 يوما م  تاريخ شرائها  48إلى الصندوق ف  حالة اسراداد الوحدا  خالل  

  الحد املسمو  ره املصاريف الفعل ة

 مصاريف االسراداد املبكر 7% 10,098

 

 ريال سعود  4440871.28م:  1872مصاريف التداول لعام 

 

 

  رالصندوق  الخاصة املصاريف م  املسر مر نصيج على م ال   -4

 

 افرااض ا ملال  وحدا  رافراا  أن ق مة أصول الصندوق الجدول التال  يوضح 
ً
 سعود  الیر  7880888سعود  لم تتغيا طوال السنة ومبلغ اشرااك املسر مر  الیمل ون ر  78اسر مارا

 % على االسر مار.78لم تتغيا طوال السنة   وبافراا  أن يحقم الصندوق عائد سنو  يبلغ 
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 اسر مار افرااض ي ملال  وحدا  وحصته م  املصاريف رالريال السعود جدول 

 الصندوق  أصول  كل على تطبق رسوم الوحدات مال  على تطبق رسوم الرسوم نوع
 قبل من دفعه املفترض املبلغ

 الوحدات مال 

 مال  هيتحملالذي  املبلغ

الوحدات الستثماره في الصندوق 

 ملدة عام

    311,111   %3.11 االشتراك رسوم

   111,111   %1.00 املبكر االسترداد رسوم

   211,111   %2.00 االسترداد رسوم

 اإلدارة للفئة أ أتعاب

 اإلدارة للفئة ب أتعاب

 اإلدارة للفئة ج أتعاب

 

%7.12 

%7.12 

%8.10 

 

 

  

1,251 

1,951 

981  

  1   1   أمين لحفظ  رسوم

 70   % 1.17   االداري  املدير رسوم

مجلس إدارة  أعضاء   مكافأة

 املستقلين   الصندوق 
  21,111 

  
211.1  

  211   21,111     الحسابات مراجع أتعاب

نشر بيانات الصندوق على  رسوم

  موقع تداول 
  15,111 

  
151  

  75   7,511   الرقابية الرسوم
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  311   %1.31   أخرى  مصاريف

 أ للفئة اإلجمالي

 ب للفئة اإلجمالي

 ج للفئة اإلجمالي

5,000  

5,111 

5,111 

2345 

2945 

1975 

          

 يوم( 31مال  الوحدات )اذا كان االستثمار فترته أقل من  يتحملهما  إجمالي

 أ فئة

 ب فئة

 ج فئة

 

7345 

7945 

6975 

 مال  الوحدات )اذا كان االستثمار ملدة عام( يتحملةما  إجمالى

 أ فئة

 ب فئة

 ج فئة

 

4245 

5188.75 

4218.75 

 110,000 % + رأس املال11لالستثمار ملدة عام =  اإلفتراض ي العائد

 عام ملدة االفتراض ي االستثمار قيمة صافي

 أ فئة

 *ب فئة 

 ج فئة

115,655 

115,155 

116,125 

 االشرااك مالحظة: رسوم االشرااك تدفض مرة واحدة فقع عند *
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 القارض الصندوق -3

 ال ينطبم  

 

 مصاريف التعامر -2

 ال ينطبم 

 

 السايماألداء  -2

 

 م1873ديسمبا 47نوضح أدنا  عوائد الصندوق  بعد استقطاع جم ض الرسوم واملصاريف الفعل ة  ما ف  

 

  األداء الكلي

 

 صندوق جدوى لالسهم السعودية

 

 منذ اإلنشاء خمس سنين ثالث سنوات سنة واحدة 2015ديسمبر  31كما في 

 %184.30 %74.83 %51.72 %2.20 الصندوق 

 %34.29 %23.85 %8.95 %14.98- املؤشر املع ار  

 

 األداء السنوي 

 
 

 م1881يون و  48*األنشاء ف  

 

 

 



35 

 

 مالحظة:

 

 .املعلوما  أعال  توضح تذرذب إيرادا  االسر مار ف  الصندوق 

 إن األداء السارم لصندوق االسر مار أو األداء السارم للمؤشر ال يدل على  
ً
 ما س كون عل ه أداء الصندوق مستقبال

 .لألداء السارم 
ً
 إن الصندوق ال يطم  ملالكي الوحدا  أن أداء الصندوق قأو أدائه مقارنة راملؤشر  سيتكرر أو يكون مماثال

 

 الصندوق  ادارة م لس أعطاء مكافنة -1

 م2114 عام في العضو مكافأة العضو

 سعود  ريال 180888 السهل  محمد. د

 سعود  ريال 180888 عداس ول د. د

 

 االجنبي للصندوق  املال ة الراتيبا  -0

 ينطبم ال

 

 املبكر االسراداد رسوم -1

 م   تاريخ ش 48 خاللفقع على الوحدا  التي يتم اسراداد ا  املبكر  االسراداد رسوم% م  ق مة الوحدا  املسرادة إلى الصندوق. ويتم تطب م 7
ً
 رائهايوما
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 1امللحق رقم 

 بسم هللا الرحم  الرح م

 

 الطوارع الشرع ة لالسر مار 

 

 ترى اله ئة الشرع ة جواز ر ض وشراء أسهم الشراا  املسا مة ذا  األغرا  املباحة وفم لبعض الطوارع وه :

  والخدما  النافعة ف  م ال الزراعة والصناعة والت ارة وغيا ا وال ي وز االسر مار ف  الشراا  ي ج أن يقتصر االسر مار على الشراا  التي يكون غرضها مباحا م ر إنتاج السلض

 أو أ ثا مما يل :
ً
 التي يكون م ال نشاطها الرئيس ي واحدا

 التالم ة وشراا  ممارسة األنشطة املال ة م ر املصارف التقل دية التي تتعامر رالفائدة أو األدوا  املال ة املخالفة ألحكام الشريعة اإلس 

القمار وإنتاج أدواته  إنتاج ونشر أفالم الخالعة التقل دية  إنتاج وتوزيض الخمور أو الدخان وما ف  حكمهما   إنتاج وتوزيض  اللحوم غيا املذااة ولحم الخ زير ومشتقاته  إدارة صاال   

اعم والفنادق وأما   اللهو التي تقدم خدما  محرمة  ب ض الخمر أو غيا  و أ  نشاط آخر تقرر اله ئة و تج امل ون وامل ال  والقنوا  الفطائ ة املاجنة ودور السينما   املط

 الشرع ة عدم جواز االسر مار ف ه.

 شهر سارم . 42%  م  ق متها السوق ة قمتوسع 18ال ي وز االسر مار ف  أسهم شراا  يزيد فيها م موع النقود والديون قعلى الغيا  ع  ق 

  مليزان تها أ ثا م  قال ي وز 
ً
 شهر سارم . 42%  م  الق مة السوق ة قمتوسع 44االسر مار ف  أسهم شر ة تكون القرو  الربوية وفقا

 ة للشر ة قمتوسع %  م  الق مة السوق44ال ي وز االسر مار ف  أسهم شر ة تزيد نسبة اسر مار س ولتها ف  أدوا  قصياة األجر اودائض رنك ة أو أوراق مال ة رفائدة ربوية ع  ق 

 شهر سارم . 42

 م  الدخر الكل  للشر ة سواًء اانت  ذ  املصادر م  فوائد ربوية أم م  مصادر 2ال ي وز التعامر ف  أسهم شراا  يزيد فيها الدخر غيا املشروع م  مختلف املصادر ع  ق  %

 أخرى غيا مباحة.

  .م  الواجج أيطا التطهيا ح ث يتم تحديد الدخر غيا املشروع وإيداعه ف  حساب خاص لصرفه ف  األعمال الخياية 

 ب  وأخياا ال ي وز ر ض وشراء األسهم رن  أداة م  األدوا  االسر مارية التال ة: العقود املستقبل ة  عقود الخ ارا   عقود املناقلة قسواSWAP .واألسهم املمتازة 
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 2امللحق رقم 

 /االسراداداالشرااك طلج نموذج
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 3امللحق رقم 

 

 لقد قمت/قمنا رقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على ن خة منها وجرى مني/منا التوق ض عليها.

  

 

 ____________________________________________________________اسم العم ر / املسر مر: 

 

 

 

 التاريخ: _________________________________       __________________________ التوق ض: 

 

 

 

 ن ارة ع  الشر ة: _______________________________________________________________

 

 

 

 رالتوق ض:________________________________________________________املفو  قاملفوضين  

 

 

 ختم الشر ة: 

 

 

 ____________________________________________________________________  العنوان:

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 رقم الجوال: ________________________  ________________________البايد االلكراوني:  __

 

 

 رقم الفا س: _______________________  ___________________________ رقم الهاتف: 

 

 

 طارق ر  زياد السدير                                                                      مل اء رنت عبدالرحم  الحمّ د                

     

 

 العطو املنتدب والرئيس التنف ذ         مسؤول املطارقة وااللرزام                                

 

 ريال سعود  مدفوع رالكامر  02101420888شر ة مسا مة سعودية مقفلة  مرخصة م  قبر   ئة السوق املال ة  رأس املال

   اململكة العرب ة السعودية77222الريا   28211ص.ب.  1571 279 11 966+  فا س 1111 279 11 966+ اإلدارة العامة:  اتف 


