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 إشعار هام

 

ما كان لدى ثمار في الصندوق من عدمه. وإذا هذه بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن االست المعلوماتعلى كل مستثمر أن يقرأ نشرة 

االساتعانة بمستشاار ماالي  فعلياهالصندوق لالستثمار أو حول أي من محتوياات هاذه النشارة   لمالئمةشك بالنسبة المستثمر أي 

 مستقل  مع األخذ في االعتبار أن كل شخص يستثمر في الصندوق إنما يقوم بذلك على مسؤوليته الشخصية. 

الصادرة عن هيئاة الساوق المالياة بموجاق القارار  االستثمارالئحة صناديق ذه النشرة طبقا للقواعد التي تنص عليها تم إعداد ه

م بناءاً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكاي 24/12/2006الموافق  هـ3/12/1427وتاريخ  2006-219-1رقم 

 هـ.2/6/1424وتاريخ  30رقم م/

ق مسؤولية المعلومات الواردة في هذه النشرة  والتي يؤكد مدير الصندوق بحسق علمه )بعد أن بذل الصندو مدير يتحمل

القدر المعقول من العناية للتأكد من ذلك( أنها ال تتضمن أية إفادة غير صحيحة أو مضللة وال تغفل أية أمور تشترط اللوائح 

 لسوق المالية. تضمينها فيها. وقد تم اعتماد هذه النشرة من قبل هيئة ا

صندوق القوافل  للمتاجرة بالسلع هو عبارة عن صندوق استثماري مفتوح يعمل على استثمار أصوله في  تعامالت مرابحة 

في أسواق السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويخضع الصندوق لالئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن مجلس 

 هيئة السوق المالية.

ير الصندوق لم يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تلك الواردة إن مد

حصل ذلك  يجق عدم االعتماد على مثل تلك المعلومات أو اإلفادات باعتبارها أعطيت أو  في حال أنفي هذه النشرة. وعليه  

في هذه النشرة هي معلومات مقدمة في تاريخ هذه النشرة  ما لم تنص قدمت من مدير الصندوق. كما إن المعلومات الواردة 

 هذه النشرة على خالف ذلك. 

  علما بأن هذه النشرة ال تشكل غير السعوديين إن توزيع هذه النشرة وطرح الوحدات موجهان إلى المواطنين السعوديين و

هذا العرض أو الدعوة  وال عرضا أو دعوة إلى أي عرضا أو دعوة من قبل أي شخص في أي دولة يحظر فيها النظام مثل 

من كل من تقع هذه النشرة بحوزته أن يتعرف على هذه  الشركةطلق تشخص يحظر تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة إليه. و

 القيود ويلتزم بها. 

بية أو قانونية أو شرعية أو كذلك يجق على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار هذه النشرة نصيحة فيما يتعلق بأي أمور ضري

استثمارية أو أية مسائل أخرى  ويُنصح المستثمرون المحتملون باستشارة مستشاريهم المهنيين والشرعيين بالنسبة لشراء 

الوحدات أو امتالكها أو التصرف بها وبشأن المتطلبات النظامية التي تنطبق عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم 

 أن والنتائج التي قد تترتق على هذا الشراء أو االمتالك أو البيع أو التصرف من حيث الدخل والضريبة. بهذا الش

 بتاريخم  وتم إجراء أخر تحديث  لها 21/10/1998هـ الموافق 30/06/1419صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 م. 02/11/2017هـ الموافق 1439/ 13/02

الصندوق هو لتوفير الفرصة للمستثمرين لتحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من إن طبيعة االستثمار في هذا 

 خالل االستثمار في تعامالت مرابحة في أسواق السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 القوافل للمتاجرة بالسلعصندوق 

 

 مدير الصندوق

 لألسواق المالية جزيرة شركة ال

 

 لصندوقعنوان مدير ا

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية

 0112256000هاتف 

 0112256068فاكس 

 www.aljaziracapital.com.sa  

 

 أمين الحفظ 

 

  الجزيرة لألسواق المالية شركة

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 سعوديةالمملكة العربية ال

 

 مراجع الحسابات

 

 كي بي إ م جي الفوزان والسدحان

  برج كي بي إم جي

  92876ص. ب. صالح الدين االيوبي  طريق 

 المملكة العربية السعودية  11663 الرياض

 0096618748500هاتف 

 0096618748600فاكس 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 ملخص صندوق القوافل للمتاجرة بالسلع

 الريال السعودي عملة الصندوق

ع ذلااااك ال ماااامسااااتوى المخاااااطر فااااي هااااذا الصااااندوق ماااانخف   و المخاطردرجة 

 يضمن مدير الصندوق تحقيق أهداف الصندوق. 

 للريال السعودي يشهرالسايبور  المؤشر االسترشادي

يهاااااادف الصااااااندوق تحقيااااااق عائااااااد منااااااافس مقارنااااااةً بالمؤشاااااار  أهداف الصندوق

اإلسترشاااااادي وبمخااااااطر منخفضاااااة بماااااا يتوافاااااق ماااااع ضاااااواب  

ة اإلساااالمية مااان خاااالل تعاااامالت المرابحاااة بشاااكل رئيساااي الشاااريع

 مع توفير السيولة خالل فترة قصيرة.

 لاير سعودي  5.000 الحد األدنى لالشتراك 

 لاير سعودي  500 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 5.000لاير سااااعودي علااااى أال يقاااال الرصاااايد المتبقااااي عاااان  500 الحد األدنى لالسترداد

 لاير سعودي

 باستثناء العطل الرسمية للمملكة خميسإلى ال األحد أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد

آخاااار موعااااد السااااتالم طلبااااات االشااااتراك 

 واالسترداد 

 التعاملبعد الظهر ليوم العمل السابق ليوم  4:00الساعة 

  لكةاألربعاء باستثناء العطل الرسمية للمم من األحد إلى يم يالتقأيام التعامل  و

موعاااااد دفاااااع قيماااااة الوحااااادات المساااااتردة 

 للمشتركين 

خااالل أربعااة أيااام عماال ماان نهايااة يااوم التعاماال الااذي تاام فيااه تنفيااذ 

 الطلق 

 ال شيء  رسوم االشتراك

% ماااان العوائااااد المحققااااة ماااان الصااااندوق  15يحتسااااق الصااااندوق  دارةاإلرسوم 

ساااانوية يااااتم إحتسااااابها علااااى أساااااس يااااومي وتاااادفع  إدارة كرسااااوم

سااااس رباااع سااانوي علاااى أن ال تتجااااوز هاااذه الرساااوم نسااابة  علاااى أ

 % كعائد سنوي على صافي أصول الصندوق.0.75

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

 لاير سعودي  100 سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 

الحمد هلل رب العالمين  والصالة والسالم على أشرف النبيين والمرسلين  سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين وبعد 

 

 قائمة المصطلحات

 

 :دناهله أفي هذه النشرة المعنى المحدد المستخدمة سيكون لكل من المصطلحات التالية 

 

 كي بي إ م جي الفوزان والسدحان: يعني مراجع الحسابات

 

شااااركة الجزياااارة لألسااااواق الماليااااة )ماااادير الصندوق( الحاصاااالة علااااى تاااارخيص ماااان : يعنااااي الشررررركة

م والحاصااااالة 22/7/2007هاااااـ الموافاااااق 8/7/1428تااااااريخ  07076-37رقااااام هيئاااااة الساااااوق المالياااااة  

 اوعنااااوان مكتبهاااا  م05/04/2008الموافااااق   هااااـ28/3/1429علااااى خطاااااب  لممارسااااة العماااال تاااااريخ 

  المملكاااااااااااة العربياااااااااااة الساااااااااااعودية  هااااااااااااتف 11455الريااااااااااااض  20438ص. ب. الرئيساااااااااااي: 

0112256000  . 

   4030010523 تجااااري رقااامشاااركة مسااااهمة ساااعودية  بساااجل : يعناااـي بناااك الجزيااارة بنرررل الجزيررررة

 .لسعودية.   المملكة العربية ا21442 جدة 6277ص. ب. وعنوان مكتبه الرئيسي: 

 أيلبناااك الجزيااارة وأو مملوكاااة  تابعاااة   فاااي هيئاااة قابضاااة شاااركة: تعناااي أياااة مجموعرررة بنرررل الجزيررررة

 شركة تابعة لتلك الشركة. 

 األحكام. ومن الشروط  13: يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكورين في البند المجلس

 ة المؤسسة وفقا لنظام السوق المالية. : تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعوديالهيئة

: يعنااااي نظااااام السااااوق الماليااااة بالمملكااااة العربيااااة السااااعودية الصااااادر بموجااااق نظررررام السرررروق الماليررررة

 م(. 2003يونيو  16هـ )الموافق 2/6/1424وتاريخ  30المرسوم الملكي رقم م/

ي المملكااة العربيااة فاارساامي يكااون يااوم عماال ماان كاال أساابو  واألربعاااء  ماان األحااد إلااى: يرروم التعامررل

 .  أو يتعارف عليه بأنه كذلك السعودية

 للمتاجرة بالسلع القوافل: يعني صندوق الصندوق

ص. وعنوانهااااا الرئيسااااي هااااو لألسااااواق الماليااااة ) الشااااركة( جزياااارة الشااااركة : يعنااااي مرررردير الصررررندوق

 .    المملكة العربية السعودية11455الرياض  20438ب. 
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 واألحكام.   من الشروط 18المذكورين في البند  الهيئةي أعضاء : تعنالشرعية للصندوق الهيئة

 واألحكام.  من الشروط 8: تعني األهداف االستثمارية المذكورة في البند األهداف االستثمارية

)طبيعااااي أو اعتباااااري(  شااااخص أي : يعنااااي المسااااتثمر فااااي الصااااندوق أوالمسررررتثمر سالمسررررتثمرون  

 يقدم طلبا لالستثمار في الصندوق. 

: تعناااي الوحااادات االساااتثمارية التاااي تمااانح المساااتثمر حاااق المشااااركة فاااي ملكياااة الوحررردات االسرررتثمارية

 أصول الصندوق على أساس نسبي وفقا لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر. 

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

 الواردة فيها.  واألحكام  الشروطو لنشرة: تعني هذه االنشرة

 : تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة. الالئحة

   .: يعني الريال السعودي  العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةلاير

   .: تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالشريعة

بمهااااام المراجعااااة فااااي المسااااائل  لتقااااوم تعاقااااد معهااااا الصااااندوق التااااي الجهااااةي تعناااا الرقابررررة الشرررررعية

   المتعلقة بعمليات الصندوق ومدى مطابقتها للضواب  الشرعية.

واألحكاااام التاااي تنطباااق علاااى االساااتثمار فاااي الصاااندوق والمدرجاااة   : تعناااي الشاااروطواألحكرررام  الشرررروط

 في هذه النشرة. 

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

أو  فاااي المملكاااة العربياااة الساااعوديةرسااامي يكاااون ياااوم عمااال واألربعااااء  مااان األحاااد إلاااى: التقرررويم يررروم

 .  يتعارف عليه بأنه كذلك

مااان كااال أسااابو  ويساااتثنى منهاااا العطااال الرسااامية فاااي  خمااايسإلاااى ال األحااادمااان  : يعناااي أي ياااوميررروم العمرررل

 ية السعودية.المملكة العرب

 : سعر اإلقراض بين البنوك السعوديةسايبور

 : سايبور الشهري للريال السعوديالمؤشر اإلسترشادي
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 الشروط واألحكام

 
 اسم الصندوق االستثماري  .1

   القوافل للمتاجرة بالسلع صندوق 

  مدير الصندوق  عنوان .2

همة ساااعودية هاااي مااادير الصاااندوق  وهاااي شاااركة مساااالألساااواق المالياااة جزيااارة شاااركة ال

الرياااااض  20438ص. ب. تعماااال تحاااات إشااااراف الهيئااااة وعنااااوان مركزهااااا الاااارئيس هااااو 

  0112256068  فااااااكس 0112256000  المملكاااااة العربياااااة الساااااعودية  هااااااتف 11455

 .  www.aljaziracapital.com.sa على شبكة اإلنترنت:الموقع 

 الصندوقدء تاريخ ب .3

 م. 2000نوفمبر  26بدأ الصندوق استقبال االشتراكات في 

 الهيئة المنظمة .4

الصاااندوق هاااو شاااخص مااارخص لاااه وفقاااا لالئحاااة األشاااخاص المااارخص لهااام بموجاااق مااادير 

هااااـ 8/7/1428بتاااااريخ  السااااوق الماليااااة الصااااادر ماااان هيئااااة 07076-37التاااارخيص رقاااام 

 .  م22/7/2007الموافق 

   لصندوق وآخر تحديث لهاصدور شروط وأحكام اتاريخ  .5

  م21/10/1998الموافااااق  هااااـ30/06/1419بتاااااريخصاااادرت شااااروط وأحكااااام الصااااندوق 

 م. 02/11/2017الموافق هـ 13/02/1439 بتاريخ إجراء أخر تحديث لها وتم

 االشتراك .6

  والحاااد األدناااى لالشاااتراك لاير 5.000الحاااد األدناااى لالساااتثمار األولاااي فاااي الصاااندوق هاااو 

 5.000لاير. ويشااااترط علااااى المسااااتثمر االحتفااااا  بمبلااااغ  500هااااو  ادواالسااااترد اإلضااااافي

 .  للرصيدلاير كحد أدنى 

 عملة الصندوق .7

 وفي حالة االشتراك أو استرداد الوحدات  كعملة أساسية السعودي يستخدم الصندوق الريال

م بسعر الصرف السائد في يو الريال السعوديسيتم تحويل أموال المستثمر إلى ف بعملة مختلفة

التعامل المعني.  وإذا كان هناك تذبذب في السعر المستخدم بين اليوم الذي يقدم المستثمر طلق 

شراء الوحدات واليوم الذي يتم فيه تنفيذ طلق المستثمر  فإن أية خسائر تترتق على هذا التغير 

 يتحملها المستثمر وحده بدون أي التزام من مدير الصندوق.

 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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 أهداف الصندوق .8

ندوق تحقياااق عائاااد مناااافس مقارناااةً بالمؤشااار اإلسترشاااادي وبمخااااطر منخفضاااة يهااادف الصااا

بماااا يتوافاااق ماااع ضاااواب  الشاااريعة اإلساااالمية مااان خاااالل تعاااامالت المرابحاااة بشاااكل رئيساااي 

   .ع توفير السيولة خالل فترة قصيرةم

 االستثمار الرئيسية تإستراتيجيا .9

جااال ومنخفضاااة المخااااطر االدوات المالياااة قصااايرة االتساااتثمر أغلاااق أصاااول الصاااندوق فاااي  9-1

االوراق المالياااة قصااايرة االجااال وعقاااود تمويااال التجاااارة  واإلجاااارة وعقاااود المرابحاااة مثااال: 

المتوافقاااة ماااع أحكاااام الشاااريعة اإلساااالمية ماااع تاااوفير السااايولة خاااالل فتااارة قصااايرة بحياااث 

تتاااوفر للمساااتثمر فرصاااة االساااتفادة مااان أدوات اساااتثمارية منخفضاااة المخااااطر قاااد ال تتاااوفر 

 .لمستثمرين األفراد وتحقيق عائد منافس مقارنةً بالمؤشر اإلسترشاديعادةً ل

الصااااناديق النقديااااة منخفضااااة المخاااااطر وقصاااايرة يحااااق للصااااندوق إسااااتثمار أصااااولة فااااي   9-2

 .   المدى

% مااان صاااافي قيماااة أصاااوله فاااي 20ساااتثمار بحاااد أقصاااى نسااابة اإليحاااق لمااادير الصاااندوق  9-3

شااااريطة أن  ة المخاااااطرأي إسااااتثمارات أخاااارى منخفضااااو وصااااناديق الصااااكوكالصااااكوك 

ل الجهاااات التنظيمياااة ومتوافقاااة ماااع المعاااايير الشااارعية المعتمااادة مااان باااتكاااون معتمااادة مااان ق

وبماااا  يتوافاااق ماااع أحكاااام الشاااريعة اإلساااالمية. علاااى  قبااال الهيئاااة الشااارعية لمااادير الصاااندوق

% مااان صاااافي قيماااة أصاااول الصاااندوق مااان مصااادر واحاااد وبماااا ال 15أن ال تتجااااوز نسااابة 

% ماااان إجمااااالي الطاااارح. ويحااااق لماااادير الصااااندوق إسااااتثمار بحااااد أقصااااى 5يتجاااااوز نساااابة 

فاااي صاااك واحاااد بإساااتثناء الصاااكوك المصااادرة   % مااان صاااافي قيماااة أصاااول الصاااندوق10

مااان حكوماااة المملكاااة العربياااة الساااعودية وحكوماااات الااادول األعضااااء فاااي منظماااة التعااااون 

 العربية.اإلقتصادي والتنمية والدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج 

يساااااتثمر الصاااااندوق اصاااااولة فاااااي اساااااتثمارات مقيماااااه بالرياااااال الساااااعودي وعماااااالت دول  9-4

 مجلس التعاون الخليجي والدوالر االمريكي.

يمكااان للصاااندوق الحصاااول علاااى تمويااال  )بماااا ال يتعاااارض ماااع أحكاااام الشاااريعة اإلساااالمية(  9-5

 ضاااهاقترا% مااان صاااافي قيماااة أصاااوله  ويساااتثنى مااان ذلاااك ماااا ياااتم 10بماااا ال يزياااد عااان 

مااان مااادير الصاااندوق أو تابعياااه لتغطياااة طلباااات االساااترداد عنااادما ال تتاااوفر قرضااااً حساااناً 

 سيولة كافية في حساب الصندوق.

 مخاطر الصندوق  .10

ساااواق األساااتكون أصاااول الصاااندوق عرضاااة لعااادد مااان المخااااطر المصااااحبة لالساااتثمار فاااي  10-1

أن قيمااااة   وعلااااى المسااااتثمر أن يكااااون علااااى علاااام بااااالماليااااة التااااي يسااااتثمر فيهااااا أصااااوله

الوحاااادات االسااااتثمارية يمكاااان أن تاااانخف  وترتفااااع فااااي أي وقاااات  وال يمكاااان إعطاااااء أي 
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ساااتراتيجية الصاااندوق االساااتثمارية ساااتنفذ بنجااااح أو باااأن األهاااداف االساااتثمارية إتأكياااد باااأن 

سااايتم تحقيقهاااا  ولااايس هنااااك أي ضااامان يقااادم للمساااتثمر ال بشاااأن المبلاااغ األصااالي المساااتثمر 

 وال بشأن أية عوائد. 

علاااى المساااتثمر أن يكاااون علاااى علااام باااأن حصااايلة اساااترداد الوحااادات االساااتثمارية ساااوف  10-2

)قبااال  فاااي التااااريخ الاااذي يقااادم فياااه المساااتثمر طلاااق االساااترداد بعاااد إغاااالق الساااوق تتحااادد

   أو  إذا لااام يكااان ذلاااك الياااوم ياااوم تعامااال  فاااي ياااوم التعامااال التاااالي.  هاااراً( الرابعاااةالسااااعة 

لية فاااي حاااال هباااوط قيماااة الوحااادات االساااتثمارية خاااالل ويتحمااال المساااتثمر كامااال المساااؤو

الفتاارة مااا بااين تاااريخ تقااديم طلااق االسااترداد ويااوم التعاماال المعنااي الااذي يااتم فيااه تنفيااذ طلااق 

 االسترداد. 

علاااى علااام باااأن االساااتثمار فاااي الصاااندوق لااايس وديعاااة لااادى أي  واأن يكونااا ينعلاااى المساااتثمر 10-3

 دوق أو مرتب  بالصندوق بأي شكل. بنك محلي يرعى الصندوق أو يبيع وحدات الصن

هناااااك عاااادة عواماااال تااااؤدر علااااى أداء الصااااندوق  وسااااوف يتغياااار سااااعر وحاااادة الصااااندوق  10-4

تطااااورات بفعاااال أي  ووالسياسااااة النقديااااة أتبعااااا لتغياااار  ااااروف السااااوق  دوريااااةبصااااورة 

 أخرى.    أمنية  أو كوارث طبيعيةمالية  سياسية  اقتصادية

 وامل التالية تأدير ملموس على أداء الصندوق: عالوة على ما ذكر  يمكن أن يكون للع 10-5

هاااي مخااااطر انخفااااض السااايولة فاااي األدوات التاااي يساااتثمر فيهاااا الصاااندوق  مخااااطر السااايولة: 10-1-1

مماااا ياااؤدر علاااى إمكانياااة تساااييل جااازء مااان أصاااول الصاااندوق وكاااذلك فاااي حالاااة زياااادة طلباااات 

ياااتم عناااه  % مااان قيماااة أصاااول الصاااندوق وماااا10االساااترداد فاااي ياااوم تقاااويم واحاااد عااان نسااابة 

 .من تأجيل بع  طلبات االسترداد ليوم التقويم التالي بالنسبة والتناسق

قااد ينااتج اتخاااذ بعاا  اإلجااراءات التااي قااد تااؤدر بحااال ماان األحااوال علااى  المخاااطر النظاميااة: 10-1-2

 .أداء الصندوق في حال تغير األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل هذا الصندوق

تثمار فااي هااذا الصااندوق علااى مخاااطر سااوق تتمثاال بعاادم قاادرة مخاااطر السااوق: ينطااوي االساا 10-1-3

المساااتثمر  لتنباااأ بماااا قاااد تاااأول لاااه أساااعار المنتجاااات االساااتثمارية مساااتقبال كالسااالع الرئيساااية 

)كالحدياااد واأللمنياااوم والقطااان وغيرهاااا( أو الصاااكوك لماااا تتمياااز بهاااا هاااذه األساااواق مااان تقلباااات 

ة أو أي عوامااال قاااد تاااؤدر بطريقاااة مباشااارة نتيجاااة عوامااال متعاااددة كتغيااار األوضاااا  االقتصاااادي

 أو غير مباشرة.

المخاااااطر االئتمانيااااة: هااااي المخاااااطر المتعلقااااة بقاااادرة الماااادين علااااى الوفاااااء بالتزامااااات الاااادين.  10-1-4

ساااواء كاااان بعااادم القااادرة علاااى ساااداد بعااا  أو كااال مااان ذالاااك الااادين مماااا ياااؤدر علاااى تقيااايم 

م المنظماااات المعنياااة باااالتقييم االئتمااااني األوراق المالياااة المتعلقاااة باااه. وقاااد يناااتج ذلاااك أيضاااا بقياااا

 بتخفي  تقييمها له.
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مخااااطر أساااعار الصااارف: التذباااذب لساااعر صااارف الرياااال الساااعودي مقابااال العماااالت المحلياااة  10-1-5

للبلاادان المسااتثمر فااي أصااولها  قااد ال يمكاان التنبااؤ بااه  وقااد يكااون لااه تااأدير كبياار علااى العوائااد 

 بشكل سلبي أو إيجابي. االستثمارية للصندوق أو لمالك الوحدات سواء

: هااااو الخطاااار ماااان التغياااار فااااي األرباااااح أو قيمااااة األصااااول تذبااااذب قيمااااة األصااااولمخاااااطر  10-1-6

)كالصااااكوك مااااثال( التااااي يتحملهااااا المسااااتثمر نتيجااااة التقلبااااات فااااي أسااااعار الفائاااادة المسااااتقبلية. 

حيااااث تاااارتب  أسااااعار الفائاااادة عمومااااا بعالقااااة عكسااااية مااااع تقياااايم المنتجااااات االسااااتثمارية ذات 

 د الثابتةالعوائ

 الرسوم والمصاريف  .11

 يدفع الصندوق لمدير الصندوق الرسوم التالية مقابل الخدمات التي يقدمها:  11-1

 % ماااان العوائااااد المحققااااة ماااان الصااااندوق  كرسااااوم15يحتسااااق الصااااندوق  :رسرررروم اإلدارة 11-1-1

سااانوية ياااتم إحتساااابها علاااى أسااااس ياااومي وتااادفع علاااى أسااااس رباااع سااانوي علاااى أن ال  إدارة

 .عائد سنوي على صافي أصول الصندوق% ك0.75م نسبة  تتجاوز هذه الرسو

 اإلداريةمصاريف ال 11-1-2

الصااندوق جميااع المصاااريف األخاارى المتعلقااة بتشااغيله بمااا فيهااا علااى ساابيل  ماادير تحماالي

 الهيئاااااةوالصاااااندوق  إدارةومجلاااااس مراجعاااااي الحساااااابات الخاااااارجيين :المثاااااال ال الحصااااار

وأيااااة أطااااراف أخاااارى تقاااادم  ولوموقااااع تاااادا الماليااااةو مصاااااريف هيئااااه السااااوق  الشاااارعية

مثااااال مصااااااريف التصااااافية أو  وغيرهاااااا ساااااتثنائيةاأياااااة مصااااااريف و  خااااادمات للصاااااندوق

 مصاريف المستشارين االستثماريين الذي يتم التعاقد معهم بصفة مؤقتة.

 ضريبة القيمة المضافة 11-2

 جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط واألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة 11-2-1

 التشمل ضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذلك.

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد  11-2-2

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

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

 .بالخدمة المعنية

فاااي حاااال ماااا إذا كانااات ضاااريبة القيماااة المضاااافة مفروضاااة أو قاااد ياااتم فرضاااها علاااى أي خدماااة  11-2-3

مقدماااة مااان قبااال الصاااندوق    فاااإن العميااال سااايدفع للصاااندوق )باإلضاااافة إلاااى أياااة رساااوم أو 

 .ه الضريبةمصاريف أخرى( مجموعاً مساوياً لقيمة هذ
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 الزكاة 11-3

علاااااى المساااااتثمر أن يعلااااام أن مااااادير الصاااااندوق لااااان يقاااااوم باحتسااااااب زكااااااة الصاااااندوق أو 

   .إخراجها

فااااي هااااذه النشاااارة لمزيااااد ماااان الرجاااااء الرجااااو  إلااااى ملخااااص اإلفصاااااح المااااالي المتااااوفر 

 .  التفاصيل

 التعامل  مصاريف .12

فاااااي اساااااتثمارات الصاااااندوق مباشااااارة مااااان قبااااال  ) إن وجااااادت( التعامااااال مصااااااريفتااااادفع 

النقااااد وتحتسااااق هااااذه الرسااااوم حسااااق رسااااوم التعاماااال المعمااااول بهااااا فااااي سااااوق  الصااااندوق

 .بالمملكة العربية السعودية

 مجلس إدارة الصندوق  .13

يشاااارف علااااى إدارة الصااااندوق مجلااااس إدارة يعينااااه ماااادير الصااااندوق وتوافااااق عليااااه الهيئااااة.  13-1

ن يعياااانهم ن مساااتقالاعضاااوعاااة أعضااااء مااان بياااانهم أربويتكاااون مجلاااس إدارة الصاااندوق ماااان 

ماااادير الصااااندوق. ويجتمااااع مجلااااس اإلدارة ماااارتين علااااى األقاااال ساااانويا ويااااتم تعيااااين أعضاااااء 

 دمانيااةمكافااأة ساانوية مقاادارها  كاال عضااو مسااتقلى تلقااكمااا ي المجلااس فااي البدايااة لماادة ساانتين

 يتألف المجلس من األعضاء التالية أسماؤهم:. وآالف لاير سعودي

  

 سالرئيس   د طارق آبا الخيل زيا 

يشاااغل و يفاااة الااارئيس التنفياااذي وعضاااو مجلاااس اإلدارة لشاااركة الجزيااارة لألساااواق المالياااة. 

عماال مااا يزيااد عاان عشاارون عاماااً فااي المجااال البنكااي و األستشااارات الماليااة  كلااف خاللهااا 

فاااي واساااعة  رئيسااااً تنفياااذياً لبناااك الجزيااارة. يتاااوفر لدياااة معرفاااة وخبااارة عملياااة فاااي مجااااالت

 .اإلدارة و األستثمار

  سعضو   عالء الدين محمد يوسف 

لشاااااركة الجزيااااارة لألساااااواق حاليااااااً المااااادير العاااااام إلدارة الوسااااااطة والمراكاااااز االساااااتثمارية 

لديااه مااا يزيااد عاان  دمانيااة عشاار ساانة خدمااة فااي المجااال المصاارفي فااي بنااك الرياااض  الماليااة

لفاااارو  المصاااارفية و خاااادمات و بنااااك الجزياااارة موزعااااة مااااا بااااين خاااادمات كبااااار العمااااالء  ا

 الوساطة واالستثمار. 

          مستقل -سعضو  م. فهد محمد الجارهللا( 

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض  يمتلك 

خبرة طويلة بإدارة المشاريع واإلنشاءات حيث عمل سابقا كمدير مشاريع بالشركة العقارية 

دية وشركة االتصاالت السعودية والشركة األهلية لألنظمة المتقدمة ناسكو/موتوروال. تولى السعو

إدارة العديد من المشاريع من أبرزها؛ إنشاء الوحدات السكنية بالحي الدبلوماسي بالرياض 
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كما تولى إدارة اإلنشاءات بمركز المعيقليه بالرياض. يعمل حاليا  بمنصق  3ومجمع العقارية 

  الرئيس للعمليات والمشاريع بشركة تطوير للمبانينائق 
  مستقل -سعضو   أ. عبدالعزيز التويجري( 

دبلااوم عاالي فااي الدراسااات البنكياة المتقدمااة  معهااد اإلدارة  البكااالوريوس و درجاة حاصال علااى 

االساتثمار مان  و البنكاي المجاال فاي عامااً  عشارون عان زيادرياض. يملاك خبارة كبيارة تال العامة 

رئايس إدارة التفتايا البنكاي  وهيئاة ساوق  كنائاق العمل في مؤسسة النقد العربي الساعودي  خالل

 في واسعة مجاالت في عملية وخبرة معرفة لدية يتوفر المال كمستشار في إدارة توعية المستثمر.

والتطااوير العقاااري. ياادير حالياااً عاادة اسااتمارات عائليااة فااي مجااال تطااوير  واالسااتثمار اإلدارة

 ريع السكنية في مدينة الرياض.المشا

 تشمل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته على سبيل المثال ال الحصر:  13-2

والقااارارات والتقاااارير الجوهرياااة التاااي يكاااون الصاااندوق طرفااااً جمياااع العقاااود  الموافقاااة علاااى 13-3-1

   .فيها

اإلشااااراف   ومتااااى كااااان ذلااااك مناسااااباً المصااااادقة علااااى أي تضااااارب مصااااالح يفصااااح عنااااه  13-3-2

 وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.  مدير الصندوق

و/أو لجنااااة  االلتاااازام المطابقااااة و مساااائولعلااااى األقاااال فااااي الساااانة مااااع  [ماااارتين]االجتمااااا   13-3-3

ومسااائول التبلياااغ عااان غسااال األماااوال  وتموياااال لااادى مااادير الصاااندوق  المطابقاااة وااللتااازام

 .  للتأكد من تقيد مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة اإلرهاب 

 .أي توصية يرفعها المصفي في حال تعيينه رإقرا 13-3-4

 .  صناديق االستثمار الئحةاكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالتأكد من  13-3-5

 وفقااااً صااالحة ماااالكي الوحااادات بمسااائولياته  بماااا يحقاااق  م مااادير الصاااندوق قياااام التأكاااد مااان  13-3-6

 .  صناديق االستثمار ومتطلبات الئحة لشروط وأحكام الصندوق 

 .  فيه لمصلحة الصندوق ومالكي الوحداتو بأمانةالعمل  13-3-7

 يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية: 13-3-8
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أ.عبدالعزيز التويجريم. فهد محمد الجارهللاا. عالء الدين محمد يوسف ا. زياد طارق أبا الخيل 

عضوعضوعضورئيسصندوق الخير لألسهم العالمية

ية عضوعضوعضورئيسصندوق الثريا لألسهم األوروب

عضوعضوعضورئيسصندوق المشارق لألسهم اليابانية 

عضوعضوعضورئيسصندوق الطيبات لألسهم السعودية

عضوعضوعضورئيسصندوق القوافل للمتاجرة بالسلع

عضو--رئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة المتنوع الَجسور

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

عضوعضوعضورئيسصندوق الجزيرة الخليجي للدخل

عضو--رئيسصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2

 مدير الصندوق  .14

ص. ب. وعنوانهاااااا الرئيساااااي: لألساااااواق المالياااااة جزيااااارة شاااااركة المااااادير الصاااااندوق هاااااو  14-1

  فااااااكس 0112256000  المملكاااااة العربياااااة الساااااعودية  هااااااتف 11455الريااااااض  20438

0112256068  . 

وتااااريخ  2007-38-2تااام التااارخيص لمااادير الصاااندوق مااان قبااال الهيئاااة بموجاااق القااارار رقااام  14-2

بممارسااااااة  07076  -37وفقااااااا للتااااارخيص رقااااام  م22/7/2007  الموافاااااق هاااااـ8/7/1428

  نشااااااط التعامااااال كأصااااايل ووكيااااال  التعهاااااد بالتغطياااااة اإلدارة  الترتياااااق  تقاااااديم المشاااااورة

تاااام الحصااااول علااااى إذن ممارسااااة النشاااااط بتاااااريخ و األوراق الماليااااةوالحفاااا  فااااي  أعمااااال 

   .م05/04/2008هـ الموافق  28/3/1429

يمكن لمدير الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق تغيير أو تعديل أو إعادة تعيين الجهات  14-3

المزودة للخدمات المرخصة. ويشمل مزودو الخدمة دون حصر المستشارين االستثماريين وأمين 

 . ة الشرعيةرقابومزودي خدمات ال الحساباتالحف  ومراجعي 

حتى تاريخ إعداد هذه النشرة فإن مدير الصندوق ال يعتقد بوجود أي تضارب مصالح محتملة بين  14-4

مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق. وكذلك ال يوجد أي 

لتزامات المترتبة عليه تجاه تضارب مصالح جوهري لمدير الصندوق قد يؤدر على تأدية اال

الصندوق. وفي حال حدوث و االعتقاد بحدوث أي تضارب مصالح خالل فترة عمل الصندوق 

 .األطرافسوف يسعى مدير الصندوق لحل هذا التضارب على أسس عادلة ومنصفة لجميع ف

ة لفرصة كانت بالنسبة ألية خسار مهماالصندوق مسؤولية أية دعاوى أو مطالبات مدير ال يتحمل  14-5

أو سوء التصرف أو التعدي اإلهمال أو أو خسارة فعلية أو خسارة يتكبدها المستثمر إال في حالة 

 .التصرف غير المشرو  من جانق مدير الصندوق
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 أمين الحفظ  .15

  ويحااااق الجزياااارة لألسااااواق الماليااااةشااااركة أمااااين الحفاااا  الخاااااص بأصااااول الصااااندوق هااااو 

 بع  مهامه.لمدير الصندوق تعيين جهات أخرى لتأدية 

 حسابات المراجع  .16

ن مكتباااه ا  وعناااوكاااي باااي إ م جاااي الفاااوزان والسااادحان  مراجاااع حساااابات الصاااندوق هاااو

 92876ص. ب.  صاااااالح الااااادين االياااااوبيطرياااااق كاااااي باااااي إ م جاااااي  بااااارج  الرئيساااااي:

فااااااااكس  0096618748500المملكاااااااة العربياااااااة الساااااااعودية هااااااااتف  11663الرياااااااض 

0096618748600 

 القوائم المالية .17

 90خاااالل مااادة ال تتجااااوز مااادير الصاااندوق بتاااوفير القاااوائم المالياااة السااانوية المراجعاااة  يتعهاااد

ياااوم مااان نهاياااة السااانة المالياااة للصاااندوق وكاااذلك سااايتم إتاحاااة التقاااارير األولياااة المفحوصاااة 

لاااادى اإلدارة العامااااة للشااااركة و  يااااوم ماااان نهايااااة فتاااارة اإلشااااعار 45خااااالل النصااااف ساااانوية 

رة األصااااول أو أحااااد مراكااااز االسااااتثمار بالشااااركة لطلااااق يمكاااان للمااااالكين االتصااااال مااااع إدا

و  1/1ماااان القااااوائم مااااع العلاااام بااااأن الساااانة الماليااااة للصااااندوق  تباااادأ بتاااااريخ مجانيااااة نسااااخة 

 من كل عام ميالدي. 31/12تنتهي بتاريخ 

 الشرعية للصندوق  الهيئة .18

لحصااااول علااااى خاااادمات الهيئااااة ل بالتعاقااااد مااااع بنااااك الجزياااارة ساااايقوم ماااادير الصااااندوق 18-1

بناااااك الجزيااااارة لألماااااور المتعلقاااااة بالصاااااندوق. والهيئاااااة الخاصاااااة باباااااة الشااااارعية والرق

 :مؤلفة من األعضاء التالية أسماؤهم لبنك الجزيرةالشرعية 

 

 فضيلة الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع سالرئيس    1س

 والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء. 

  عربية السعوديةلا   المملكةمحكمة التمييزقاض سابق في.   

  ةبالرابطة وجد الفقه اإلسالمي مجمعيعضو. 

  ونائااااق  الرقابااااة الشاااارعية فااااي العديااااد ماااان البنااااوك اإلسااااالمية هيئااااةعضااااو

  .رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة

 مؤلف للعديد من المنشورات والبحوث في الفقه اإلسالمي. 
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 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري  2س

 سااااااالمي وماااااادير سااااااابق لمركااااااز أبحاااااااث االقتصاااااااد أسااااااتاذ االقتصاااااااد اإل

 اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز.

  الرقاباااة الشااارعية فاااي  اتهيئاااالمجلاااس الشااارعي فاااي هيئاااة المعاااايير وعضاااو

 العديد من البنوك اإلسالمية.

 الصااااايرفة  مؤلاااااف للعدياااااد مااااان المنشاااااورات واألبحااااااث فاااااي االقتصااااااد و

 اإلسالمية.

 أبو غدة رتاعبد السفضيلة الشيخ الدكتور   3س

 دلة البركة  األمين العام للجنة الشرعية الموحدة. 

  الفقه اإلسالمي. مجمععضو 

  لمراجعةواعضوا لجنة معايير المحاسبة. 

 .أستاذ في الفقه اإلسالمي 

  المالية اإلسالمية.  المؤسساتعضو الهيئة الشرعية في عدد من 

 الصااايرفة  و مؤلاااف للعدياااد مااان المنشاااورات واألبحااااث فاااي الفقاااه اإلساااالمي

 .اإلسالمية

 :فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق  4س

  أسااااتاذا للفقااااه المقااااارن  وكااااانفااااي الفقااااه اإلسااااالمي  دكتااااوراهيحماااال شااااهادة

 بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. بمعهد القضاء العالي

  كتاااااق الكثيااااار حاااااول موضاااااو  التاااااأمين والعدياااااد مااااان األوراق والمقااااااالت

 البحثية. 

 واللجنااااة الدائمااااة للفتااااوى فيهاااااا  كبااااار العلماااااء فااااي المملكااااة هيئااااةضااااو ع

 ومستشار بالديوان الملكي.

 .عضو عدة لجان شرعية في عدد من البنوك 

 استثمارات مدير الصندوق في الصندوق .19

: 2013بلغاااااات قيمااااااة المبااااااالغ المسااااااتثمرة ماااااان ماااااادير الصااااااندوق فااااااي نهايااااااة العااااااام 

تراك و االساااااترداد فاااااي الصاااااندوق فاااااي لاير ساااااعودي ويحاااااق لاااااه االشااااا 103,488,174

فتااارات الحقاااة حياااث تعامااال وحااادات مااادير الصاااندوق معاملاااة ممادلاااة لوحااادات المشاااتركين 

 في الصندوق وبحسق بنود االشتراك واالسترداد في هذه االتفاقية.
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 واالستردادإجراءات االشتراك  .20

مااادير دى لااا علاااى المساااتثمر الاااذي يرغاااق فاااي االشاااتراك فاااي الصاااندوق أن يفاااتح حسااااباً    20-1

 تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.  هلكي يتم من خالل الصندوق

 األربعاء باستثناء العطل الرسمية للمملكة. من األحد إلىأيام التعامل  20-2

يمكااان للمساااتثمر شاااراء الوحااادات مااان خاااالل تعبئاااة نماااوذج االشاااتراك وتوقيعاااه وتقديماااه إلاااى  20-3

حسااااااب ة االشاااااتراك إلاااااى وتحويااااال قيماااااالمعلوماااااات نشااااارة  وتوقياااااع مااااادير الصاااااندوق

 .  اإلشتراكات الخاص بالصندوق

نماااوذج طلاااق االشاااتراك ومبلاااغ االشاااتراك مااان المساااتثمر قبااال السااااعة  آخااار موعاااد الساااتالم 20-4

الااذي يساابق يااوم التعاماال. عماال الاً بتوقياات المملكااة العربيااة السااعودية فااي يااوم مساااء الرابعااة

عاااادا الخصاااام علااااى  رىالمسااااتثمر أن ياااادفع قيمااااة اشااااتراكه بوساااايلة أخاااا فااااي حااااال رغبااااة

فاااي يتم تنفياااذ طلاااق االشاااتراك فسااابنكياااة   حوالاااه  كشااايك شخصاااي أو مصااارفي أو الحسااااب

نماااااوذج اساااااتالم مبلاااااغ االشاااااتراك ومااااادير الصاااااندوق  الاااااذي يلاااااي تحصااااايلوم التعامااااال يااااا

 .  األحكام موقعة من قبل المستثمرو االشتراك والشروط 

علاااى صاااافي قيماااة  شاااتراكحساااق بقسااامة مبلاااغ االتسيخصاااص للمساااتثمر عااادد مااان الوحااادات  20-5

 .المعنييوم التعامل إغالق الوحدة كما في 

واالشاااااتراك لاير ساااااعودي  5.000 فاااااي الصاااااندوق هاااااوالحاااااد األدناااااى لالشاااااتراك األولاااااي  20-6

   علما بأنه يحق لمدير الصندوق تغيير هذا الحد األدنى. لاير 500اإلضافي 

 صااااندوقيحااااق لماااادير الصااااندوق رفاااا  طلااااق االشااااتراك فااااي وحاااادات اسااااتثمار فااااي ال 20-7

  في الصندوق بموجق أي نظام أخر ذي عالقة. لالستثمارلشخص يكون غير مؤهل 

ال يحصااااال المشاااااترك علاااااى شاااااهادة ملكياااااة للوحااااادات االساااااتثمارية  بااااال ياااااتم قياااااد جمياااااع  20-8

كحساااابات فرعياااة لدياااه  الشاااركةحاااتف  باااه تالوحااادات االساااتثمارية فاااي ساااجل الوحااادات الاااذي 

إشاااعارا  الشاااركةياااة  ويساااتلم كااال مساااتثمر مااان بصااايغة رقمياااة أو خطياااة أو بوسااايلة إلكترون

 يبين تفاصيل الوحدات التي اشتراها المستثمر. 

إذا تااام رفااا  طلاااق االشاااتراك كلياااا أو جزئياااا ألي سااابق مااان األساااباب  فساااوف يعااااد إلاااى  20-9

الاااذي اساااتلمه  ذلاااك الجااازء الاااذي لااام يساااتغل مااان مبلاااغ االشاااتراككامااال المبلاااغ أو المشاااترك 

 للمشترك. إلصدار وحدات  مدير الصندوق

) بشااارط أن ال يقااال  جمياااع وحداتاااه أو جااازء منهاااالاساااترداد تقاااديم طلاااق يمكااان للمساااتثمر    20-10

فااي أي يااوم عماال وذلااك ماان خااالل تعبئااة نمااوذج طلااق  لاير( 5.000الرصاايد المتبقااي عاان 

 .مدير الصندوق من خالل أي فر  من فرو استرداد وتوقيعه وتسليمه 
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 عصاااراً  الرابعاااةقبااال السااااعة  مااان المساااتثمر نماااوذج طلاااق االساااترداد آخااار موعاااد الساااتالم 20-11

 .  في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل

بضاااارب عاااادد الوحاااادات السااااترداد طلبااااه ليحسااااق المبلااااغ الااااذي يسااااتلمه المسااااتثمر نتيجااااة  20-12

 .  الذي  تم تنفيذ الطلق فيهيوم التعامل لصافي قيمة الوحدة  فيلمطلوب استردادها 

الوحاااادات االسااااتثمارية ولاااايس كلهااااا إذا )أ(  لماااادير الصااااندوق أن ياااارف  اسااااترداد بعاااا  20-13

 500كاااان إجماااالي قيماااة الوحااادات االساااتثمارية التاااي يرياااد المساااتثمر اساااتردادها أقااال مااان 

لاير  أو )ب( كاااان إجماااالي رصااايد المساااتثمر مااان الوحااادات االساااتثمارية الاااذي سااايتبقى بعاااد 

 لاير.  5.000االسترداد سيصبح أقل من 

  وإال يحااااق لاير كحااااد أدنااااى للرصاااايد  5.000بمبلااااغ يشااااترط علااااى المسااااتثمر االحتفااااا   20-14

 لمدير الصندوق تصفية وحدات المستثمر في يوم التعامل التالي. 

مااان نهاياااة ياااوم التعامااال  عمااال خاااالل أربعاااة أياااامتااادفع حصااايلة االساااترداد إلاااى المساااتثمر   20-15

 .الذي تم فيه تنفيذ طلق االسترداد

أن يطلااااق سااااحق طلااااق  حيحةصاااايمكاااان للمسااااتثمر الااااذي يقاااادم طلااااق اسااااترداد بطريقااااة  20-16

 المطلق. اتقديره وفقفي قبول أو رف  ذلك الطلق  احتف  الشركة بحقهتاالسترداد. و

يم بشااااكل يمكاااان التعوياااال عليااااه ياااا  وفقاااااً لقااااراره بعاااادم إمكانيااااة التق لماااادير الصااااندوق يحااااق 20-17

أصاااااول الصاااااندوق وتعلياااااق حاااااق  يم ياااااتأجيااااال تق كإقفاااااال األساااااواق فاااااي ياااااوم التعامااااال  

علاااى أن ال تزياااد فتااارة التأجيااال  شاااراء الوحااادات االساااتثمارية أو اساااتردادهاالمساااتثمرين فاااي 

عااان ياااومي عمااال مااان الموعاااد النهاااائي لتقاااديم التعليماااات الخاصاااة باالشاااتراك و االساااترداد 

 .  بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الصندوق

التااااالي وذلااااك فااااي  يحااااق لماااادير الصااااندوق تأجياااال تلبيااااة أي طلااااق اسااااترداد ليااااوم التعاماااال 20-18

 الحاالت التالية: 

  إذا بلاااغ إجماااالي نسااابة جمياااع طلباااات االساااترداد المطلاااوب تنفياااذها فاااي أي ياااوم تعامااال

 .% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق10

   إذا تااام تعلياااق التعامااال فاااي  أي مااان األساااواق التاااي يكاااون للصاااندوق فيهاااا أصاااول أو

التااااي ياااارى ماااادير الصااااندوق بشااااكل  أوراق ماليااااة أو بالنساااابة إلااااى أصااااول الصااااندوق

   معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.

ال يجاااوز اساااترداد أياااة وحااادات اساااتثمارية فاااي أي ياااوم تعامااال ياااتم فياااه تعلياااق عملياااة تحدياااد  20-19

صاااااافي قيماااااة األصاااااول للوحااااادة االساااااتثمارية. وإذا كاااااان هنااااااك  طلاااااق اساااااترداد قدماااااه 

ك التعلياااق  فساااوف ياااتم تنفياااذه فاااي أول ياااوم تعامااال بعاااد المساااتثمر ولااام ياااتم تنفياااذه بسااابق ذلااا
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( أياااام مااان رفاااع 3انتهااااء التعلياااق ماااا لااام يكااان المساااتثمر قاااد طلاااق خطياااا ساااحبه قبااال دالداااة )

 التعليق. 

 يم أصول صندوق االستثماريتق .21

خاار آاألربعاااء( علااى أساااس ماان األحااد إلااى يااتم تقااويم أصااول الصااندوق فااي كاال يااوم تعاماال )  21-1

مااا لاام تكاان األسااواق مغلقااة فااي ذلااك اليااوم  وفااي هااذه الحالااة  فااي ذلااك اليااوماألسااعار المتااوفرة 

 .يم حسق آخر إغالق لألسعارييتم التق

صاااافي قيماااة األصاااول هاااو حاصااال طااارح إجماااالي مطلوباااات الصاااندوق مااان أجماااالي قيماااة  21-2

موجوداتاااه. يشااامل إجماااالي المطلوباااات علاااى سااابيل المثاااال ال الحصااار جمياااع رساااوم العملياااات 

  والرسااااوم والمصااااروفات 11اطة والرسااااوم األخاااارى المااااذكورة فااااي البنااااد والحفاااا  والوساااا

المدفوعاااة أو المساااتحقة ألياااة أطاااراف تقااادم خااادمات للصاااندوق وجمياااع المصااااريف والتكااااليف 

 ذات العالقة. 

مرين باااه فاااي موعاااد أقصااااه ثأي تعلياااق لعمااال مااادير الصاااندوق سااايتم تحدياااده وإباااال  المسااات 21-3

لصاااافي  تقاااويمي بعاااد اإلعاااالن عناااه. ولااان يكاااون هنااااك التاااال التعامااالفاااي ياااوم  العمااالنهاياااة 

قيماااة األصاااول للوحااادة االساااتثمارية إلاااى أن يعلااان مااادير الصاااندوق انتهااااء التعلياااق علاااى أن 

يضااامن مااادير الصاااندوق انتهااااء التعلياااق فاااي أول ياااوم تعامااال يلاااي انتفااااء وجاااود الظااارف 

 ق.الذي تسبق في التعليق وعدم وجود أي  رف آخر يبرر استمرار التعلي

بقسااامة صاااافي قيماااة أصاااول الصاااندوق علاااى مجماااو   ياااتم تحدياااد قيماااة وحااادات الصاااندوق 21-4

  وعلاااى ضاااوئها ياااتم تحدياااد قيماااة فاااي ياااوم التعامااال المعناااي القائماااةالوحااادات االساااتثمارية 

 .  األصول بالنسبة للمستثمر

 العمااال بحاااد أقصاااى فاااي ياااوميم وحااادات الصاااندوق ياااسااايقوم مااادير الصاااندوق بنشااار ساااعر تق 21-5

علااى موقااع ماادير الصااندوق علااى شاابكة االنترناات وكااذلك علااى موقااع  يميااالتق الااذي يلااي يااوم

 تداول الخاص بذلك.

 التصفية و تعيين مصف .22

لهيئااااة السااااوق الماليااااة صااااالحية تعيااااين ماااادير بااااديل أو مصااااف أو إتخاااااذ أي تاااادبير تااااراه 

 .مناسباً وذلك وفقاً لالئحة صناديق االستثمار

 إنهاء الصندوق  .23

ه فااي إنهاااء الصااندوق باادون أيااة عقوبااة بحااق أي ماان األطااراف يحااتف  ماادير الصااندوق بحقاا 24-1

يوجهاااه إلاااى المساااتثمرين بعاااد   ( يومااااً 60ساااتون ) قبااالالمعنيااة وذلاااك بموجاااق إشاااعار خطاااي 

الحصاااول علاااى موافقاااة الهيئاااة. وفاااي هاااذه الحالاااة  ياااتم تصااافية محفظاااة الصاااندوق وتوزياااع 

لمصااااريف األخااارى حصااايلة التصااافية )بعاااد خصااام التزاماااات الصاااندوق ورساااوم اإلدارة وا
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ذات العالقااااة( علااااى المسااااتثمرين علااااى أساااااس نساااابي حسااااق عاااادد الوحاااادات االسااااتثمارية 

 التي يملكها كل مستثمر. 

أو معااااادل العائاااااد   قيماااااة األصاااااول التاااااي ياااااديرها الصاااااندوق أن إذا رأى مااااادير الصاااااندوق 24-2

ال يكفااااي لتبرياااار تشااااغيل الصااااندوق أو أن هناااااك تغيياااارا فااااي النظااااام أو  روفااااا   المتوقااااع

أو أن هناااااك حااااددا   يمكاااان أن يعتبرهااااا ماااادير الصااااندوق سااااببا مناساااابا لتصاااافية الصااااندوق

متوقعاااا سااايؤدي إلاااى اعتباااار وجاااود الصاااندوق غيااار نظاااامي  فاااإن لمااادير الصاااندوق  بعاااد 

  ويلتاااازم ماااادير الصاااااندوق الصااااندوق بصااااورة طوعيااااة إنهاااااءموافقااااة الهيئااااة  أن يقاااارر 

لااااى األقاااال  بقاااارار ماااادير الصااااندوق ( يوماااااً ع60بإشااااعار مااااالكي الوحاااادات قباااال سااااتين )

   بتصفية الصندوق.

ساايتم فااي أقاارب فرصااة ممكنااة تصاافية أصااول الصااندوق وتسااديد التزاماتااه وتوزيااع صااافي  24-3

حصاااايلة التصاااافية علااااى المسااااتثمرين علااااى أساااااس تناساااابي حسااااق نساااابة عاااادد الوحاااادات 

حسااابما  االساااتثمارية التاااي يملكهاااا المساااتثمر إلاااى إجماااالي عااادد الوحااادات القائماااة فاااي حيناااه

يقااارره مااادير الصاااندوق. وسااايتم توزياااع صاااافي حصااايلة التصااافية خاااالل شاااهر مااان إتماااام 

 عملية التصفية. 

يحاااق لهيئاااة الساااوق المالياااة تعياااين مااادير صاااندوق باااديل أو مصااافي للصاااندوق فاااي حااااالت  24-4

محااااددة  أو فااااي أي حالااااة تراهااااا الهيئااااة  وبناااااءاً علااااى أسااااس معقولااااة  أنهااااا ذات أهميااااة 

 جوهرية. 

 ير لمالكي الوحداترفع التقار .24

ساايتم تزوياااد كاال مالاااك مااان مااالكي الوحااادات كااال دالدااة أشاااهر بتقريااار يتضاامن صاااافي قيماااة  25-1

 أصااااول وحاااادات الصااااندوق وعاااادد وحاااادات الصااااندوق المملوكااااة  وصااااافي قيمتهااااا وسااااجل

 .اإلشتراكات وإلستردادات

الخاصاااة بالصاااندوق إلاااى كااال  المراجعاااةنساااخة مااان القاااوائم المالياااة السااانوية  تاااوفيرسااايتم  25-2

خااالل وساايتم إتاحتهااا للجمهااور  ماان ماادير الصااندوق هاااواحااد ماان مااالكي الوحاادات عنااد طلب

ياااوم مااان نهاياااة السااانة الماليااة للصاااندوق وذلاااك دون مقابااال. وكاااذلك سااايتم  90ماادة ال تتجااااوز 

 يوم من نهاية فترة اإلشعار. 45إتاحة التقارير األولية المفحوصة خالل 

صاااندوق مااان خاااالل الساااوق حساااق ماااا تحااادده سااايتم نشااار معلوماااات أسااابوعية عااان أداء ال 25-3

 الهيئة.

 تضارب المصالح  .25

يجااااوز لماااادير الصااااندوق والشااااركات األخاااارى األعضاااااء فااااي مجموعااااة بنااااك الجزياااارة أن   26-1

تعمااال ماااديرا لصاااناديق أخااارى أو صاااناديق فرعياااة لهاااا نفاااس أهاااداف الصاااندوق. ومااان هناااا  
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تضاااارب فاااي فاااإن مااان المحتمااال أن يكاااون لااادى مااادير الصاااندوق فاااي ساااياق عملاااه حااااالت 

المساااؤولية أو المصاااالح باااين الصاااندوق وصاااندوق أو صاااناديق أخااارى. وفاااي هاااذه الحالاااة  

سااااوف يسااااعى ماااادير الصااااندوق لحاااال هااااذا التضااااارب فااااي المصااااالح علااااى أسااااس عادلااااة 

 ومنصفة لجميع الصناديق ذات العالقة. 

يمكااااان لماااااالكي الوحااااادات االطاااااال  علاااااى اإلجاااااراءات المعتمااااادة  فاااااي معالجاااااة تضاااااارب  26-2

 عند الطلق. المصالح 

 تعديل الشروط واألحكام  .26

فاااي حاااال وجاااود أي تعاااديل علاااى هاااذه الشاااروط  واألحكاااام  سااايتم إرساااال نساااخة أصااالية مااان 

النشااارة المعدلاااة إلاااى الهيئاااة خاااالل عشااارة أياااام مااان اعتمادهاااا مااان مجلاااس إدارة الصاااندوق 

إال إذا كاناااات التعااااديالت جوهريااااة فساااايتم طلااااق الحصااااول علااااى وموافقااااة الهيئااااة الشاااارعية 

و سااايتم إرساااال ملخاااص بالتعاااديالت إلاااى هيئاااة الساااوق المالياااة الموافقاااة المسااابقة لاااذلك مااان 

 ( يوماً على األقل من تاريخ سريانها.60مالكي الوحدات قبل ستين )

 إجراءات الشكاوى  .27

يمكاان الحصاااول علاااى نسااخة مااان سياساااة ماادير الصاااندوق وإجراءاتاااه المعتماادة  فاااي معالجاااة 

 .  مدير الصندوق ي فر  من فرو من خالل أ الشكاوى عند الطلق

 النظام المطبق .28

يخضاااع الصاااندوق لألنظماااة واللاااوائح التاااي تصااادرها هيئاااة الساااوق المالياااة وللقاااوانين الساااائدة 

فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية بماااا ال يتناااافى ماااع الشاااريعة اإلساااالمية. وفاااي حالاااة نشاااوب 

هاااااذه  كاااااامأحو شاااااروط أي خاااااالف باااااين مااااادير الصاااااندوق والمساااااتثمرين حاااااول تفساااااير 

االتفاقياااة  يحاااال هاااذا الخاااالف إلاااى لجناااة الفصااال فاااي منازعاااات األوراق المالياااة. وتعتبااار 

 .  الشروط واألحكاماللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير هذه 

 بالئحة صناديق االستثمارلتزام اال .29

إن هاااااذه الشاااااروط واألحكاااااام وجمياااااع المساااااتندات األخااااارى المتعلقاااااة بالصاااااندوق مطابقاااااة 

وتتضااامن بياناااات وإفصااااحات دقيقاااة وعادلاااة وصاااحيحة لجمياااع  االساااتثمارصاااناديق  لالئحاااة

 المعلومات والوقائع الجوهرية المتعلقة بالصندوق. 

 التوكيل   .30

إن المساااتثمر يعاااين بموجباااه مااادير الصاااندوق وكااايال مفوضاااا لاااه بكامااال صاااالحية التفاااوي   32-1

ير الصااااندوق ضاااارورية توقيااااع وتقااااديم أيااااة مسااااتندات يعتبرهااااا ماااادووالحااااق فااااي تمثيلااااه 

لالسااااتحواذ علااااى أصااااول الصااااندوق وتحويلهااااا وبيعهااااا أو السااااتثمار أي مبلااااغ نقاااادي لاااادى 

 الصندوق أو أداء أي من التزامات مدير الصندوق المتعلقة بالصندوق. 
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مفااوض تااابع  مساائولأي وديقااة يتعااين توقيعهااا بموجااق هااذه الوكالااة يمكاان توقيعهااا ماان قباال  32-2

 لمدير الصندوق. 

ساااتثمر بموجباااه علاااى أن يقاااوم أو ياااؤمن القياااام بأياااة تصااارفات أو إجاااراءات أخااارى يوافاااق الم 32-3

وأن يوقااااااع أو يااااااؤمن توقيااااااع جميااااااع المسااااااتندات والسااااااندات الالزمااااااة والواقعااااااة ضاااااامن 

 وبخاصة هذا البند. واألحكام اختصاصه من أجل إنفاذ هذه الشروط 
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كيفية االحتساب مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % AVG NAV Amount-SAR نوع الرسم

%االرباح المحققه * 15 رسوم االدارة    8,737,196.30                                               0.00                                                                  46.21

الرسوم الفعلية لسنة 2016 "باللاير السعودي"

 ملخص اإلفصاح المالي 1ملحق 

 الرسوم 

% مااااان العوائاااااد المحققاااااة مااااان 15دوق يحتساااااق الصااااان رسوم اإلدارة

سااااانوية ياااااتم إحتساااااابها علاااااى  إدارة الصاااااندوق  كرساااااوم

أساااس يااومي وتاادفع علااى أساااس ربااع ساانوي علااى أن ال 

% كعائاااد سااانوي علاااى 0.75تتجااااوز هاااذه الرساااوم نسااابة  

 صافي أصول الصندوق.
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 األداء السابق للصندوق: 

 

 

 

سااااابق للمؤشاااار االسترشااااادي ال ياااادل علااااى مااااا ساااايكون عليااااه أن األداء السااااابق للصااااندوق أو األداء ال

أداء الصاااااندوق فاااااي المساااااتقبل وأن الصاااااندوق ال يضااااامن لماااااالكي الوحااااادات  أن أداء الصاااااندوق ) أو 

 أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي( سيتكرر أو يكون ممادالً لألداء السابق.  

الفترة
منذ إنشاء 

الصندوق
سنة ثالث سنوات خمس سنوات عشر سنوات

الصندوق 37.81% 2.57% 4.70% 7.11% 17.11%

سايبور لثالث شهور 16.12% 3.62% 4.50% 6.42% 16.12%

سايبور الشهري 8.56% 3.11% 3.73% 5.04% 8.56%

األداء السنوي %

العائد الكلي للصندوق مقارنة بالمؤشر اإلرشادي في كل سنة مالية ألخر عشر سنوات

الفترة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

الصندوق 4.61% 2.92% 0.67% 0.07% 0.81% 1.09% 1.20% 1.03% 1.04% 2.57%

سايبور لثالث شهور 4.04% 2.51% 0.77% 0.75% 0.78% 0.87% 0.95% 0.86% 1.55% 2.04%

سايبور الشهري 0.00% 2.11% 0.33% 0.37% 0.52% 0.61% 0.66% 0.60% 1.28% 1.81%
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 : المعايير الشرعية للصندوق2ملحق 

 

سي مية المتياجرة فيليا  يالومر ولريوا ال يتعامل الصندوق  .1 في السلع التيي تريرا الشيريعة االم
 الونزير ومنتجاتلا وما شابه ذلك مما ررمته الشريعة االس مية.

يجييع علييص الصييندوق سييبا السييلع التييي يررييع فييي المتيياجرة فيلييا سبييل عرضييلا فييي السييوق  .2
 للبيع.

مية لنشياله فيهذ  يذا التموييل عند راجة الصندوق إلص تمويل وفيق احر ياا والشيرول المن  .3
 يجع أذ ي وذ متوافقًا مع أر اا الشريعة االس مية.

ال يجييييوز للصييييندوق اسييييت مار أيييييًا مييييذ أصييييوله فييييي صييييناديق أويييير  ال توضييييع أر املييييا  .4
 وشروللا حر اا الشريعة االس مية.

 ال يرق للصندوق إعادة بيع سلعة سياا بشيراالا ميذ أريد عم ايه إليص نميس العمييل اليذ  تيا .5
 شراؤ ا منه منعًا للدوول في العينة المررمة.

ال يجييوز للصييندوق اسييت مار بعييا سيييولته فييي سنييوار اسييت مارية رييير متوافقيية مييع أر يياا  .6
 الشريعة االس مية.
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 اإلقرار .31

 

لقررد قمررم/ قمنررا بقررراءة الشررروط واألحكررام  والمالحررق الخاصررة بالصررندوق وفهررم مررا جرراء بهررا والموافقررة عليهررا وتررم 

 ى نسخة منها والتوقيع عليها.الحصول عل

 

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

 رقم الهوية: ......................................................

 مكان اإلصدار: ................................................. 
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