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

 

 الشروط واألحكام

 بموجب الئحة صناديق االستثمار                                      
ً
 عاما

ً
 صندوق استثمار مفتوح مطروح طرحا

  

 مدير الصندوق 

 

 جدوى لالستثمار
 

 

 

 

  ه5100 رمضان 06/ 0885 اكتوبر 0

  ه5132جمادى األولى  02/ 0850فبراير  57تاريخ التعديل 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة  العامليةللصكوك صندوق جدوى تم اعتماد 

وكافة الوثائق األخرى ملخص املعلومات الرئيسية و الشرعية املعينة للصندوق.تخضع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات 

صندوق، وتكون محدثة ومعدلة.اللالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن   

وكافة الوثائق املتعلقة ملخص املعلومات الرئيسية ينصح كافة املستثمرون بقراءة هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات و 

_(هـ5100\0\52_(م /  )_0885\2\5)_افقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وإصدار الوحدات تاريخ مو   بالصندوق.  

 

 

 أنس بن محمد آل الشيخ

 

 االلتزام و  املطابقة رئيساملستشار القانوني العام و  

 

 

 طارق بن زياد السديري 

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
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 تعريفات

 

 التالية املعاني املبّينة قرين كل منها أينما وردت في هذه الشروط واألحكام:يكون للمصطلحات 

 ؛داري واملعينة كاملدير اإل  ةإتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودشركة " يعني اإلداري  املدير"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ "املحاسب القانوني"

 0887-03-5تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  املرخص لهم""الئحة األشخاص 

 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر؛ 0887-6-00هـ )املوافق  5106-7-05بتاريخ 

 ؛ أيام العمل الرسمية للسوق املالية السعودية" يعني يوم العمل"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 0/6/5101( وتاريخ 38ُيعني نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/" "نظام السوق املالية

ا وترتب عليهم التزامات محددة على النحو الوارد في مذكرة املعلومات والشروط " )أ("وحدات الفئة 
ً
هي فئة من الوحدات تخّول مالكيها حقوق

 واألحكام.

ا وترتب عليهم التزامات محددة على النحو الوارد في مذكرة املعلومات " )ب("وحدات الفئة 
ً
هي فئة من الوحدات تخّول مالكيها حقوق

 والشروط واألحكام.

ا وترتب عليهم التزامات محددة على النحو الوارد في مذكرة املعلومات " )ج("وحدات الفئة 
ً
هي فئة من الوحدات تخّول مالكيها حقوق

 حكام.والشروط واأل 

عني  "حساب فتحاتفاقية 
ُ
برمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على االت

ُ
حكام، وتنظم العالقة بين مالك األ شروط و التفاقية امل

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

عني  "يل"اتفاقية العم
ُ
  تفاقيةاالت

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

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

 يل ُمخول من طرف الهيئة؛تشير إلى هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وك"الهيئة" 

وهو شخص يرخص له بموجب  واملعينة كاألمين الحفظ للصندوق  إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودةشركة " ُيعني أمين الحفظ"

 ؛الئحة األشخاص املرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق املالبة

 ؛للصكوك العامليةصندوق جدوى  يعني "الصندوق"

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ الصندوق""مجلس 

 الجهة املنوط بها إدارة الصندوق؛شركة جدوى لالستثمار وهي يعني "مدير الصندوق" 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛"املؤشر املعياري" 
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 لالئحة صناديق االستثمار؛رة املعلومات" "مذك
ً
 تعني مذكرة املعلومات الصادرة فيما يتعلق بطرح وحدات الصندوق، وفقا

 يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛"تاريخ الطرح األولي" 

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

 الصندوق؛

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم "الئحة صناديق االستثمار" 
ً
 0886-052-5هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 03/7/0856وافق هـ، امل 56/0/5135وتاريخ  5/65/0856هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/50/5105وتاريخ 

يعني التصنيف الصادر عن إحدى جهات التصنيف املحلية/الدولية، بما فيها على سبيل املثال وليس "التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار" 

ية لدى الجهة املصدرة وقدرتها على الوفاء الحصر مؤشر ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، والتي تبدي رأيها بشأن مستوى الجدارة االئتمان

 ( أو ما يعادله؛-BBBبالتزاماتها تجاه مالكي األوراق املالية. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )

في الصندوق  يستثمر ميل الذي شير كل منها إلى العيمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيهويتملك وحدات 

 تعني اململكة العربية السعودية؛"السعودية العربية" و "اململكة" 

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

  الشريعة؛تعني وديعة مرابحة متوافقة مع "مرابحة" 

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 قيمة إجمالي التزاماته؛ مخصوما

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد  من خاللوحداته  وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،  "صندوق االستثمار املفتوح"

 مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 ؛قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهافي  املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عادي للصندوق" 

 ؛باستردادهايعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات  "تاريخ االسترداد"

ك وحدات ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مال"نموذج االسترداد" 

 .3امللحق  تحت عنوانبالشروط واألحكام للشروط واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا 

 هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛"طلب االسترداد" 

 ملدير الصندوق؛تعني الهيئة الشرعية التابعة "الهيئة الشرعية" 

 من الشروط واألحكام؛  5تعني التوجيهات املوضحة في امللحق "توجيهات االستثمار الشرعية" 

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

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشتراك"
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يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا موذج االشتراك" "ن

 .0امللحق  تحت عنوانبالشروط واألحكام للشروط واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا 

 خ االشتراك ذي الصلة؛يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاري"سعر االشتراك" 

 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ؛هذه الشروط واألحكام)ب( من 3زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تتعني األوراق املالية التي يع"األوراق املالية املستهدفة" 

 02/ 0850فبراير  57تاريخ التعديل املحّدثة بتاريخ  كوك العامليةللصتعني الشروط واألحكام الخاصة بصندوق جدوى  "الشروط واألحكام"

 ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ ه5132جمادى األولى 

 للتكلفة الفعلية؛" التعامل"رسم 
ً
 ُيعني التكاليف والعموالت الناتجة عن شراء أوراق مالية أو عن بيعها، والتي يتحملها الصندوق وفقا

التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( تدل على الحصة "الوحدة" 

 حصة نسبية في صافي أصول الصندوق؛

 من وحدات الصندوق مجتمعة؛ )ج(، والفئة )ب(، والفئة )أ(تعني الفئة "فئات الوحدات" 
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 الملخص التنفيذي

 

 .العامليةصندوق جدوى للصكوك  اسم الصندوق 

 .شركة جدوى لالستثمار مدير الصندوق 

 شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة. أمين الحفظ

 شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة. املدير اإلداري 

 .دوالر أمريكي عملة الصندوق 

تحقيق عوائد سوقية من خالل االستثمار في يكمن الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في  األهداف االستثمارية

محفظة متنوعة من الصكوك املحلية واإلقليمية والعاملية وذلك وفقا للضوابط الشرعية 

 لالستثمار.

 Jadwa IdealRatings Global Sukuk Index (TR) املؤشر املعياري للصندوق 

من  3مراجعة عوامل املخاطرة املوضحة في البند مرتفع املخاطر. ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى  مستوى املخاطرة

 مذكرة املعلومات.

 ملا هو موضح في مذكرة  مدى مالئمة االستثمار
ً
 الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

ً
نظرا

 املعلومات، فقد ال يالئم الصندوق املستثمرين غير القادرين على تحمل مخاطر استثمار عالية،

أو غير الراغبين في ذلك. ويتعين على املستثمرين املحتملين طلب االستشارة من مستشاريهم 

 من مذكرة املعلومات. 3املعنيين باالستثمار فيما يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة في البند 

 الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي

 

 لكل مستثمر. دوالر  58.888.888وحدات الفئة )أ(: 

 لكل مستثمر. دوالر  5.888وحدات الفئة )ب(: 

خصص هذه الوحدات لألطراف ذوي العالقة  دوالر  5.888وحدات الفئة )ج(: 
ُ
لكل مستثمر. ت

 بمدير الصندوق.

 لكل مستثمر. دوالر 588 الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

 لكل مستثمر. دوالر 588 الحد األدنى ملبلغ االسترداد

 )بتوقيت مدينة الرياض( من يوم التقويم. 58قبل الساعة  آخر موعد الستقبال الطلبات: 
ً
 صباحا

 جميع أيام العمل في اململكة. يوم التقويم

 جميع أيام العمل في اململكة. يوم االشتراك

 جميع أيام العمل في اململكة. يوم االسترداد

 التقويم.في غضون خمسة أيام عمل بعد يوم  يوم الدفع

 % من مبلغ االشتراك.3ال تتجاوز  رسوم االشتراك
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 % في السنة.8.57وحدات الفئة )أ(:  أتعاب اإلدارة

 % في السنة.5وحدات الفئة )ب(: 

خصص هذه الوحدات لألطراف ذوي العالقة بمدير 8.78وحدات الفئة )ج(: 
ُ
% في السنة. ت

 الصندوق.

ستردة. وتنطبق رسوم االسترداد املبكر فقط على الوحدات التي يتم % من قيمة الوحدات امل5 رسوم االسترداد

 من شرائها. 38استردادها في غضون 
ً
 يوما

يلتزم الصندوق باملصاريف التشغيلية واملهنية واإلدارية األخرى الخاصة به، ومنها على سبيل  املصاريف األخرى 

، والرسوم األخرى، والضرائب، املثال ال الحصر، مصاريف االستشارة القانونية والضريبية

 والزكاة، وتطهير األرباح، ومصاريف التقاض ي، ومصاريف النشر، وحساب املؤشر.

 .م 0885 اكتوبر 0 تاريخ الطرح األولي

سعر الوحدة في تاريخ إصدار الشروط 

 واألحكام

 لكل وحدة. دوالر أمريكي 588وحدات الفئة )أ(: 

 لكل وحدة. دوالر أمريكي 588وحدات الفئة )ب(: 

 لكل وحدة. دوالر أمريكي 588وحدات الفئة )ج(: 
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 الشروط واألحكام

 معلومات عامة .1

 :اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه .أ 

، 5858000500وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب التسجيل التجاري رقم  الصندوق،تتولى شركة جدوى لالستثمار إدارة 

 [.0886اغسطس  05وتاريخ ] 35-86831بموجب الترخيص رقم  املاليةقبل هيئة السوق ومرخصة من 

 عنوان مدير الصندوق ومقره الرئيس ي .ب 

 عنوان مدير الصندوق هو على النحو التالي:

 شركة جدوى لالستثمار

 68655ص.ب. 

 55777الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  .ج 

 www.jadwa.comلكتروني ملدير الصندوق هو عنوان املوقع اإل

 اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه .د 

تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية  .أمين حفظ الصندوق ك إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودةُعينت شركة 

 من قبل هيئة السوق املالية. ( الصادر 87880-35ترخيص رقم )بموجب 

 عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ .ه 

 .www.hsbcsaudi.com عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ هو

 اسم صندوق االستثمار .و 

 .للصكوك العامليةصندوق جدوى اسم صندوق االستثمار هو 

 لألنظمةاالمتثال  .ز 

http://www.jadwa.com/
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وثائقه األخرى مع الئحة صناديق االستثمار، وتتضمن ما يتعلق تتوافق الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وكل 

 بالصندوق من معلومات كاملة وواضحة ودقيقة

 التفسير .ح 

قرأ 
ُ
مدير  يقوموأي وثائق أخرى تتعلق بالصندوق ملخص املعلومات الرئيسية مع مذكرة املعلومات و مقترنة الشروط واألحكام هذه ت

 .بإعدادها الصندوق 

 على هذه الشروط واألحكام املوافقة .ط 

 يعتبر مالكو الوحدات قد قبلوا ووقعوا على هذه الشروط واألحكام بمجرد االشتراك في وحدات الصندوق 

 تاريخ اإلصدار والتحديث .ي 

جمادى  02/ 0850فبراير  57تاريخ التعديل ، (ه5100 رمضان 06(م / )0885 اكتوبر 0) تاريخ اإلصدارصدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 

  ه5132األولى 

 

 طبقالنظام امل .2

ويخضع كل من الصندوق ومدير  يخضع الصندوق لنظام السوق املالية والئحته التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى السارية في اململكة.

 الصندوق لرقابة الهيئة.

 

 أهداف صندوق االستثمار .3

 األهداف االستثمارية للصندوق  .أ 

مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في تحقيق عوائد طويلة املدى ملالكي الوحدات من خالل باعتباره صندوق استثمار 

االستثمار في الصكوك السيادية وشبه السيادية وصكوك الشركات. قد يستثمر الصندوق في تمويل وهيكلة املشاريع املتوافقة مع الشريعة 

ع على مالكي الوحدات أي ال  مرابحات قصيرة األجل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.اإلسالمية. وقد يستثمر الصندوق أيضا في 
وز 

ُ
ت

 أرباح، وإنما ُيعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو إيرادات.

. ويمكن للمستثمرين االطالع على Jadwa Ideal Ratings Global Sukuk Index (TR)املؤشر: املؤشر املعياري ألداء الصندوق هو مؤشر 

 (.  www.jadwa.comمعلومات املؤشر وأداء مدير الصندوق على املوقع اإللكتروني لشركة جدوى لالستثمار )
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 االستثمارية للصندوق مارسات املسياسات و ال .ب 

 وراق املالية املستهدفة"(يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )"األ  .1

الصكوك التي تصدر في السوق املحلي أو أي سوق عاملية معتمدة من قبل الهيئة الشرعية ملدير الصندوق. يمكن أن تكون هذه الصكوك  .أ 

 الصكوك.غير مدرجة أو مدرجة في السوق السعودي أو أي سوق دولي آخر. لن يكون هناك حد أدنى ملتطلبات التصنيف لالستثمار في 

ترخصها مؤسسة النقد العربي  أو لس التعاون الخليجي التي تنظمها معامالت املرابحة قصيرة األجل مع األطراف النظيرة في دول مج .ب 

 السعودي أو غيرها من السلطات املختصة ذات الطبيعة املماثلة في سلطات قضائية أخرى.

مع أحكام الشريعة اإلسالمية واملطروحة طرحا عاما وتم ترخيصها من قبل متوافقة كوك صناديق أخرى يجوز للصندوق االستثمار في ص .ج 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت االستثمار.78الجهات املختصة ذات الصلة، بحيث لن يتم استثمار أكثر من 

روحة طرحا عاما وتم ترخيصها من يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق أسواق النقد األخرى املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملط .د 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق وقت االستثمار.78قبل الجهات املختصة ذات الصلة، شريطة أال تتجاوز جميع هذه االستثمارات معا 

ن حينئذ يهدف الصندوق من االستثمار في الصكوك الى االحتفاظ بها إلى تاريخ االستحقاق بشكل رئيس،  على أن الصندوق قد يتخذ م .ه 

 .آلخر قراًرا باستبدال بعض الصكوك تجاوًبا مع متطلبات السوق، أو لغرض االلتزام باألحكام الشرعية

بالنسبة لالستثمارات في عمليات املرابحة، يقوم مدير الصندوق بتقييم األداء التاريخي وسجل االستقرار املالي للطرف النظير أو صندوق   .و 

 .في الستثمارات املرابحة على دول مجلس التعاون الخليجياملرابحة. يقتصر التعرض الجغرا

  ٪ من صافي أصول الصندوق في طرف نظير واحد و / أو صندوق استثمار، في وقت االستثمار.07ال يجوز استثمار أكثر من  .ز 

اذ القرار. يتولى فريق إدارة تجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخ .2

املحافظ االستثمارية، باستخدام النهج التنازلي، تحليل املؤشرات االقتصادية اإلقليمية والدولية، وأسعار الفائدة الحالية واملتوقعة 

قوم الفريق بتحليل محليا / إقليميا، وديناميكيات القطاعات / الصناعات في املنطقة، إلى جانب العوامل الجيوسياسية األخرى. كما ي

العوامل املرتبطة بالسوق مثل السيولة التاريخية واملتوقعة وتقلب األسعار، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي الذي يتضمن بحثا جوهريا 

دارة )يشتمل على بناء النماذج املالية والتوقعات املالية التفصيلية( الختيار الفرص االستثمارية وتكوين املحفظة. كما يقوم فريق إ

املحافظ االستثمارية ملدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية واألسواق لضمان توافق مخصصات املحفظة مع أهداف 

  العوائد طويلة األمد للصندوق.

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .3
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( من هذه الشروط 5مالية ال تتوافق مع توجيهات االستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق )ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق  .4

 واألحكام.

 من الئحة صناديق االستثمار.( 36واملادة )( 15) املادة يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في  .5

االستثمار الشرعية لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد  ضوابطيجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع  .6

أنه يجوز للصندوق االقتراض من مدير  كما. سنةة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن م% من صافي قي58هذه القروض عن 

ول من البنوك املركزية املختصة في اإلقليم ذي الصلة( الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخص لها وفق األص

( من الئحة صناديق 61%، على النحو املنصوص عليه في املادة )58لتغطية طلبات االسترداد، على أن يخضع هذا االقتراض لحد الـ 

 االستثمار.

 ألداء املعياري ال يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر  .7
ً
 الصندوق أو السوق أو األسواق ذات العالقة في املستقبل.معيارا

 لألداء السابق.  .8
ً
 أو مسايرا

ً
 ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

 

 مدة صندوق االستثمار .4

 تكون مدة الصندوق غير محددة.

 

 قيود/حدود االستثمار  .5

مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق االستثمار، مذكرة املعلومات، بما فيها يلتزم  (أ 

 ضوابط االستثمار الشرعية والشروط واالحكام.

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.07ال يجوز استثمار أكثر من  (ب 

 % من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق. 08كثر من ال يجوز االحتفاظ بأ (ج 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من مصدر واحد. 08ال يجوز استثمار أكثر من  (د 

 املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملنفعة الصندوق.% من صافي قيمة أصول وحدات الصندوق في  األوراق 58ال يجوز االحتفاظ بأكثر من  (ه 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:58لن يتم استثمار أكثر من  (و 

% من صافي قيمة أصول 37سبته أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما ن .5

 الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار.

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.08أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  .0
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 ٪ من صافي أصوله في الصكوك غير املدرجة من خالل املشاركة في الطروحات الخاصة.58لن يستثمر الصندوق أكثر من  (ز 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في األصول غير قابلة للتسييل. 58لن يتم استثمار أكثر من  (ح 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.58لن يتم استثمار أكثر من  (ط 

٪ من 07فس املجموعة في حالة معامالت املرابحة قصيرة األجل، لن تتجاوز استثمارات الصندوق مع طرف واحد أو في أطراف تابعة لن (ي 

 صافي أصول الصندوق.

 وفق تقديره املطلق.
ً
 مع مراعاة الحدود املذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبا

 للشك، يكون ملصطلح "شركة تابعة" و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى املخصص لهما في قائمة املصطلحا
ً
ت املستخدمة في تجنبا

 لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

 

 العملة  .6

إذا تم دفع مقابل بعض الوحدات بعملة غير عملة الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتحويل عملة و . الدوالر األمريكيعملة الصندوق هي 

 صرف العملة، إن وجدت.يلتزم املستثمرون بدفع رسوم و الدفع إلى عملة الصندوق بسعر الصرف السائد في السوق. 

 

 واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل .7

 املدفوعات املقتطعة من أصول الصندوق  (أ 

 أتعاب اإلدارة  .1

 إدارية سنوية )"
ً
 "( بما يعادل ما يلي: أتعاب اإلدارةيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

 كل وحدة من الفئة )أ(.% من صافي قيمة أصول الصندوق عن 8.57

 % من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )ب(.5

 % من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )ج(.8.78

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة 
ُ
ت

 ة شهرية.بصف

 رسوم الحفظ  .2

 سنوية قدرها  . أ
ً
 % من صافي قيمة أصول الصندوق.8.85يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما

 "(. ترسم تعامال )" عمليةريال سعودي عن كل 505.7بقيمة ما يعادل  تيدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسم تعامال  . ب
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 أتعاب املحاسب القانوني .3

 سنوية بقيمة ال تتجاوز ما يعادل يدفع الصندوق إلى املحاسب 
ً
 "(.أتعاب املحاسب القانونيريال )" 18,888القانوني أتعابا

 الرسوم اإلدارية .4

 بقيمة 
ً
 سنويا

ً
 "(.رسوم إدارية% من صافي قيمة أصول الصندوق )"8.80يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسما

 الرسوم الرقابية .5

 للجهات الرقابية. 5.788دل يدفع الصندوق رسوم رقابية بحد أقص ى ما يعا
ً
 ريال سعودي سنويا

 مكافآت مجلس إدارة الصندوق  .6

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم 

.8.5تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 
ً
 % من أصول الصندوق سنويا

قدر أن تصل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين إلى  
ُ
. و ذلك مقابل الخدمات التي يقدمونها  30,000وت

ً
ريال سعودي سنويا

 .للصندوق 

 رسوم النشر .7

 57,888فيما يخص اإلفصاح و التقرير السنوي ملالكي الوحدات يلتزم مدير الصندوق بتحصيل رسم نشر من الصندوق بقيمة ما يعادل 

 "(. ويخصم رسم النشر بصفة سنوية.رسم النشرفي كل يوم تقويم )"

 الضريبة .8

 % على الرسوم واملصاريف التي تخضع لضريبة القيمة املضافة.7سوف يتم استقطاع ضريبة القيمة املضافة بواقع 

 املصاريف األخرى  .9

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

يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل و املصاريف املتعلقة باملؤشر االسترشادي املقدمة إلى الصندوق )ومنها على سبيل املثال ال 

 الحصر نفقات املستشار القانوني( بالتكلفة الفعلية.

% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي. ويشار إلى أن 8.3ألخرى املذكورة أعاله ما نسبته من املتوقع أال تتجاوز املصاريف ا

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

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

التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات وااللتزامات والتكاليف واملصاريف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات 

ألعمال التي يقومون بھا باسم الصندوق، شريطة قيام مدير القانونية واملبالغ املدفوعة للترافع والتسوية التي قد يتکبدونها نتيجة ل
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الصندوق بواجباته بحسن نية، وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطاملا لم يتم إثبات أي اتهام بإهمال جسيم أو 

 احتيال.

 تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد (ب 

 رسوم االشتراك .1

% بحد أقص ى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها املستثمر في وحدات 3رسوم اشتراك مقدارها  تحتسب

دفع إلى مدير الصندوق. ولتجنب الشك، رسوم االشتراكالصندوق )"
ُ
"(. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، وت

.يحق ملدير الصندوق أن يتن
ً
 ازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسبا

 رسوم االسترداد املبكر  .2

% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق )"رسوم االسترداد"(. إذا قام مالك الوحدات 5رسم استرداد بقيمة  ُيستحق

 على تاريخ شرائها، يت38باسترداد وحدات قبل انقضاء ثالثين )
 
 تقويميا

ً
م فرض رسوم استرداد من أجل تعويض الصندوق عن ( يوما

."
ً
، صادر أوال

ً
 املصروفات التي يتكبدها نتيجة االسترداد املبكر. وتحسب هذه الرسوم على الوحدات املستردة على أساس "الوارد أوال

 

 التسعيرالتقويم و  .8

 وصف لطريقة التقويم وأساس األصول األساسية (أ 

يتم تقييم االستثمارات في األوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في السوق املالية بأسعار ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، 

اإلغالق الرسمية في يوم التقويم في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه األوراق املالية في يوم التقويم، ُيستخدم آخر سعر 

ستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة الدفع حتى يوم التقويم. ويتم تقويم األوراق إغالق رسمي لألوراق املالية في السوق ذات ال
ُ
صلة. وت

دء املالية املستحوذ عليها من خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك مدير الصندوق في األوراق املالية حتى تاريخ ب

. ويتم تقويم األوراق املالية املستهدفة التي تم تخصيصها عن طريق أحد إجراءات الشركات تداول هذه األوراق املالية في السوق املالية

بناء على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق السابقة حتى تاريخ بدء تداول األوراق املالية في السوق. وعلى وجه التحديد، إذا كانت 

هذه األوراق املالية على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ  الورقة املالية تمثل وحدة في صندوق آخر، يجب تقويم

 إليها 
ً
سريان التقويم. ويجب تقويم االستثمارات املباشرة في أدوات سوق املال التي ال تتداول في البورصة على أساس التكلفة مضافا

 ق ليصل إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.األرباح املستحقة حتى يوم التقويم. ويضاف النقد إلى أصول الصندو 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب 

 ُيحتسب سعر وحدة الصندوق في جميع أيام العمل. 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار (ج 
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ندوق، يقوم مدير الصندوق بإعادة تقويم في حال علم مدير الصندوق عن أي خطأ في التقويم أو التسعير فيما يتعلق بأصول الص

، يتم تقويم وتسعير االستثمار في العمالت غير الريال 
ً
األصول بحسن نية والقيام بأي تعديالت الزمة لتصحيح قيمة سعر الوحدة. إضافة

( أو غيرها كما يحددها Bloomberg( أو بلومبرج )Thomson Reutersالسعودي بناًء على سعر اإلغالق املعلن عنه من قبل ثومسن رويترز )

يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات مدير الصندوق. ولتجنب الشك، 

 السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 وصف طريقة حساب سعر الوحدة    (د 

د الوحدات القائمة التزامات الصندوق من إجمالي قيمة األصول، وقسمة القيمة على عدُيحسب سعر الوحدة عن طريق خصم مجموع 

 يوم التقويم. 

 

 التعامالت .9

 بطلبات االشتراك واالسترداد فيما يتعلقالصندوق  مدير مسؤوليات  (أ 

 ( من هذه الشروط واألحكام.2)يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة  .5

السلطة التقديرية في حال )على  هذهالصندوق استخدام  وملدير يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد.  .0

نسبة كبيرة من شكل التي ت املاليةذات الصلة بشكل عام أو التعامل في األوراق  سوق املاليةاملثال ال الحصر( وقف التعامل في ال سبيل

 الصندوق ألسباب معقولة صعوبة تحديد صافي قيمة األصول لكل وحدة بسبب هذا التعليق. مدير ذات الصلة، ويرى  حجم السوق 

في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ املستثمرين  الخاص بأحدستثمار قيمة اال خفض تاسترداد أن عملية إذا كان من شأن أي  .3

في حساب مالك  عن طريق اإليداعبعملة الصندوق  االستردادعوائد استثمار املستثمر. وتدفع جميع مبلغ م استرداد كامل االشتراك، يت

 الوحدات. 

 الفترة بين طلب االسترداد ودفع العائدات (ب 

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل ال
ُ
 التالي ليوم التقويم.رابع ت

 التعامل في الوحدات  تعليقتأجيل أو  (ج 

على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذلك وال يحق ملدير الصندوق أن يعلق 

 االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:

فسيتم استرداد كامل املبلغ ، استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى لالشتراكإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض  .5

ثمر. وسيتم دفع املبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها لحساب ملستثمر.
 
ست

ُ
 امل
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لصندوق في يوم التقويم % من صافي قيمة أصول ا58في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  .0

 لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز 
ً
السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا

وعها %. وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التقويم الالحق مباشرة مع خض58إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

 لنسبة 
ً
 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد من عمل يومي ملدة األصول  تقويم تأخير يتجاوز  ال أن على% ،58دائما

 طلبات االسترداد املؤجلة (د 

في حال تعليق التعامل في السوق األولية  نقل ملكيةيجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو طلب 

 يعتقد مدير التي يتم فيها تداول األوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي 

 أصول الصندوق. قيمةلصافي  جوهرية أنهاالصندوق، ألسباب معقولة، 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم 58ما نسبتهطلبات نقل امللكية،  بما في ذلكداد، إذا تجاوزت قيمة طلبات االستر 

السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز 

 ٪.58القيمة اإلجمالية للطلبات 

ويتم تقويم األصول خالل يومي عمل  ٪.58معالجة طلبات االسترداد ونقل امللكية املؤجلة في يوم التقويم التالي، وتخضع دائما لحد  وتتم

 من تاريخ تسليم طلب االسترداد.

 نقل ملكية الوحدات  (ه 

" ومكافحة غسل األموال لدى مدير يجب على املستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط واألحكام، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك

 الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات سارية إال بعد قيدها في سجل مالكي الوحدات.

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، رفض  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على 

دير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق طلبات نقل امللكية. ومل

 يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. ملكيةالداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. وملدير الصندوق رفض أي طلب نقل 

 ستثمار مدير الصندوق في الصندوق ا (و 

 ملدير الصندوق االستثمار في الصندوق.يحق 

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل (ز 

 )بتوقيت مدينة الرياض( من يوم التقويم. ويعتمد تحديد تاريخ االشتراك  58يكون آخر موعد الستالم الطلبات هو قبل الساعة 
ً
صباحا

 املستوفاة.وتاريخ االسترداد على تاريخ تقديم الطلبات 
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 إجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادها (ح 

 :عملية االشتراك (أ 

استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى مدير من خالل ذلك ب يقومإذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن 

 الصندوق:

 /موقعة )ما لم يكن ومعتمدةاتفاقية العميل، مستوفاة  -
ً
  املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقعة )ما لم يكن املستثمر ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة  -
ً
  عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 /موقع.ومعتمدنموذج طلب االشتراك، مستوفى  -

إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد  يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله

 السريع أو باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.

 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في أرقام 
ً
ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

 على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن الحسابات املحددة للصندوق. على أ
ً
ن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.

ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد الستالم الطلبات، 

اك في نفس يوم العمل املقدم الطلب خالله. أما في حال استالم الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم يكون تاريخ االشتر 

 العمل التالي.

مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، رفض  تقارير يجوز ملدير الصندوق، بناء على و 

ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ االشتراك طلبات االشتراك. و 

عمل من تاريخ الرفض. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة أيام  7أي رسوم أو خصومات خالل فترة  خصمدون 

 ات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلب

 :عملية االسترداد (ب 

 إلى مدير الصندوق 
ً
يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 الوسائط اإللكترونية املعتمدة.عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر 

. وفي حال  تاريخويعتمد كل يوم استرداد على 
ً
طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد النهائي  استالمتلقي طلب االسترداد مستوفيا

داد املستوفى بعد طلب االستر  استالمالطلب. وفي حال  استالملتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه 

. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات ليوم استالم الطلب املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي

 .ستردادعلى تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل اال 
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ندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، بشكل بناء على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للص

إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة الصندوق. 

 ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:

مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية أو القانونية أو  رأىذا  -

 التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو

 صحيحة أو لم تعد سارية.إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير  -

 الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب أن يشترك فيها مالك الوحدات أو ينقل ملكيتها أو يستردها (ط 

 الحد األدنى ملبلغ االشتراك

 يكون للصندوق ثالث فئات مختلفة من الوحدات:

 لهذه الشروط واألحكام.: تصدر هذه الوحدات للمستثمرين املحتملين )ب(والفئة  )أ(وحدات الفئة  -
ً
 وفقا

 .دوالر  58.888.888: )أ(الحد األدنى لالشتراك املبدئي في وحدات الفئة  -

 .دوالر 5.888: )ب(الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي لوحدات الفئة  -

 لهذه ال)ج(وحدات الفئة  -
ً
طرح هذه الوحدات وتصدر فقط للمديرين واملسؤولين لدى مدير الصندوق وفقا

ُ
شروط واألحكام، بشرط أن : ت

 .دوالر 5.888 ئييكون الحد األدنى ملبلغ االشتراك املبد

 لجميع فئات الوحدات. دوالر 588يكون الحد األدنى ملبالغ االشتراك الالحقة  -

 الحد األدنى ملبلغ االسترداد

 .لجميع فئات الوحدات دوالر  588الحد األدنى لالسترداد  

 أو تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد أحقية مدير الصندوق في تأجيل (ي 

يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم فيها تداول 

الصندوق، ألسباب  مدير ذا رأى بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق، وإاألوراق املالية أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما 

من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار  أصول الصندوق. إذا كانصافي  قيمةيؤثر بشكل جوهري على  معقولة، أن هذا التعليق

دفع عائدات االسترداد بعملة 
ُ
املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل استثمار املستثمر. وت

٪ من صافي قيمة أصول 58إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد و في حساب مالك الوحدات في أي يوم تقويم.  من خالل اإليداعالصندوق 
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الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد على أساس تناسبي بحيث ال 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 58تتجاوز القيمة اإلجمالية للطلبات 

٪. على أال يتأخر تقويم األصول عن يومي عمل من 58تالي وتخضع دائما لحد تتم معالجة طلبات االسترداد املؤجلة في يوم التقويم ال

 املوعد النهائي لتقديم طلبات االسترداد.

 

 سياسة التوزيع .11

ل اح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دخملالكي الوحدات. وال يجوز توزيع أي أرب سوقيةإن الهدف االستثماري للصندوق هو توفير عوائد 

التي يتلقاها الصندوق. وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر  توزيعات األرباحباإلضافة إلى األرباح/الصندوق كامال 

 الوحدات.

  

 رفع التقارير ملالكي الوحدات .11

 املعلومات ذات الصلة املتعلقة بالتقارير املحاسبية واملالية

  األولية، والتقارير املوجزةللصندوق، وتقاريره السنوية  املدققةيلتزم مدير الصندوق بإعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم املالية  .1
ً
وفقا

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على  يةنهامن تاريخ  م عمل( يو 37وإتاحتها الطالع الجمهور خالل ) األوليةويجب إعداد التقارير  .2

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له، وسجل املعامالت في وحدات الصندوق وذلك  .3

 لة في وحدات الصندوق.من تاريخ كل معام وم عمل( ي57خالل )

 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي الوحدات )وكذلك  .4
ً
 سنويا

ً
ويرسل مدير الصندوق بيانا

. ويتضمن من انتهاء السنة املالية عمل ( يوم38مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك في غضون ثالثين )

 
ً
 ملا هو محدد في هذه الشروط واألحكام،  هذا البيان عرضا

ً
لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

 باإلضافة إلى تفاصيل كافة املخالفات لحدود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام.

وق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني أو على املوقع ويتولى مدير الصند .5

 اإللكتروني لتداول. على أن تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي:

 األول من ربع السنة.قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم  .5
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 . السنة ربعط صافي قيمة أصول الصندوق خالل إلى متوس ربع السنة ذات العالقةنسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة ب .0

 ، إن وجدت؛خالل مدة ربع السنةمبلغ ونسبة األرباح املوزعة  .3

 السنة.ربع صول كما في نهاية األ قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة  .1

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  .7

 قياس املخاطر.معايير ومؤشر  .6

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .5

 نسبة املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني.  .0

 .طلبها عند مقابل دون  الوحدات ملالكي املراجعة السنوية املالية القوائم وتتوافر

  سجل مالكي الوحدات .12

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه.  ملالكي الوحدات في اململكة؛  باالحتفاظ بسجليلتزم مدير الصندوق 
ً
 قاطعا

ً
 و يعد هذا السجل دليال

 اجتماع مالكي الوحدات .13

 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات (أ 

  .الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحداتيجوز ملدير الصندوق، بناًء على تقديره، 

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات (ب 

 ( أيام من استالم طلب خطي من أمين الحفظ.58يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .5

( أيام من استالم طلب خطي من مالكي الوحدات الذي 58يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .0

 % من قيمة وحدات الصندوق. 07يملكون على األقل 

قع اإللكتروني الخاص يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املو  .3

( وال تزيد عن 0( أيام )58( مهلة ال تقل عن )5بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء )

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال05)
ً
قتر ح. كما  ( يوما

ُ
امل

يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى 

 هيئة السوق املالية.

قل من قيمة % على األ07يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  .1

 وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.
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، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني املادةفي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا  .7

 7ن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول وم

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي 

.الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين 
ً
 قانونيا

ً
 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .6

 طريقة التصويت وحقوق التصويت (ج 

 وحدة يملكها مالك الوحدات في وقت االجتماع. عن كللكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات 

 للشروط التي تحددها يجوز 
ً
عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 هيئة السوق املالية.

 

 حقوق مالكي الوحدات .14

رحت عليهم في اجتماع لالوحدات  تمنحال 
ُ
مالكي الوحدات على حامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 ( من الشروط واألحكام.55النحو املحدد في البند )

 

 مسؤولية مالكي الوحدات .15

الصندوق. مبلغ استثماراتهم في وتقتصر مسؤوليتهم فقط علىديون أو التزامات الصندوق،  مسؤولية عن مالكو الوحدات أي يتحملال   

 

 الوحدات خصائص .16

 ملذكرة املعلومات هذه والشروط واألحكام.  ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من
ً
الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وهي غير قابلة للتحويل من 

 فئة إلى أخرى. وال يجوز ملدير الصندوق إنهاء أي فئة.

 لوحدات إلى الفئات الثالث التالية:تنقسم ا

 ملذكرة املعلومات بقيمة استثمارية ال تقل عن  وحدات الفئة )أ(: .أ 
ً
 دوالر أمريكي. 58,888,888هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا

 ملذكرة املعلومات بقيمة استثمارية ال تقل عن  وحدات الفئة )ب(: .ب 
ً
 كي.دوالر أمري 5888هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا
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هي وحدات تصدر للمديرين وكبار التنفيذيين وموظفي مدير الصندوق. وال يجوز إصدارها إال بناء على تقدير مدير  وحدات الفئة )ج(: .ج 

 .5888الصندوق مقابل مبلغ اشتراك ال يقل عن 

جميع مالكي الوحدات. ال يجوز ملدير الصندوق إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل ل

 يحتوي على التفاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حال تصفية 
ً
وبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا املستثمر تأكيدا خطيا

الصندوق، يكون لجميع مالكي الوحدات حصة من صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة 

 الصندوق، بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية. مساهمتهم في

 

 على شروط وأحكام الصندوق  تغييرات إجراء .17

 األساسيةموافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغييرات  (أ 

 هذه الشروط واألحكام بموجب قرار مقترحة على أساسيةيحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات 

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

 املقترحة. األساسيةالتغييرات 

 ":األساس يالتغيير ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 ك .5
ً
 على أغراض الصندوق أو طبيعته؛ أي تغيير يؤثر تأثيرا

ً
 بيرا

 أي تغيير قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم؛  .0

 أي تغيير ُيغّير من حجم املخاطرة للصندوق؛  .3

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق؛ أو .1

 ر الصندوق. أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدي .7

على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول خالل  األساسيةيخطر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات 

 ( أيام قبل تاريخ سريان التغيير.58عشرة )

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
 ، األساس يبعد تاريخ سريان التغيير  األساسيةت

ً
بأحكام البند  وفق ما يعده مدير الصندوق عمال

 ( من هذه الشروط واألحكام.55)

( من هذه الشروط واألحكام، يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات 03)ب()5على الرغم من أحكام الفقرة 

 ، دون تحّمل أي رسوم استرداد.األساسية

 املهمةات على التغييرات إخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحد (ب 
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مقترح على الصندوق. على أال تقل مهلة إخطار الهيئة ومالكي  مهميلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير 

 قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إحداث هذا التغيير فيه. 05عن  مهمالوحدات بأي تغيير 
ً
 يوما

 في هذه الشروط واألحكام، ولكن: بأساس ي" كل تغيير ليس املهمالتغيير شروط واألحكام، ُيقصد بـ"ألغراض هذه ال

 من شأنه ألسباب معقوله أن يحمل مالكي الوحدات على إعادة النظر في مشاركتهم في الصندوق؛ .5

مجلس إدارة الصندوق أو أي من التابعين ينتج عنه أي زيادة في الدفعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء  .0

 له؛

 دخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق؛ يُ  .3

 يزيد بشكل كبير أنواع أخرى من الدفع من أصول الصندوق؛ أو .1

 أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدير الصندوق.  .7

 سوق املاليةق وعلى املوقع اإللكتروني للأيام من تاريخ سريانها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندو  58قبل  املهمةُيفصح عن التغييرات 

 وأي وسائل أخرى ترخص بها الهيئة.

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات 
ُ
  املهمةت

ً
 ( من هذه الشروط واألحكام.55بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

، املهمة( من هذه الشروط واألحكام، يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات 03)ب()5من أحكام الفقرة  على الرغم

 دون تحّمل أي رسوم استرداد.

 اإلخطار  واجبةإخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات  (ج 

أيام من حدوثها. ألغراض هذه  58إلى الصندوق في غصون  واجبة اإلخطار ت يجب على مدير الصندوق إخطار الهيئة كتابة بكل التغييرا

 .مهموال  بأساس ي" كل تغيير ليس واجب اإلخطارالتغيير الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

يوًما  05 على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول خالل واجبة اإلخطار ويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات 

درج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات  من تاريخ حدوثه.
ُ
  واجبة اإلخطار ت

ً
( من هذه الشروط 55بأحكام البند ) بعد تاريخ سريانها عمال

 واألحكام.

 

 إنهاء الصندوق  .18

الصندوق ملالكي  مدير ويرسل يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على إنهاء الصندوق بموجب قرار خاص للصندوق. 

 برغبته في إنهاء الصندوق قبل 
ً
 على األقل، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. 05الوحدات والهيئة إخطارا

ً
 يوما
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عشرة  ما يعادلالصندوق إذا ظل صافي قيمة أصول الصندوق أقل من بإنهاء مدير الصندوق  يقومعلى الرغم من الفقرة السابقة، 

( أشهر من تاريخ اإلخطار املوجه من مدير الصندوق إلى الهيئة بأن صافي قيمة 6ريال( ملدة ستة ) 58.888.888ماليين ريال سعودي )

  ريال( 58.888.888عشرة ماليين ريال سعودي ) ما يعادلأصول الصندوق أقل من 

يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق عند انتهائه، دون اإلخالل بهذه الشروط واألحكام. ويتولى مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء 

 لتداول. اإللكترونيعلى املوقع و على موقعه اإللكتروني  لتصفيتهالصندوق واإلطار الزمني 

 

 مدير الصندوق  .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته (أ 

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص املرخص لهم، والشروط واألحكام،  يتصرف .5
ً
مدير الصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقا

 ومذكرة املعلومات.

تجاه  العمل بأمانةيلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك  .0

 .املعقولةهارة املعناية و المالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقص ى حد، وواجب بذل 

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: .3

 إدارة الصندوق؛ (أ 

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛  (ب 

 وحدات؛طرح ال (ج 

ضمان دقة هذه الشروط واألحكام، ومذكرة املعلومات، والتأكد من اكتمال هذه الشروط واألحكام ووضوحها ودقتها وخلوها من أي  (د 

 .تضليل

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن (ب 

 لالئحة 
ً
صناديق االستثمار أن يحد أو يقلل من ال يجوز في أي تفويض ملسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقا

 مسؤوليات مدير الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.

 

 األحكام املنظمة لعزل/استبدال مدير الصندوق  (ج 

 لتعيين
ً
بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في األحوال  للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 التالية:
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 إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .5

 موجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛إذا ألغت الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة أي من أعمال اإلدارة ب .0

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

 نظام السوق املالية والئحته التنفيذية؛لالهيئة أن مدير الصندوق أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .1

تثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو فقدانه األهلية أو استقالته، ولم يكن لدى مدير الصندوق أي في حال وفاة مدير محفظة االس .7

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

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

 إلى الهيئة في غضون يومين من وقوع أي حدث 
ً
 .املادة ه( من الفقرة )ج( من هذ7في الجزء ) مشار إليهيرسل مدير الصندوق إشعارا

  في حال ممارسة الهيئة لسلطتها
ً
، يجب على مدير الصندوق أن يتعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على املادة هللفقرة )ج( من هذ وفقا

 من تاريخ تعيين مدير الصندوق البديل. 17تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة املبدئية التي تبلغ )
ً
يلتزم و ( يوما

  مدير 
ً
، بحيث يتولى إدارتها فيهاطرفا  يكون قود املتعلقة بالصندوق والتي الع جميع، بتجديد لتقدير الهيئةالصندوق، عند الضرورة وطبقا

 الصندوق البديل. مدير 

 

 أمين الحفظ .21

"( لالحتفاظ بملكية أصول أمين الحفظفي اململكة )" شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودةقام مدير الصندوق بتعيين 

أو أمناء حفظ آخرين لالحتفاظ بأصول الصندوق  فرعيينتعيين أمناء حفظ يجوز ألمين الحفظ و/أو مدير الصندوق و الصندوق. 

 الواقعة خارج اململكة.

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته (أ 

 
ً
عن حفظ وحماية أصول الصندوق املوجودة في اململكة نيابة عن مالكي الوحدات، واتخاذ جميع اإلجراءات  يكون أمين الحفظ مسؤوال

 اإلدارية املتعلقة بحفظ أصول الصندوق.

 فرعيحق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ  (ب 

الثة أو التابعين ليقوم بمهام أمين يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى واحد أو أكثر من األطراف الث

على الرغم من التفويض املنصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم، يظل و للصندوق.  الفرعيالحفظ 

 
ً
دير الصندوق مسؤولية كاملة عن االمتثال ألحكام الئحة صناديق االستثمار. ويكون أمين الحفظ مسؤوال أمام م أمين الحفظ مسؤوال
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ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف 

 . الفرعياملتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين الحفظ 

لكة لحفظ أصول الصندوق فيما يتعلق باالستثمارات األجنبية للصندوق في منطقة أخرى غير املم فرعييجوز تعيين أمين حفظ 

ضللصندوق، ويتم تعيينه بموجب عقد خطي، ويعمل  تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مكافئة على  منطقةويخضع لإلشراف في  وُيفو 

 األقل لتلك التي تفرضها الهيئة.

 

 األحكام املنظمة لعزل/استبدال أمين الحفظ (ج 

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

 إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار الهيئة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم؛ .5

 املرخص لهم؛ إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر ألمين الحفظ ملزاولة أي من أعمال الحفظ بموجب الئحة األشخاص .0

 بناء على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الحفظ؛ .3

 نظام السوق املالية والئحته التنفيذية؛لالهيئة أن أمين الحفظ أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في االمتثال  رأتإذا  .1

 أن له أهمية كافية. الهيئة ألسباب معقولة هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر  .7

  في
ً
 املادة ه( من هذ5للفقرة )ج() حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقا

ً
، يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل للصندوق وفقا

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

 من تاريخ تعيين مدير الصندوق البديل. 68املسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل الفترة األولية التي تبلغ )
ً
أمين الحفظ،  تزملي( يوما

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

 حفظ البديل.ال

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

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

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

 اإللكتروني لتداول.

( من هذا البند، أن ينهي تعيين أمين الحفظ خالل 5يجب على مدير الصندوق، عند استالم أمين الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة ج)

(38 
ً
من واجباته أن يتعاون مع أمين الحفظ لتسهيل  ىآخر. ويجب على أمين الحفظ املعف من تاريخ اإلخطار وأن يعين أمين حفظ ( يوما

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

 الحفظ البديل. الحاجة وعند االقتضاء، إلى أمين
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في حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن هذه الظروف على الفور على 

 املوقع اإللكتروني لتداول.و موقعه اإللكتروني 

 

 املحاسب القانوني .21

 اسم املحاسب القانوني للصندوق  (أ 

 للصندوق  كي بي إم جي الفوزان وشركاه الصندوق شركةعّين مدير 
ً
 قانونيا

ً
 "(املحاسب القانوني)" محاسبا

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته (ب 

 يختص املحاسب القانوني بما يلي:

  حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املاليةلإجراء تدقيق  .5
ُ
ظهر بصورة ت

 
ً
 في  عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

ً
للمعايير املحاسبية املقبولة عموما

 اململكة؛

إلى تقييم العرض  تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة .0

 العام للقوائم املالية؛

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

 إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛

ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة املعلومات املالية مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة للصندوق وفقا  .1

 املرحلية.

 استبدال املحاسب القانوني (ج 

. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين املحاسب هأو استبدال يجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني

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

 في حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من جانب املحاسب القانوني في أدائه ملهامه؛ .5

0.  
ً
 ؛إذا لم يعد املحاسب القانوني مستقال

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

 إذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها املطلق، من مدير الصندوق استبدال املحاسب القانوني.  .1

 يحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
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 أصول الصندوق  .22

 الصندوق نيابة عن الصندوق.يحتفظ أمين الحفظ بأصول  .أ 

أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين. وتعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية مشتركة من جانب  .ب 

تثمار أو املوزع أو مستشار االس الفرعيأو أمين الحفظ أو أمين الحفظ  الفرعيال يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق و مالكي الوحدات. 

  الفرعيأي حق أو مطالبة في أصول الصندوق، إال في الحاالت التي يكون فيها مدير الصندوق أو مدير الصندوق 
ً
 أو أمين الحفظ مالكا

 بموجب الئحة صناديق االستثمار واملفصح عنها في هذه الشروط واألحكام.  املسموح بهاللوحدات، وبالنسبة للمطالبات 

 

 الوحدات مالك من إقرار .23

يقر كل من مالكي الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، 

 وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.

 

  

  

 أنس بن محمد آل الشيخ   

 

 االلتزام و  املطابقة رئيساملستشار القانوني العام و  

 بن زياد السديري طارق 

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
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االستثمار الشرعية ضوابط- 1حق ملا  
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 نموذج اشتراك - 2امللحق 
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 نموذج استرداد- 3امللحق 
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 تأكيد املستثمر - 4امللحق 

 

 منها وجرى مني/منا التوقيع عليها.قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة 

 

 _______________________________________________________________ اسم العميل/املستثمر:

 

 _________________________________التوقيع:

 

 __________________________________ التاريخ:

 

 _____________________________________: _______________________________نيابة عن الشركة

 

 ________________________________________________________ املفوض )املفوضين( بالتوقيع(:

 

 ________________________________________________________________________ ختم الشركة:

 

 ____________________________________________________________________________ العنوان:

 

 ________________________________ البريد اإللكتروني:

 

 ____________________________________ رقم الجوال:

 

 ___________________________________ رقم الهاتف: 

 

 __________________________________ رقم الفاكس:

 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 ريال سعودي. 070,537,888 برأس مال يبلغ ،السوق املاليةشركة مساهمة سعودية مقفلة، مرخصة من قبل هيئة 

 ، اململكة العربية السعودية.55777، الرياض 68655ص.ب  1571 279 11 966+فاكس:   1111 279 11 966+اإلدارة العامة: هاتف: 
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صكوك العامليةصندوق جدوى لل  

 

 ريال سعودي. 070,537,888 برأس مال يبلغ شركة مساهمة سعودية مقفلة، مرخصة من قبل هيئة السوق املالية، 

 .، اململكة العربية السعودية55777، الرياض 68655ص.ب  1571 279 11 966+فاكس:   1111 279 11 966+اإلدارة العامة: هاتف: 
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 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 مذكرة املعلومات

 بموجب الئحة صناديق االستثمار                                      
ً
 عاما

ً
 صندوق استثمار مفتوح مطروح طرحا

 

 مدير الصندوق 

 

 جدوى لالستثمار
 

 

 أمين الحفظ

 شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية

 

 تاريخ اإلصدار:

  ه5100 رمضان 06/ 0885 اكتوبر 0

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم تخضع مذكرة املعلومات هذه لالئحة صناديق االستثمار  
ً
الصادرة عن الهيئة عمال

ننصح  .م03/7/0856هـ، املوافق  56/0/5135وتاريخ  5/65/0856هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/50/5105وتاريخ  5-052-0886

. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة وفهمهاقراءة محتويات مذكرة املعلومات  تمليناملستثمرين املح

 .مستشار منهي

 

 أنس بن محمد آل الشيخ

 

 االلتزام و  املطابقة رئيساملستشار القانوني العام و  

 طارق بن زياد السديري 

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

  

 

 

صكوك العامليةصندوق جدوى لل  
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 إشعار

 

من قبل مجلس إدارة الصندوق.  ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  املوافقة عليهاو مذكرة املعلومات  تمت مراجعة

واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما ويؤكدون على أن و صحة  الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة 

 ات غير مضللة.املعلومات والبيانهذه 

وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال 

تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة 

من عدمه وال  الصندوق جدوى االستثمار في على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن  االعتمادأو عن  املعلومات

ومذكرة املعلومات،  واألحكام فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في الشروط باالستثمار تعني وافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 يعود للمستثمر أو من يمثله. الصندوق وتؤكد على أن قرار االستثمار في 

 من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة للصندوق. للصكوك العامليةصندوق جدوى تم اعتماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 جدول املحتويات

 01 ................................................................................................................... االستثمار صندوق  .1

 01 ..................................................................................................... وممارساته االستثمار سياسات 2.

 03 ......................................................................................... الصندوق  في لالستثمار الرئيسية املخاطر .3

 03 ....................................................................................................................... عامة معلومات 1.

 01 .............................................................................................. واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل .5

 02 .................................................................................................................... والتسعير التقويم .6

 22 ..................................................................... ..........................................................................التعامل 7.

 21 .................................................................................................................. الوحدات خصائص 0.

 28 ............................................................................................................ التقرير وتقديم املحاسبة .9

 28 .............................................................................................................. الصندوق  إدارة مجلس 58.

 30 ............................................................................................................... الشرعية الرقابة لجنة .11

 32 ....................................................................................................................... الصندوق  مدير .12

 38 .......................................................................................................................... الحفظ أمين 53.

 32 ....................................................................................................................القانوني املحاسب .14

 11 .................................................................................................................... األخرى  املعلومات 57.

 13............................................................................................................................... 1ملحق           56.

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 تعريفات

 

 :مذكرة املعلومات هذهة قرين كل منها أينما وردت يكون للمصطلحات التالية املعاني املبّين

 واملعينة كاملدير اإلداري؛شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة يعني " اإلداري  املدير"

 ُيعني املحاسب القانوني للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ "املحاسب القانوني"

 0887-03-5تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  "الئحة األشخاص املرخص لهم"

 ؛(تعديالتها من وقت آلخر)و م(  0887-6-00هـ )املوافق  5106-7-05بتاريخ 

 ؛ أيام العمل الرسمية للسوق املالية السعودية" يعني يوم العمل"

 (؛من وقت آلخر هـ )وتعديالته 0/6/5101( وتاريخ 38م السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ُيعني نظا"نظام السوق املالية" 

ا وترتب عليهم التزامات محددة على النحو الوارد في مذكرة املعلومات والشر 
ً
وط "وحدات الفئة )أ(" هي فئة من الوحدات تخّول مالكيها حقوق

 واألحكام.

ا وترتب عليهم التزامات محددة على النحو الوارد في مذكرة املعلومات  "وحدات الفئة )ب(" هي فئة
ً
من الوحدات تخّول مالكيها حقوق

 والشروط واألحكام.

ا وترتب عليهم التزامات محددة على النحو الوارد في مذكرة املعلومات والشر 
ً
وط "وحدات الفئة )ج(" هي فئة من الوحدات تخّول مالكيها حقوق

 واألحكام.

عني  "فتح حساب"اتفاقية 
ُ
  تفاقيةاالت

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

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

 لدى ": هي اتفاقية خاصة تبرم بين املستثمر ومدير الصنداتفاقية العميل
ً
وق تتضمن الشروط واألحكام املنظمة لفتح املستثمر املؤهل حسابا

 مدير الصندوق.

 تشير إلى هيئة سوق املال، وتشمل، كلما يسمح السياق بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة؛"الهيئة" 

وهو شخص يرخص له بموجب  كأمين حفظ للصندوق واملعينة ملحدودة شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية ايعني " أمين الحفظ"

 ؛الئحة األشخاص املرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق املالبة

 ؛لصكوك العامليةلصندوق جدوى  يعني "الصندوق"

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

 الجهة املنوط بها إدارة الصندوق؛ شركة جدوى لالستثمار وهي يعني"مدير الصندوق" 

 تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛"الالئحة التنفيذّية" 

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛"املؤشر املعياري" 
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 لالئحة صناديق االستثمار؛ الصادرة فيما يتعلق بطرح وحدات الصندوق، هذه تعني مذكرة املعلومات"مذكرة املعلومات" 
ً
 وفقا

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

 للطرح األوليفي السوق الألوراق املالية  طرحأي  يعني" الطرح الثانوي "
ً
 ؛ملالية الحقا

 الصندوق لالشتراك؛يعني تاريخ طرح وحدات "تاريخ الطرح األولي" 

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

 الصندوق؛

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم "الئحة صناديق االستثمار" 
ً
 0886-052-5هي الالئحة الصادرة عن الهيئة عمال

 آلخر(؛ وقتم )وتعديالتها من 03/7/0856هـ، املوافق  56/0/5135وتاريخ  5/65/0856هـ، واملعدلة بموجب القرار رقم  3/50/5105وتاريخ 

التصنيف الصادر عن إحدى جهات التصنيف املحلية/الدولية، بما فيها على سبيل املثال وليس  يعني ر""التصنيف االئتماني ملرتبة االستثما

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

 ( أو ما يعادله؛-BBBة. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق املالي

في الصندوق  يستثمر شير كل منها إلى العميل الذي يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و "املستثمر" و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" 

 ؛ فيهويتملك وحدات 

 تعني اململكة العربية السعودية؛"السعودية العربية" و "اململكة" 

 تعني أي من املديرين أو التنفيذيين أو املوظفين التابعين ملدير الصندوق؛" األطراف ذوي العالقة بمدير الصندوق "

 تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛ "مرابحة" 

 منهاتعني قيمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قيمة األصول" 
ً
 لي التزاماته؛قيمة إجما مخصوما

إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد  من خاللوحداته  وتتم زيادةهو صندوق استثمار برأس مال متغير،  "صندوق االستثمار املفتوح"

 مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 ؛ح هيئة السوق املالية وقواعدها قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائفي  املنصوص عليهاملعنى  يشير إلى"قرار عادي للصندوق" 

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

 ؛باستردادهايعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات  "تاريخ االسترداد"

مها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخد"نموذج االسترداد" 

 .3امللحق  تحت عنوانبالشروط واألحكام للشروط واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا 

 هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛"طلب االسترداد" 

 تعني مؤسسة النقد العربي السعودي؛"مؤسسة النقد" 
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 تعني الهيئة الشرعية التابعة ملدير الصندوق؛"الهيئة الشرعية" 

 من الشروط واألحكام؛  5تعني التوجيهات املوضحة في امللحق "توجيهات االستثمار الشرعية" 

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

 ه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛يعني ذلك التاريخ الذي يقوم في "تاريخ االشتراك"

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا "نموذج االشتراك" 

 .حكاماأل للشروط و  0امللحق  تحت عنوانبالشروط واألحكام للشروط واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا 

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

 تعني سوق األوراق املالية السعودية؛ "تداول"

 ؛هذه ( من مذكرة املعلومات5)ب()0زم الصندوق االستثمار فيها وفًقا ألحكام البند تتعني األوراق املالية التي يع"األوراق املالية املستهدفة" 

جمادى  02/ 0850فبراير  57تاريخ التعديل املحّدثة  للصكوك العامليةالشروط واألحكام الخاصة بصندوق جدوى تعني  "الشروط واألحكام"

 ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ ه5132األولى 

)بما في ذلك أجزاء الوحدة( تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة "الوحدة" 

 حصة نسبية في صافي أصول الصندوق؛

 من وحدات الصندوق مجتمعة؛ )ج(، والفئة )ب(، والفئة )أ(تعني الفئة "فئات الوحدات"  
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 الملخص التنفيذي

 

 .صندوق جدوى للصكوك العاملية اسم الصندوق 

 .شركة جدوى لالستثمار مدير الصندوق 

 بي س ي العربية السعودية املحدودة.شركة إتش إس  أمين الحفظ

 شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة. املدير اإلداري 

 .دوالر أمريكي عملة الصندوق 

يكمن الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في تحقيق عوائد سوقية من خالل االستثمار في  األهداف االستثمارية

واإلقليمية والعاملية وذلك وفقا للضوابط الشرعية محفظة متنوعة من الصكوك املحلية 

 لالستثمار.

 Jadwa IdealRatings Global Sukuk Index (TR) املؤشر املعياري للصندوق 

من  3مرتفع املخاطر. ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل املخاطرة املوضحة في البند  مستوى املخاطرة

 مذكرة املعلومات.

 ملا هو موضح في مذكرة  االستثمار مدى مالئمة
ً
 الرتفاع مستوى املخاطرة املرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقا

ً
نظرا

املعلومات، فقد ال يالئم الصندوق املستثمرين غير القادرين على تحمل مخاطر استثمار عالية، 

ن مستشاريهم أو غير الراغبين في ذلك. ويتعين على املستثمرين املحتملين طلب االستشارة م

 من مذكرة املعلومات. 3املعنيين باالستثمار فيما يتعلق بعوامل املخاطرة املوضحة في البند 

 الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي

 

 لكل مستثمر. دوالر 58.888.888وحدات الفئة )أ(: 

 لكل مستثمر. دوالر 5.888وحدات الفئة )ب(: 

خصص هذه الوحدات لألطراف ذوي العالقة لكل  دوالر 5.888وحدات الفئة )ج(: 
ُ
مستثمر. ت

 بمدير الصندوق.

 لكل مستثمر. دوالر588 الحد األدنى ملبلغ االشتراك اإلضافي

 لكل مستثمر. دوالر 588 الحد األدنى ملبلغ االسترداد

 )بتوقيت مدينة الرياض( من يوم التقويم. 58قبل الساعة  آخر موعد الستقبال الطلبات: 
ً
 صباحا

 جميع أيام العمل في اململكة. يوم التقويم

 جميع أيام العمل في اململكة. يوم االشتراك

 جميع أيام العمل في اململكة. يوم االسترداد

 في غضون خمسة أيام عمل بعد يوم التقويم. يوم الدفع

 % من مبلغ االشتراك.3ال تتجاوز  رسوم االشتراك

 % في السنة.8.57وحدات الفئة )أ(:  أتعاب اإلدارة
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 % في السنة.5وحدات الفئة )ب(: 

خصص هذه الوحدات لألطراف ذوي العالقة بمدير 8.78وحدات الفئة )ج(: 
ُ
% في السنة. ت

 الصندوق.

% من قيمة الوحدات املستردة. وتنطبق رسوم االسترداد املبكر فقط على الوحدات التي يتم 5 رسوم االسترداد

 من شرائها. 38استردادها في غضون 
ً
 يوما

يلتزم الصندوق باملصاريف التشغيلية واملهنية واإلدارية األخرى الخاصة به، ومنها على سبيل  املصاريف األخرى 

املثال ال الحصر، مصاريف االستشارة القانونية والضريبية، والرسوم األخرى، والضرائب، 

 ، وحساب املؤشر.والزكاة، وتطهير األرباح، ومصاريف التقاض ي، ومصاريف النشر

 .م 0885 اكتوبر 0 تاريخ الطرح األولي

سعر الوحدة في تاريخ إصدار الشروط 

 واألحكام

 لكل وحدة. دوالر أمريكي 588وحدات الفئة )أ(: 

 لكل وحدة. دوالر أمريكي 588وحدات الفئة )ب(: 

 لكل وحدة. دوالر أمريكي 588وحدات الفئة )ج(: 
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 االستثمار صندوق  .24

 :الصندوق اسم  .ك 

 .للصكوك العامليةاسم صندوق االستثمار هو صندوق جدوى 

 تاريخ اإلصدار والتحديث .ل 

 .ه19/50/5130م / 10/09/0855التعديل بتاريخ  تمكما (هـ 5100 رمضان 06(م / )0885 اكتوبر 0)  الشروط واألحكام بتاريخ صدرت

 تأسيس الصندوق وطرح وحداتهموافقة الهيئة على تاريخ  .م 

 ه. _(5100\0\52_(م /  )_0885\2\5)_بقرار صادر بتاريخ  هيئة السوق املاليةتمت املوافقة على إنشاء الصندوق وإصدار الوحدات من 

 مدة الصندوق  .ن 

 تكون مدة الصندوق غير محددة.

 عملة الصندوق  .س 

 .الدوالر األمريكيتكون عملة الصندوق هي 

 

 وممارساته االستثمار سياسات .25

 االستثمارية للصندوق األهداف  .ج 

باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في تحقيق عوائد طويلة املدى ملالكي الوحدات من خالل 

ريعة االستثمار في الصكوك السيادية وشبه السيادية وصكوك الشركات. قد يستثمر الصندوق في تمويل وهيكلة املشاريع املتوافقة مع الش

ع على مالكي الوحدات أي ال  اإلسالمية. وقد يستثمر الصندوق أيضا في مرابحات قصيرة األجل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وز 

ُ
ت

 أرباح، وإنما ُيعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو إيرادات.

ويمكن للمستثمرين االطالع على  .Jadwa IdealRatings Global Sukuk Index (TR)ء الصندوق هو مؤشر املؤشر: املؤشر املعياري ألدا

 (.  www.jadwa.comمعلومات املؤشر وأداء مدير الصندوق على املوقع اإللكتروني لشركة جدوى لالستثمار )

 نوع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساس ي .د 

 :الصندوق االستثمار في األوراق املالية التالية )"األوراق املالية املستهدفة"(يستهدف  .9
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الصكوك التي تصدر في السوق املحلي أو أي سوق عاملية معتمدة من قبل الهيئة الشرعية ملدير الصندوق. يمكن أن تكون هذه الصكوك  .ح 

 ن هناك حد أدنى ملتطلبات التصنيف لالستثمار في الصكوك.غير مدرجة أو مدرجة في السوق السعودي أو أي سوق دولي آخر. لن يكو 

ترخصها مؤسسة النقد العربي  أو لس التعاون الخليجي التي تنظمها معامالت املرابحة قصيرة األجل مع األطراف النظيرة في دول مج .ط 

 السعودي أو غيرها من السلطات املختصة ذات الطبيعة املماثلة في سلطات قضائية أخرى.

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واملطروحة طرحا عاما وتم ترخيصها من قبل كوك صناديق أخرى صندوق االستثمار في صيجوز لل .ي 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت االستثمار.78الجهات املختصة ذات الصلة، بحيث لن يتم استثمار أكثر من 

األخرى املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملطروحة طرحا عاما وتم ترخيصها من  يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق أسواق النقد .ك 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق وقت االستثمار.78قبل الجهات املختصة ذات الصلة، شريطة أال تتجاوز جميع هذه االستثمارات معا 

االستحقاق بشكل رئيس،  على أن الصندوق قد يتخذ من حينئذ يهدف الصندوق من االستثمار في الصكوك الى االحتفاظ بها إلى تاريخ  .ل 

 .آلخر قراًرا باستبدال بعض الصكوك تجاوًبا مع متطلبات السوق، أو لغرض االلتزام باألحكام الشرعية

بالنسبة لالستثمارات في عمليات املرابحة، يقوم مدير الصندوق بتقييم األداء التاريخي وسجل االستقرار املالي للطرف النظير أو صندوق   .م 

 املرابحة. يقتصر التعرض الجغرافي الستثمارات املرابحة على دول مجلس التعاون الخليجي

  في طرف نظير واحد و / أو صندوق استثمار، في وقت االستثمار.٪ من صافي أصول الصندوق 07ال يجوز استثمار أكثر من  .ن 

 سياسة تركز االستثمار .ه 

، بما فيها مذكرة املعلوماتيلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق االستثمار،  (ك 

 .والشروط واالحكامضوابط االستثمار الشرعية 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.07أكثر من ال يجوز استثمار  (ل 

 % من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق. 08ال يجوز االحتفاظ بأكثر من  (م 

 حد. % من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق املالية املصدرة من مصدر وا08ال يجوز استثمار أكثر من  (ن 

 ملنفعة الصندوق.الصندوق في  األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد % من صافي قيمة أصول وحدات 58ال يجوز االحتفاظ بأكثر من  (س 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:58لن يتم استثمار أكثر من  (ع 

% من صافي قيمة أصول 37أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته  .3

 الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار.

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.08أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  .1

 ٪ من صافي أصوله في الصكوك غير املدرجة من خالل املشاركة في الطروحات الخاصة.58صندوق أكثر من لن يستثمر ال (ف 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في األصول غير قابلة للتسييل. 58لن يتم استثمار أكثر من  (ص 
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 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.58لن يتم استثمار أكثر من  (ق 

٪ من 07معامالت املرابحة قصيرة األجل، لن تتجاوز استثمارات الصندوق مع طرف واحد أو في أطراف تابعة لنفس املجموعة في حالة  (ر 

 صافي أصول الصندوق.

 وفق تقديره املطلق.
ً
 مع مراعاة الحدود املذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبا

 للشك، 
ً
يكون ملصطلح "شركة تابعة" و"تابع" املستخدمين أعاله ذات املعنى املخصص لهما في قائمة املصطلحات املستخدمة في تجنبا

 لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

 اسواق االوراق املالية التي يستثمر بها الصندوق  .و 

 .( فقرة )ب(0)الرجوع للمادة ملزيد من التفاصيل، يرجى  األسواق املالية املحلية واإلقليمية والعاملية.يستثمر الصندوق في 

 القرارات االستثمارية ملدير الصندوق  .ز 

تجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ القرار. يتولى فريق إدارة 

تحليل املؤشرات االقتصادية اإلقليمية والدولية، وأسعار الفائدة الحالية واملتوقعة  املحافظ االستثمارية، باستخدام النهج التنازلي،

محليا / إقليميا، وديناميكيات القطاعات / الصناعات في املنطقة، إلى جانب العوامل الجيوسياسية األخرى. كما يقوم الفريق بتحليل 

وتقلب األسعار، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي الذي يتضمن بحثا جوهريا  العوامل املرتبطة بالسوق مثل السيولة التاريخية واملتوقعة

)يشتمل على بناء النماذج املالية والتوقعات املالية التفصيلية( الختيار الفرص االستثمارية وتكوين املحفظة. كما يقوم فريق إدارة 

لضمان توافق مخصصات املحفظة مع أهداف العوائد طويلة  املحافظ االستثمارية بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية واألسواق

 األمد للصندوق.

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن االستثمار بها .ح 

 ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله. .1

الشروط  ( من5نصوص عليها في امللحق )الشرعية املال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات االستثمار  .2

 واألحكام.

 من الئحة صناديق االستثمار.( 36واملادة )( 15) املادة يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في  .3

 

 صول التي يمكن للصندوق االستثمار بهاالية أو األ املقيود أخرى على األوراق  .ط 
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صول التي يمكن للصندوق االستثمار بها إال أنه يحق ملدير الصندوق وضع القيود الالزمة على األوراق مالية أو األ خرى أال توجد أي قيود 

 . ومذكرة املعلومات في املستقبل كما تستدعي الضرورة وذلك من خالل تعديل شروط وأحكام الصندوق 

 في وحدات صندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون لالستثمار  األدنى الحد .ي 

 و)ج(.( فقرة )ب(0حسب ما ذكر في مادة )

 صالحيات االقتراض .ك 

االستثمار الشرعية لالستثمار في األوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد  ضوابطيجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع 

أنه يجوز للصندوق االقتراض من  كما. سنة واحدة% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن 58هذه القروض عن 

ق األصول من البنوك املركزية املختصة في اإلقليم ذي مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية األخرى )املرخص لها وف

( من الئحة 61%، على النحو املنصوص عليه في املادة )58يخضع هذا االقتراض لحد الـ ال الصلة( لتغطية طلبات االسترداد، على أن 

 صناديق االستثمار.

  على للتعامل مع أي طرف نظيرالحد األ  .ل 

 .(0حسب ما ذكر في مادة )

 مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق سياسة  .م 

مجلس إدارة إلى في أقرب وقت ممكن املخاطر املحتملة واإلفصاح عنها  وتقويم مخاطر تهدف إلى تحديديتبع مدير الصندوق سياسة إدارة 

 .الصندوق التخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل من أثرها

 املؤشر االسترشادي .ن 

 ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق ذات العالقة في املستقبل.املعياري يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال  .1
ً
 معيارا

 لألداء السابق.  .2
ً
 أو مسايرا

ً
 ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يكون مطابقا

 عفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن القيود والحدود على االستثمارإ  .س 

 .هيئة السوق املاليةمن تتعلق بالصندوق  إعفاءاتيتقدم مدير الصندوق لطلب أي  لم ال ينطبق حيث 

 

 الصندوق  في لالستثمار الرئيسية املخاطر .26

 يتطلب االستثمار في الصندوق 
ً
 املذكرة كما هو مبين في هذه التزاما

ُ
ر. ومن ستثّم ، دون وجود أي ضمان لتحقيق عائد من رأس املال امل
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املمكن أن يكون الصندوق غير قادر على تحقيق عائدات إيجابية من استثماراته، وربما يتعذر بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها بأي 

عليه، قد يعجز الصندوق عن تحقيق أي عوائد  لة. وبناءً شكل من أشكال التصرف بالسعر الذي يعتبره الصندوق أنه يمثل القيمة العاد

 األصول. هذهمن 

 أسواق املالمخاطر تقلب  (أ 

، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار استثمارات أسواق املالتتمثل املخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب 

على املدى الطويل بمستوى أعلى من التذبذب. ومن ثم، يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا  كصكو الصندوق. وترتبط الزيادة في عائدات 

على استعداد لتحمل مخاطر فقدان رأسمالهم املستثمر أو جزء منه، والتسليم بأنه ال توجد ضمانات لتحقيق عوائد من هذا االستثمار. 

عائدات على اإلطالق. وقد يتعذر على مدير الصندوق بيع االستثمارات بأسعار  وليس هناك ضمان بأن يحقق االستثمار عوائد إيجابية أو أي

يعتبرها مدير الصندوق عادلة، أو قد يتعذر عليه بيعها في الوقت الذي يرغب فيه، وبالتالي قد ال يتمكن الصندوق من تحقيق أي عوائد 

 على اإلطالق.

 األداء السابق للصندوق  (ب 

  ُيعّد  للمؤشر ال السابق األداء أو للصندوق  السابق إن األداء
ً
 .املستقبل في الصندوق  أداء ىعل مؤشرا

 ضمان أداء الصندوق  (ج 

 .السابق األداء يماثل أو يتكرر  سوف باملؤشر أداءه مقارنة أو للصندوق  املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان يوجد ال

 عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية (د 

مصرف تابع أي ج أو تبيع األوراق املالية، أو وديعة لدى االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد املصارف املحلية التي ترّو ال يعتبر 

 .صندوق لل

 بيان تحذيري حول املخاطر املحتملة املتعلقة باالستثمار في الصندوق  (ه 

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

 قائمة باملخاطر املحتملة حول االستثمار في الصندوق  (و 

 مخاطر التغيرات السياسية .5

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

 والتنموية.

 مخاطر األوضاع االقتصادية .0

أداء الصندوق بسبب التغيرات في األوضاع االقتصادية؛ وال يتعهد مدير الصندوق بأن تحقق استراتيجيات الصندوق االستثمارية قد يتأثر 

 أهدافه االستثمارية.



21 

 

 بالضوابط الشرعية بااللتزاماملخاطر املتعلقة  .3

 تكون عوائدأن  املتوقعالتي من  الشركاتعض ب ستثنيت، و قد اإلسالمية الشريعةاملتوافقة مع  الشركاتالصندوق إال في  يستثمر لن 

. وإذا تبّين تعارض أي استثمار رئيس ي مع الضوابط الشرعية، يكون على الشرعيةفي حالة عدم تقيدها بالضوابط  هفيها كبير  يةاالستثمار 

 على سعر الوحدة.
ً
 مدير الصندوق تصفية هذا االستثمار قبل تحقيق أهدافه، مما قد يؤثر سلبا

 العملة األجنبيةمخاطر  .1

وذلك محفظة استثمارية إلى زيادة أو نقصان قيمة الوحدات،  أيقد تؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق املالية األساسية في 

 حسب الحالة.

 مخاطر السيولة .7

  ملدير  يحق
ً
للمبلغ القابل لالسترداد  قص ىأ٪ من صافي أصول الصندوق كحد 58نسبة  تحديداالستثمار،  صناديقلالئحة  الصندوق، وفقا

 عن أنه قد يصعب بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها  يوم كلفي 
ً
تعامل. وعليه، قد ال يتم تنفيذ طلب استرداد املستثمر بالكامل. فضال

أي  قيقتحالذي يعتبره مدير الصندوق أنه قيمة عادلة. ومن ثم، قد يعجز الصندوق عن  بأي شكل آخر من أشكال التصرف بالسعر

 األصول. هذهعوائد من 

 مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى  .6

أما الصناديق األخرى التي يهدف الصندوق إلى االستثمار فيها فقد تكون ُعرضة هي األخرى لنفس املخاطر املذكورة في قسم "املخاطر 

 على استثمارات الصندوق وسعر ااملذكرة الرئيسية" من هذه
ً
 لوحدة.، وقد يؤثر ذلك سلبا

 مخاطر االستثمار في أدوات سوق املال غير املصّنفة .5

بالسيولة العالية مقارنة باألدوات املصّنفة، مما قد  تتميز  الهناك بعض األوراق املالية غير ُمصّنفة من جانب مؤسسات التصنيف، وهي 

 أداء الصندوق وسعر الوحدة. يعرض الصندوق لخطر فقدان املبالغ املستثمرة. وقد يكون لهذه العوامل أثر سلبي على

 مخاطر االستثمار في األسواق األخرى  .0

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

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

 في مثل هذه الحاالت، قد ال يتمكن املستثمرون من تحقيق رأس املال املستثمر.يتم تصفيتها؛ و قدغير سائلة أو معلقة أو 

 مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة .2

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

ي ينعكس بدوره على عجز مدير الصندوق عن تحديد األهداف االستثمارية وقدرة الصندوق على تحقيق على قدر كبير من عدم اليقين الذ

 العوائد املرجوة.
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 مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين .58

 على نجاح فريق إدارته؛ 
ً
 كبيرا

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

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

 على نشاط الصندوق.

 مخاطر االئتمان .55

خرى. األمر أماته التعاقدية مع أطراف تتعلق مخاطر االئتمان باالستثمارات في أدوات املرابحة، والتي من املحتمل أن يخل املدين فيها بالتزا

 الذي قد ينتج عنه خسارة مبلغ االستثمار أو جزء منه أو تأخير استرداده.

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني .50

هذه  في التصرففي حال انخفاض التصنيف االئتماني ألي من الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى 

.
ً
 سلبيا

ً
 الصكوك، مما قد يؤثر بدوره على أداء الصندوق تأثيرا

 مخاطر تضارب املصالح .53

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

رك املديرون واملسؤولون واملوظفون التابعون ملدير الصندوق والشركات وأن يراعي في إدارته للصندوق مبادئ النزاهة. ومع ذلك، قد يشا

التابعة له في املعامالت واألنشطة نيابة عن الصناديق / العمالء اآلخرين الذين قد تتعارض مصالحهم مع مصالح الصندوق. وقد يكون 

هرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع الغير بما ملدير الصندوق تأثير على املعامالت التي يكون فيها ملدير الصندوق مصلحة جو 

 أمام مالكي الوحدات عن أي أرباح أو 
ً
 مع واجبات مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات. ولن يكون مدير الصندوق مسؤوال

ً
يشكل تعارضا

 عموالت أو تعويضات تتعلق بهذه املعامالت أو أي معامالت ذات صلة بها أو تنتج عنها.

 مخاطر إدارة الصندوق  .51

يه، لن يشارك مالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن يحصلوا على املعلومات املالية املفصلة التي ُيتاح ملدير الصندوق االطالع عليها. وعل

 الجوانب.ال يجوز ألي شخص شراء وحدات إال إذا كانت لديه النية في تخويل مدير الصندوق صالحية تولي إدارة الصندوق من جميع 

رات القانونية والتنظيمية .57  مخاطر التغيُّ

تعديالت على األنظمة املعمول بها في اململكة، صدور إلى التشريعات القائمة واملعلنة. ومن املحتمل  املذكرة تستند املعلومات الواردة في هذه

ى الصندوق وعلى استثماراته أو املستثمرين. ويحق بما في ذلك تلك املتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر عل

ت. للصندوق اتخاذ بعض اإلجراءات القانونية في حالة النزاع؛ وله االحتكام إلى السلطات القضائية في اململكة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعا

ات قد تطرأ على تلك التشريعات أو إخفاق تلك وملا كان للدوائر الحكومية في اململكة الحق في تطبيق التشريعات القائمة، فإن أي تغيير 

 الدوائر الحكومية في تطبيقها قد يؤثر على الصندوق.
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 مخاطر التمويل .56

 على عائدات الصندوق. ومن املحتمل أن يزيد التمويل 
ً
يمكن الحصول على التمويل للصندوق و/أو أي من استثماراته، مما قد يؤثر سلبا

 على درجة عالية من املخاطر املالية وقد يشكل مخاطر مختلفة للصندوق واستثماراته، مثل من صافي دخل الصندوق، إال أنه ي
ً
نطوي أيضا

رهن أصول الصندوق لصالح ُمقرض معين ربما يطالب 
ُ
زيادة تكاليف التمويل، والتدهور االقتصادي، وتدهور ضمانات االستثمار. وربما ت

 للدين في حال
ً
 للشروط املتعارف عليها في هذا النوع من التمويل. بعدئٍذ بحيازة هذه األصول ضمانا

ً
 تعثر الصندوق في السداد وفقا

 املخاطر التقنية .55

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

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

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

 مخاطر الكوارث الطبيعية .50

ثمارية، األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق، دون أن تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء جميع القطاعات االقتصادية واالست

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

 استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق.

 سبق، قد ينخفض سعر وحدة الصندوق وقد يتعذر على املستثمر عند االسترداد الحصول على كامل مبلغ استثماره. وبناء على كل ما

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

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

 
ً
 شروط واألحكام.ملذكرة معلومات الصندوق و بالتزاماته وفقا

 

 معلومات عامة .27

 الفئة املستهدفة من املستثمرين (أ 

 للمخاطر امل
ً
 للمستثمرين الذين ليس لديهم املقدرة ( أعاله، ال يعتبر 3رتبطة باالستثمار املبينة في الفقرة )نظرا

ً
االستثمار في الصندوق مناسبا

 ملواجهة نسبة مخاطر عالية.

 سياسة التوزيعات (ب 

ملالكي الوحدات وبالتالي سيتم  سوقيةباعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساس ي للصندوق في تحصيل عوائد 

 إعادة استثمار األرباح املحققة ولن يتم توزيعها على مالكي الوحدات. وستنعكس إعادة استثمار الدخل في قيمة وسعر الوحدات.
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 األداء السابق للصندوق  (ج 

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات .1

 األداء الصندوق  املؤشر املعياري  فرق االداء

 السنة األولى  2.27% 2.29% 0.02%-

 السنة الثالثة  5.55% 5.48% 0.07%

 السنة الخامسة  10.75% 8.15% 2.60%

 منذ اإلنشاء  30.83% 20.81% 10.01%

 العائد السنوي  2.66% 1.86% 0.80%

  

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية .2

 األداء الصندوق  املعياري املؤشر  فرق االداء

 منذ اإلنشاء 30.83% 20.81% 10.01%

-0.68% 1.38% 0.71% 2117 

-6.62% 3.98% -2.65% 2118 

1.25% 1.70% 2.95% 2009 

2.07% 1.35% 3.42% 2010 

4.24% 1.35% 5.59% 2011 

5.73% 1.44% 7.17% 2012 

-0.33% 1.27% 0.94% 2013 

2.71% 1.24% 3.95% 2014 

-0.41% 1.33% 0.92% 2015 

0.49% 1.77% 2.26% 2116 

-0.02% 2.29% 2.27% 2117 

 

 أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسترشادي .3



21 

 

  

 تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضية .4

 .، حيث لن يقوم الصندوق بتوزيع األرباح ينطبق على هذا الصندوق ال 

 لكتروني ملدير الصندوق.الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل املوقع اإلأن تقارير 

 مالكي الوحدات حقوق  (د 

رحت عليهم في اجتماع مالكي الوحدات على 
ُ
ال تمنح الوحدات لحامليها أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق خالف املسائل التي ط

 ( من الشروط واألحكام.53النحو املحدد في البند )

 مسؤوليات مالكي الوحدات (ه 

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

 نهاء الصندوق إ (و 

الصندوق ملالكي يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على إنهاء الصندوق بموجب قرار خاص للصندوق. ويرسل مدير 

 برغبته في إنهاء الصندوق قبل 
ً
 على األقل، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق  05الوحدات والهيئة إخطارا

ً
 .ومذكرة املعلومات يوما

ل صافي قيمة أصول الصندوق أقل من عشرة ماليين ريااستثمر على الرغم من الفقرة السابقة، يقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق إذا 

( أشهر من تاريخ اإلخطار املوجه من مدير الصندوق إلى الهيئة بأن صافي قيمة أصول الصندوق 6ريال( ملدة ستة ) 58.888.888سعودي )

 ريال( 58.888.888أقل من عشرة ماليين ريال سعودي )

ريال( يقوم مدير الصندوق  58.888.888عشرة ماليين ريال سعودي )ما يعادل لى أقل من إصافي قيمة أصول الصندوق يصل عندما  

ريال( قبل  58.888.888عشرة ماليين ريال سعودي )ما يعادل بمحاولة جادة لتسويق الصندوق لرفع صافي قيمة أصول الصندوق فوق 

 حكامتصفية الصندوق عند انتهائه، دون اإلخالل بالشروط واأل بيبدأ مدير الصندوق ذلك،  عدم تحقيقنهاية الستة أشهر. و في حال لم 

. ويتولى مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق واإلطار الزمني لتصفيته على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع ومذكرة املعلومات

 اإللكتروني لتداول.
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 املؤشر املعياري  الصندوق 

+30.83% 

+20.81
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 تقويم املخاطر (ز 

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

  

 واألتعاب مقابل الخدمات والعموالت .28

 املدفوعات املقتطعة من أصول الصندوق  (ج 

 أتعاب اإلدارة  .11

 إدارية سنوية )"
ً
 "( بما يعادل ما يلي: أتعاب اإلدارةيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

 % من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )أ(.8.57

 الصندوق عن كل وحدة من الفئة )ب(.% من صافي قيمة أصول 5

 % من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )ج(.8.78

حسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة 
ُ
ت

 بصفة شهرية.

 رسوم الحفظ  .11

 سنوية قدرها  . ت
ً
 % من صافي قيمة أصول الصندوق.8.85يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما

  ."(ترسم تعامال )" عمليةريال سعودي عن كل 505.7ما يعادل بقيمة  تيدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسم تعامال  . ث

 أتعاب املحاسب القانوني .12

 سنوية بقيمة 
ً
 "(.أتعاب املحاسب القانوني)" ريال 18,888ما يعادل ال تتجاوز يدفع الصندوق إلى املحاسب القانوني أتعابا

 داريةاإل رسوم ال .13

 بقيمة 
ً
 سنويا

ً
 "(.رسوم إدارية% من صافي قيمة أصول الصندوق )"8.80يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسما

 الرسوم الرقابية .14

 للجهات الرقابية 5.788 ما يعادل رسوم رقابية بحد أقص ىيدفع الصندوق 
ً
 .ريال سعودي سنويا

 مكافآت مجلس إدارة الصندوق  .15

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم 

.8.5تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 
ً
 % من أصول الصندوق سنويا

قدر أن تصل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين إلى  
ُ
. و ذلك مقابل الخدمات التي يقدمونها  30,000وت

ً
ريال سعودي سنويا

 .للصندوق 
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 النشررسوم  .16

 57,888ما يعادل الصندوق بقيمة فيما يخص اإلفصاح و التقرير السنوي ملالكي الوحدات يلتزم مدير الصندوق بتحصيل رسم نشر من 

 "(. ويخصم رسم النشر بصفة سنوية.رسم النشرفي كل يوم تقويم )"

 الضريبة .17

 % على الرسوم واملصاريف التي تخضع لضريبة القيمة املضافة.7سوف يتم استقطاع ضريبة القيمة املضافة بواقع 

 املصاريف األخرى  .18

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

يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل و املصاريف املتعلقة باملؤشر االسترشادي املقدمة إلى الصندوق )ومنها على سبيل املثال ال 

 تشار القانوني( بالتكلفة الفعلية.الحصر نفقات املس

% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي. ويشار إلى أن 8.3من املتوقع أال تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما نسبته 

ذكر النفقات الفعلية في التقرير ا
ُ
 لسنوي للصندوق.النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ت

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

التابعة والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات وااللتزامات والتكاليف واملصاريف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات 

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

لم يتم إثبات أي اتهام بإهمال جسيم أو الصندوق بواجباته بحسن نية، وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطاملا 

 .احتيال

 وكيفية احتسابها ووقت دفعها واملصاريفجدول الرسوم  (د 

وقت   املبلغ 

 الدفع  

كيفية 

 االحتساب 

الرسوم و 

 املصاريف 

 (من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )أ%  8.57

 (من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )ب%      5

 الفئة )ج( من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من%   8.78

 فعلي سنوي 

 أتعاب االدارة

 ريال  30,000ال تتجاوز 
مجلس  فعلي سنوي 

 الصندوق 

 ريال 18,888ال تتجاوز 

أتعاب  فعلي سنوي 

املحاسب 

 القانوني

0.07% 

 من صافي قيمة أصول الصندوق 

رسوم   فعلي سنوي 

 الحفظ
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 ريال سعودي عن كل معاملة 505.7
رسوم  فعلي سنوي 

 تالتعامال 

 رسوم إدارية فعلي سنوي  من صافي قيمة أصول الصندوق   8.80%

 رسوم رقابية فعلي سنوي  ريال سعودي 5.788

 رسوم النشر فعلي سنوي  ريال سعودي 57,888

 أخرى  فعلي سنوي  % من صافي قيمة أصول الصندوق 8.38أال تتجاوز املصاريف األخرى ما نسبته 

 

 االشتراك واالسترداد تفاصيل الرسوم املفروضة فيما يتعلق بطلبات (ه 

 رسوم االشتراك .3

% بحد أقص ى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها املستثمر في وحدات 3تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 

دفع إلى مدير تراكشرسوم اال الصندوق )"
ُ
الصندوق. ولتجنب الشك، "(. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، وت

.
ً
 يحق ملدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسبا

 املبكر  رسوم االسترداد .4

% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق )"رسوم االسترداد"(. إذا قام مالك الوحدات 5رسم استرداد بقيمة  ُيستحق

 على تاريخ شرائها، يتم فرض رسوم استرداد من أجل تعويض الصندوق عن 38الثين )باسترداد وحدات قبل انقضاء ث
 
 تقويميا

ً
( يوما

."
ً
، صادر أوال

ً
 املصروفات التي يتكبدها نتيجة االسترداد املبكر. وتحسب هذه الرسوم على الوحدات املستردة على أساس "الوارد أوال

 

 تدفع من أصول الصندوق أو من مالكي الوحدات مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف التي (و 

 افتراضيا ملالك وحدات بافتراض أن قيمة أصول الصندوق 
ً
مليون ریال سعودي لم تتغير  58ما يعادل الجدول التالي يوضح استثمارا

لم تتغير طوال السنة ، وبافتراض أن يحقق الصندوق عائد سنوي يبلغ  ریال 588,888ما يعادل طوال السنة ومبلغ اشتراك املستثمر 

 % على االستثمار.58

 صته من املصاريف بالريال السعوديجدول استثمار افتراض ي ملالك وحدات وح

املبلغ الذي يتحمله مالك 

الوحدات الستثماره في 

 الصندوق ملدة عام

املبلغ املفترض 

دفعه من قبل مالك 

 الوحدات

تطبق على كل رسوم 

 أصول الصندوق 

رسوم تطبق على 

 مالك الوحدات

 نوع الرسوم

 رسوم االشتراك 3.00%  3,000 
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 رسوم االسترداد املبكر 1.00%  1,000 

 أتعاب اإلدارة للفئة أ 8.57%   578

 أتعاب اإلدارة للفئة ب 5%   5,888

 أتعاب اإلدارة للفئة ج 8.78%   788

 لحفظأمين  رسوم  0.07%   70

 رسوم املدير االداري  0.08%   80

مجلس  مكافأة أعضاء   30,000   300

إدارة 

 املستقلين   الصندوق 

أتعاب املحاسب  40,000   400

   القانوني

 رسوم نشر  15,000   150

 الرسوم الرقابية 7,500   75

 أخرى  مصاريف 0.30%   300

 االستثمار ملدة عام(إجمالي ما يتحمله مالك الوحدات )اذا كان 

 فئة أ 7,557

 فئة ب 7,707
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 فئة ج 7,807

 صافي قيمة االستثمار االفتراض ي ملدة عام

 فئة أ 581,057

 فئة ب 581,607

 فئة ج 587,507

 االشتراك *مالحظة: رسوم االشتراك تدفع مرة واحدة فقط عند

 

 التسعيرالتقويم و  .29

 األساسيةوصف لطريقة التقويم وأساس األصول  (ه 

ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في األوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في السوق املالية بأسعار 

اإلغالق الرسمية في يوم التقويم في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه األوراق املالية في يوم التقويم، ُيستخدم آخر سعر 

ستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة الدفع حتى يوم التقويم. ويتم تقويم األوراإ
ُ
ق غالق رسمي لألوراق املالية في السوق ذات الصلة. وت

من خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك مدير الصندوق في األوراق املالية حتى تاريخ بدء  ستحوذ عليهااملالية امل

. ويتم تقويم األوراق املالية املستهدفة التي تم تخصيصها عن طريق أحد إجراءات الشركات داول هذه األوراق املالية في السوق املاليةت

بناء على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق السابقة حتى تاريخ بدء تداول األوراق املالية في السوق. وعلى وجه التحديد، إذا كانت 

املالية تمثل وحدة في صندوق آخر، يجب تقويم هذه األوراق املالية على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ الورقة 

 إليها 
ً
سريان التقويم. ويجب تقويم االستثمارات املباشرة في أدوات سوق املال التي ال تتداول في البورصة على أساس التكلفة مضافا

 يوم التقويم. ويضاف النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق. األرباح املستحقة حتى

 وتكرارها التقويم عدد نقاط  (و 

 ُيحتسب سعر وحدة الصندوق في جميع أيام العمل. 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار (ز 

في حال علم مدير الصندوق عن أي خطأ في التقويم أو التسعير فيما يتعلق بأصول الصندوق، يقوم مدير الصندوق بإعادة تقويم 

، يتم تقويم وتسعير االستثمار في العمالت غير الريال تعديالت األصول بحسن نية والقيام بأي 
ً
الزمة لتصحيح قيمة سعر الوحدة. إضافة
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( أو غيرها كما يحددها Bloomberg( أو بلومبرج )Thomson Reutersر اإلغالق املعلن عنه من قبل ثومسن رويترز )السعودي بناًء على سع

يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات ولتجنب الشك،  مدير الصندوق.

 ن تأخير.السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دو 

   وصف طريقة حساب سعر الوحدة  (ح 

د الوحدات القائمة ُيحسب سعر الوحدة عن طريق خصم مجموع التزامات الصندوق من إجمالي قيمة األصول، وقسمة القيمة على عد

 يوم التقويم. 

 كيفية العالن عن سعر الوحدة (ط 

خالل من يتم إشعار مالكي الوحدات و  يم املعنيعمل من يوم التقو  ينيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن سعر وحدة الصندوق خالل يوم

 مدير الصندوق.موقع تكون هذه املعلومات متاحة أيضا على موقع تداول و  و التقارير الدورية. 

 

 لالتعام .31

 الطرح األولي، وتاريخ البدء واملدة والسعر األولي (أ 

 ه.(5100رمضان  06(م / )0885 أكتوبر 0) ال ينطبق حيث سبق وتم طرح الصندوق بتاريخ

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل (ب 

 )بتوقيت مدينة الرياض( من يوم التقويم. ويعتمد تحديد تاريخ االشتراك وتاريخ  58آخر موعد الستالم الطلبات هو قبل الساعة 
ً
صباحا

 .االسترداد على تاريخ تقديم الطلبات املستوفاة

 راءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادهاإج (ج 

 عملية االشتراك

إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك من خالل استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى مدير 

 الصندوق:

 فتح حساباتفاقية  -
ً
 لدى م، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 دير الصندوق(؛قائما

-  
ً
 الشروط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

ً
 لدى مدير الصندوق(؛ قائما

 نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع. -

دوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصن

 السريع أو باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.
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 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في 
ً
أرقام ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

 على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتض
ً
من الحسابات املحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.

عد الستالم الطلبات، ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر مو 

يكون تاريخ االشتراك في نفس يوم العمل املقدم الطلب خالله. أما في حال استالم الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم 

 العمل التالي.

رقابية حكومية، رفض  يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقارير مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهةو 

طلبات االشتراك. وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ االشتراك 

عمل من تاريخ الرفض. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة  ( أيام7)أي رسوم أو خصومات خالل فترة  خصمدون 

 ستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. بامل

 عملية االسترداد

 إلى مدير الصندوق 
ً
يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة. عن طريق البريد أو البريد

. وفي حال 
ً
طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد النهائي  استالمويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيا

طلب االسترداد املستوفى بعد  استالمالطلب. وفي حال  استالملتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه 

. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات ليوم استالم الطلب املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي

 .ستردادعلى تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل اال 

ملوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، بشكل بناء على التعليمات الكتابية ا

إجباري، بسعر االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة الصندوق. 

 جباري في األحوال التالية:ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إ

أو  إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية أو القانونية .5

 الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أوالتنظيمية، أو يتعارض مع 

 .حدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد ساريةإذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الو  .0

  سجل مالكي الوحدات (د 

 ويعد هذا السجل دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه.يلتزم مدير الصندوق باالحتفاظ بسجل ملالكي الوحدات في اململكة؛ 

  في صناديق أدوات النقد مبالغ االشتراك استثمار  (ه 
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، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم هيئة السوق املالية أو هيئة رقابية مماثلة النقد أدوات مبالغ االشتراك في صناديقمن املمكن استثمار 

وشروط وأحكام املذكرة بما يتوافق مع ما ورد في هذه  خارج اململكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب، وذلك

 الصندوق.

 شتراكالحد األدنى ملبالغ اال  (و 

 .لن يكون هنالك حد أدنى للمبالغ االشتراك املستهدف جمعها من املستثمرين قبل بدء عمليات الصندوق 

أو ما يعادله كحد  ريال( 11.111.111) ماليين ريال سعودي 11 ما يعادل ة الالزمة لضمان استيفاء متطلبياإلجراءات التصحيح (ز 

 أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 

، يقوم مدير الصندوق ريال( 58.888.888ماليين ريال سعودي ) 58 ما يعادل قيمة صافي قيمة أصول الصندوق عنانخفضت في حال 

شروط المذكرة املعلومات و  حدود استثمارات الصندوق واملحفظة االستثمارية للصندوق بما يتوافق مع  توازن  تغيرات فيبما يلزم من 

، يحق ملدير الصندوق واألحكام
ً
الحصول على اشتراكات إضافية في الصندوق والحصول على تمويل يتيح للصندوق القيام . إضافة

    .باستثمارات إضافية

 تأجيل أو تعليق التعامل في الوحدات  (ح 

دير الصندوق أن يعلق االشتراكات ك وملعلى مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الهيئة بذل

 كما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق. واالسترداد في وحدات الصندوق 

 صالحية مدير الصندوق بتعليق طلبات االشتراك أو االسترداد (ط 

يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم فيها تداول 

أو األصول األخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي يعتقد مدير الصندوق، ألسباب األوراق املالية 

 معقولة، أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

 اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل (ي 

ل الصندوق أو في حال كانت تؤدي طلبات االسترداد إلى صافي قيمة أصو % من 10تأجيل طلبات االسترداد في حال تجاوزت ما نسبته  يتم

 ريال(. 58.888.888عشرة ماليين ريال سعودي ) ما يعادل صافي قيمة أصول الصندوق عنانخفاض 

 

 خصائص الوحدات .31

 ملذكرة املعلومات هذه والشروط 
ً
واألحكام. ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقا

وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وهي غير قابلة للتحويل من 

 فئة إلى أخرى. وال يجوز ملدير الصندوق إنهاء أي فئة.
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 تنقسم الوحدات إلى الفئات الثالث التالية:

 ملذكرة املعلومات بقيمة استثمارية ال تقل عن هي وحدات تصدر للمست وحدات الفئة )أ(: .د 
ً
 .دوالر أمريكي 58,888,888ثمرين وفقا

 ملذكرة املعلومات بقيمة استثمارية ال تقل عن  وحدات الفئة )ب(: .ه 
ً
 .دوالر أمريكي 5888هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا

ير الصندوق. وال يجوز إصدارها إال بناء على تقدير مدير هي وحدات تصدر للمديرين وكبار التنفيذيين وموظفي مد وحدات الفئة )ج(: .و 

 .5888الصندوق مقابل مبلغ اشتراك ال يقل عن 

ال يجوز ملدير الصندوق إصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي الوحدات. 

 يحتوي على التفاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حال تصفية وبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذا 
ً
املستثمر تأكيدا خطيا

الصندوق، يكون لجميع مالكي الوحدات حصة من صافي قيمة أصول الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة 

 متساوية.مساهمتهم في الصندوق، بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون 

 

 التقريرتقديم املحاسبة و  .32

 األولية ، والتقارير املوجزةيلتزم مدير الصندوق بإعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم املالية املدققة للصندوق، وتقاريره السنوية  (أ 
ً
وفقا

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على  عمل ( يوم37هور خالل )وإتاحتها الطالع الجماالولية ويجب إعداد التقارير  (ب 

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له، وسجل املعامالت في وحدات الصندوق وذلك  (ج 

 ( يوم من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق.57خالل )

 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي الوحدات )وكذلك  (د 
ً
 سنويا

ً
ويرسل مدير الصندوق بيانا

من انتهاء السنة املالية. ويتضمن  عمل يوم( 38مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك في غضون ثالثين )

 ملا هو محدد في 
ً
 لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

ً
الشروط واألحكام، هذه هذا البيان عرضا

 الشروط واألحكام.وهذه باإلضافة إلى تفاصيل كافة املخالفات لحدود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار 

ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني أو على املوقع بويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل  (ه 

 اإللكتروني لتداول. على أن تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي:

 ثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة.قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة است .5

 . السنة إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل ربع بربع السنة ذات العالقةنسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة  .0

 ، إن وجدت؛خالل مدة ربع السنةمبلغ ونسبة األرباح املوزعة  .3
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 .ربع السنةافي قيمة األصول كما في نهاية قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة ص .1

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  .7

 معايير ومؤشر قياس املخاطر. .6

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .5

 نسبة املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني. .0

 السنوية املراجعة ملالكي الوحدات دون مقابل عند طلبها.تتوافر القوائم املالية و 

 

 مجلس إدارة الصندوق  .33

 قام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم:

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة (أ 

 د. فهد التركي)رئيس املجلس(:  .1

الدكتور فهد التركي هو خبير اقتصادي أول ورئيس قسم البحوث في شركة جدوى لالستثمار. انضم الدكتور فهد التركي إلى جدوى 

. ويتولى الدكتور فهد التركي إجراء أبحاث مهمة حول الشؤون السعودية واإلقليمية. وقبل انضمامه إلى شركة 0850لالستثمار في عام 

 مماثلة. وللدكتور فهد التركي سجل حافل في جدوى لالستثمار، قاد وحد
ً
ة أبحاث االقتصاد الكلي في بنك باركليز السعودية حيث تولى مهاما

مجال االقتصاد خالل عمله السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق النقد الدولي. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في 

وحاصل على شهادة املاجستير في علم االقتصاد من جامعة والية أوريغون، الواليات املتحدة اإلدارة املالية من جامعة امللك سعود، 

 على درجة الدكتوراه في الفلسفة االقتصادية من جامعة والية أوريغون.
ً
 األمريكية. وهو حاصل أيضا

 د. محمد سلطان السهلي )عضو مستقل(:  .2

في جامعة امللك سعود وعضو اللجنة االبتدائية للزكاة والضريبة ومدير  يشغل الدكتور محمد السهلي منصب رئيس قسم املحاسبة

الجمعية السعودية للمحاسبة. وقد قام الدكتور محمد السهلي بتأليف ونشر العديد من األبحاث العلمية، وهو حاصل على درجة 

ي املحاسبة من جامعة سانت لويس، الواليات املتحدة الدكتوراه في املحاسبة من جامعة ملبورن، أستراليا، باإلضافة إلى درجة املاجستير ف

 األمريكية، ودرجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك سعود.

 د. وليد عداس )عضو مستقل(:  .3

اصب يشغل الدكتور وليد عداس منصب نائب مدير إدارة موارد العمليات لفعالية التطوير في البنك اإلسالمي للتنمية بجدة. ومن بين املن

السابقة التي شغلها الدكتور عداس، رئيس قسم البرامج وإدارة املحافظ في البنك نفسه، ومدير مالي وإداري في منتدى الطاقة الدولي في 

 الرياض. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من الجامعة اإلسالمية الدولية في ماليزيا، ودرجة املاجستير في االقتصاد من جامعة

 يكس، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة ميدلسكس، اململكة املتحدة.إس
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 األستاذ/ غنام الغنام )عضو(: .4

يشغل األستاذ/ غنام الغنام منصب رئيس استثمارات كبار العمالء والشركات في شركة جدوى لالستثمار. وقبل انضمامه إلى شركة جدوى، 

كبار العمالء في مجموعة إتش إس بي س ي العربية السعودية. ويتمتع األستاذ/ الغنام بخبرة في كان يشغل منصب كبير مستشاري االستثمار ل

تطوير األعمال وإدارة الثروات، وله منهجية متميزة في جميع املبيعات والخدمات والعمليات واإلجراءات التشغيلية وإدارة املخاطر. وقد 

تثمارية املختلفة في األسهم الخاصة، وإدارة األصول، واملنتجات العقارية. وهو مخطط شارك في تنظيم حمالت لجمع األموال للشركات االس

مالي معتمد، وحاصل على درجة املاجستير في املعلوماتية من جامعة والية أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة إلى درجة 

 واليات املتحدة األمريكية.البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة توليدو، أوهايو، ال

 األستاذ/ أنس آل الشيخ )عضو(: .5

 األستاذ/ أنس آل الشيخ هو املستشار القانوني العام  و رئيس االلتزام لشركة جدوى لالستثمار.

الوحيدة  تداول، وهي الجهة -وكان أنس قبيل التحاقه بجدوى عمل مدير عام اإلدارة العامة للسياسات واإلجراءات لدى السوق املالية  

 املصرح لها بالعمل كسوق لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها. 

السعودية، وخالل عمله فيها قدم أنس استشارات قانونية لشركات عدة في  – وقبل ذلك عمل أنس كمستشار بشركة كليفورد تشانس

 مجال األوراق املالية واالستثمار. 

وفي بداية حياته املهنية، قض ى أنس ثمانية سنوات مع هيئة السوق املالية، حيث تدرج في املناسب فيها إلى أن تقلد منصب مدير إدارة  

لية بالهيئة. وخال عمله بالهيئة، ساهم أنس في تأسيس البنية القانونية والتشريعية لألنظمة واللوائح املعمول األنظمة واللوائح واملعايير الدو 

 بها لدى الهيئة. 

ي األنظمة من حصل أنس آل الشيخ على درجة املاجستير في قانون الشركات من جامعة نوتينقهام وكان قبلها قد نال درجة البكالوريوس ف  

 عود. جامعة امللك س

 أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولياته (ب 

 تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

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

 لقرارات االستثمار  وال يشمل ذلك، وعقود تقديم خدمات الحفظ، للصندوق دارة اإل عقود تقديم خدمات على 
ً
ية في شأن العقود املبرمة وفقا

 ؛أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبل

 فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق؛ عتماد سياسة مكتوبةا .2

 اإلشراف، و  .3
ً
 مدير الصندوق؛ تعارض مصالح يفصح عنه ملصادقة على أي املوافقة أو ا، متى كان ذلك مناسبا
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 على األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو م .4
ً
 جميعالتزام الصندوق   لديه ملراجعةااللتزام سؤول املطابقة و االجتماع مرتين سنويا

الئحة صناديق املنصوص عليها في  تطلباتامل – على سبيل املثال ال الحصر -ذلك  نظمة و اللوائح ذات العالقة، ويشملالقوانين واأل 

 االستثمار.

 أم غيره، ي، سواء مستند أخروأي مذكرة املعلومات و  شروط واألحكامودقة ال التأكد من اكتمال .5
ً
تضمن إفصاحات تتعلق كان عقدا

 ق االستثمار؛مع الئحة صناديإضافة إلى التأكد من توافق ما سبق إدارته للصندوق،  مدير الصندوق و بالصندوق و 

 لالئحة صناديق االستثمار والشروط واألحكام بما يحقققيام مدير الصندوق بمسؤولياته التأكد من  .6
ً
ومذكرة  مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ؛املعلومات

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

 . وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلسجميع  بينتتدوين محاضر االجتماعات التي  .8

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (ج 

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم 

.8.5تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 
ً
 % من أصول الصندوق سنويا

قدر أن تصل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين إلى  
ُ
. و ذلك مقابل الخدمات التي يقدمونها  30,000وت

ً
ريال سعودي سنويا

 .للصندوق 

 بيان أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق  (د 

 من تاريخيقوم مجلس إدارة الصن
ً
، يكون مجلس اإلدارة مكون من أعضاء هدوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتبارا

معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه املستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة 

. هد ممكن لحل تضارب املصالحصناديق االستثمار، باإلضافة إلى بذل أقص ى ج
ً
 بحسن النية، كما يرونه مناسبا

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة (ه 

 أي من أعضاء مجلس إدارة صندوق أي صندوق استثمار آخر في اململكة العربية السعودية
ً
 ، باستثناء ما يلي:ال يدير حاليا

 ) يدار من قبل جميع األعضاء املذكورين أعاله ( صندوق جدوى لألسهم السعودية .1

 ) يدار من قبل جميع األعضاء املذكورين أعاله (صندوق جدوى ألسهم األسواق العربية .2

 ) يدار من قبل جميع األعضاء املذكورين أعاله (لألسهم الخليجيةصندوق جدوى  .3

 املذكورين أعاله () يدار من قبل جميع األعضاء للمرابحة بالريال السعوديصندوق جدوى  .4

 صندوق جدوى ريت الحرمين ) الدكتور فهد التركي و االستاذ غنام الغنام أعضاء في املجلس( .5
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 صندوق جدوى ريت السعودية ) الدكتور فهد التركي و االستاذ غنام الغنام أعضاء في املجلس( .6

  

 الشرعية الرقابة لجنة .34

اإلسالمية، ويخضع لرقابة الهيئة الشرعية لدى شركة جدوى لالستثمار. وتتكون إن الصندوق هو من الصناديق املتوافقة مع الشريعة 

 الهيئة الشرعية من األعضاء التالية أسماؤهم:

 أعضاء الهيئة الشرعية (أ 

 معالي الشيخ أ.د/ عبد هللا املطلق )رئيس الهيئة( .1

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كما أنه عضو في عدد من عضو هيئة كبار العلماء في اململكة، ورئيس سابق لقسم الفقه املقارن بجامعة 

معة الهيئات الشرعية للمؤسسات املالية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه املقارن واملعامالت املالية من املعهد العالي للقضاء بجا

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 هيئة(الشيخ الدكتور محمد علي القري بن عيد )عضو ال .2

أستاذ االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد العزيز في جدة، وهو خبير في مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة،  هو 

 وهو حاصل على درجة الدكتوراه من قسم االقتصاد اإلسالمي واألسواق املالية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة.

 الهيئة(الشيخ بدر العمر )عضو  .3

هو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم السنة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. ولديه خبرة واسعة في مجال الخدمات 

 منصب رئيس املجموعة الشرعية في شركة جدوى لالستثمار بعد منصبه في مصرف الراجحي. كما أنه 
ً
املصرفية اإلسالمية، ويشغل حاليا

 نة الخدمات املصرفية اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي.عضو سابق في لج

 الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القايدي )عضو الهيئة( .4

ف العديد  53رئيس البحوث الشرعية، ولديه خبرة في األعمال املصرفية ملا يزيد على 
ّ
سنة في مجال الخدمات املصرفية االستثمارية. وقد أل

 لبنك الراجحي وبنك الجزيرة. وهو حاصل على درجة املاجستير في الفقه املقارن واملعامالت من األبحاث الشرعية، وعم
ً
 شرعيا

ً
ل مستشارا

 املالية من املعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

 وصف أدوار ومسؤوليات الهيئة الشرعية (ب 

تثمار في األوراق املالية. ومن مسؤوليات الهيئة الشرعية أن تضمن التزام مدير حددت الهيئة الشرعية اإلجراءات الواجب اتباعها لالس

الصندوق بهذه اإلجراءات من خالل املراقب الشرعي لدى شركة جدوى لالستثمار والذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الهيئة الشرعية على 

للصندوق. وتوضح ضوابط االستثمار الشرعية الضوابط الشرعية أساس ربع سنوي. وعلى مدير الصندوق تطبيق هذه اإلجراءات في إدارته 

 التي يطبقها الصندوق.
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 فيما يتعلق بالصندوق  أتعاب الهيئة الشرعية (ج 

 تكاليف لقاء خدمات املقدمة من قبل الهيئة الشرعية. يلن يتحمل الصندوق أ

 املطبقة الشرعية تفاصيل املعايير  (د 

 .(5و أحكام الصندوق )ملحق ر الشرعية مرفقه في شروط يتفاصيل املعاي

 

 مدير الصندوق  .35

 اسم مدير الصندوق  (أ 

 يدير الصندوق شركة جدوى لالستثمار.

 رقم ترخيص مدير الصندوق  (ب 

 05 بتاريخ الصادر من قبل هيئة السوق املالية 35-86831تم ترخيص مدير الصندوق من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم 

 .0886أغسطس 

 العنوان املسجل ملدير الصندوق   (ج 

 شركة جدوى لالستثمار

 68655ص.ب. 

 55777الرياض 

 اململكة العربية السعودية.

 تاريخ التأسيس (د 

 ريال سعودي. 500,000,000برأسمال مدفوع بقيمة  0886أغسطس  05تم تأسيس مدير الصندوق بتاريخ 

 علومات املاليةملخص امل (ه 

 الرسوم و املصاريف

 .% من مبلغ االشتراك3بما ال يتجاوز   رسوم االشتراك

 أتعاب اإلدارة

 

 إدارية سنوية )"أتعاب اإلدارة"( 
ً
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابا

 بما يعادل ما يلي: 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )أ(.8.57
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 كل وحدة من الفئة )ب(.٪ من صافي قيمة أصول الصندوق عن 5

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة )ج(.8.78

% من قيمة مبلغ االسترداد إلى الصندوق. ويتم تطبيق رسوم االسترداد املبكر فقط على الوحدات التي 5 رسوم االسترداد املبكر

 من تاريخ شرائها. 38يتم استردادها خالل 
ً
 يوما

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.8.85 رسوم الحفظ

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق 8.80 الرسوم اإلدارية

. 5,788 ما يعادل بحد أقص ى الرسوم الرقابية
ً
 ريال سعودي سنويا

.  سعودي ريال 30,000ال تتجاوز  أتعاب مجلس إدارة الصندوق 
ً
 سنويا

   18.888 املحاسب القانونيأتعاب 
ً
 .ريال سعودي سنويا

  57,888 رسوم النشر
ً
  .ريال سعودي سنويا

 .عن كل معاملةريال سعودي 505.7 رسوم التعامالت 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق % 8.38بحد أقص ى  املصاريف األخرى 

 

 الصندوق  مدير  مجلس إدارة (و 

 األعضاء: .5

 ة أسمائهم:ييتكون مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار من األعضاء التال

 أديب بن عبد هللا الزامل )رئيس مجلس اإلدارة(/ االستاذ .1

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

أديب الزامل هو العضو املنتدب لشركة الزامل لالستثمار  االستاذ. وقبل ذلك كان 0888القابضة ويعمل في هذا املنصب منذ عام 
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د منصب املدير التنفيذي ملكيفات الزامل  االستاذ. وباإلضافة لهذا فإن 5220إلى  5257الصناعي خالل الفترة من العام 
ّ
أديب قد تقل

 .5220-5257وذلك بين عامي 

عضوية مجلس إدارة شركة الزامل القابضة وعضوية مجلس إدارة شركة / أديب الزامل بعضوية عدة مجالس إدارة منها، االستاذويتمتع 

 سنابل السعودية. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في مجال إدارة األعمال من جامعة بورتالند، أوريغون، الواليات املتحدة األمريكية.

 عبد العزيز بن محمد السبيعياالستاذ/  .2

 في مجلس إدارتها، / عبد العزيز بن محمد السبيعي هو االستاذ
ً
أحد مؤسس ي شركة محمد بن عبد هللا السبيعي وأوالده لالستثمار وعضوا

 في تأسيس الشركة من شركة عائلية بالكامل، ورسم طريقها. 
ً
 مهما

ً
 حيث لعب دورا

وعضوية مجلس عبد العزيز السبيعي بعضوية عدة مجالس إدارات منها عضوية مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار،  االستاذيتمتع 

إدارة فجر كابيتال وشركة الفارابي للبتروكيماويات املحدودة. ويترأس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. وهو رئيس لجنة املطابقة 

 وااللتزام في شركة جدوى لالستثمار، باإلضافة لترأسه للجنة املوارد البشرية واملكافآت والترشيحات لشركة فجر كابيتال.

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

 تان سري داتو أزمان مختار االستاذ/  .3

تان سري داتو أزمان هو العضو املنتدب لخزانة ناسيونال بيرهاد، الذراع االستثماري للحكومة املاليزية. كما أنه رئيس مجلس االستاذ/ 

إنفستمنت بيرهاد وكذلك أكسياتا جروب بيرهاد ويشغل العديد من عضوية مجالس إدارات عدة شركات منها هيئة إسكندر إدارة إسكندر 

املحلية للتطوير، وشركة ياياسان خزانة، وشركة جدوى لالستثمار باململكة العربية السعودية. كما يعمل في عدة هيئات للخدمات العامة 

والتسليم، واللجنة التنفيذية للمركز املاليزي اإلسالمي املالي الدولي، واللجنة االستشارية للمعهد الوطني بما في ذلك وحدة إدارة األداء 

 لإلدارة العامة، وهو عضو مجلس األمناء ملجلس األعمال األسيوي، ومجلس إنسياد لشرق آسيا. 

الية، ورئيس األبحاث القطرية في ساملومون سميث وقبل ذلك تقلد منصب العضو املنتدب وأحد مؤسس ي شركة بينافكر لالستشارات امل

د عدة مناصب في تينقا ناسيونال ب
ّ
يرهاد، بارني في ماليزيا، ورئيس األبحاث في بنك سويسرا املتحد في دولة ماليزيا.  وباإلضافة إلى ذلك، تقل

 ومجلس شركة الكهرباء الوطنية املاليزية.

اه في مجال الدراسات التطويرية من كلية داروين، جامعة كامبريدج، ودبلوم عالي من حصل تان سري داتو أزمان على درجة الدكتور 

الجامعة اإلسالمية الدولية بماليزيا في مجال الدراسات اإلسالمية. كما حصل على شهادة الزمالة كمحاسب قانوني معتم من جمعية 

 (.CFA( وشهادة محلل مالي معتمد )FCCAاملحاسبين القانونيين )

 عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتعاالستاذ/  .4

/ عبد الرحمن الرويتع هو العضو املنتدب وعضو مجلس إدارة شركة عسير، ونائب الرئيس األول ملجموعة دلة البركة. وهو رئيس االستاذ

 في اللجنة االستشارية للمجلس االقتصادي األعل
ً
 عضوا

ً
 ى السعودي.مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، وتم تعيينه مؤخرا
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كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار، واملجموعة السعودية لألبحاث والتسويق، وكذلك شركة إعمار املدينة 

 االقتصادية، باإلضافة إلى عضوية شركة الخزامى اإلدارية. وهو رئيس لجنة التدقيق واملخاطر في شركة جدوى لالستثمار.

 رويتع درجة املاجستير في مجال الهندسة الصناعية.عبد الرحمن ال االستاذويحمل 

 إقبال أحمد خاناالستاذ/  .5

/ إقبال خان هو الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال. ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار، وعضوية مجلس االستاذ

وشمال إفريقيا في اإلمارات العربية املتحدة. وعمل قبل  إدارة بنك إسالم دار السالم في بروناي، وصندوق البنية التحتية للشرق األوسط

ذلك كرئيس تنفيذي مؤسس لـ إتش إس بي س ي أمانه، قسم الخدمات املالية اإلسالمية العالمي ملجموعة إتش إس بي س ي. ولديه خبرة 

 للمبادرات الحكومية للمملكة املتح
ً
 دة واإلمارات العربية املتحدة وماليزيا.طويلة في قطاع الخدمات املالية اإلسالمية، وعمل مستشارا

وهو يحمل شهادة املاجستير في العلوم السياسية والعالقات العامة، وشهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والفيزياء مع مرتبة الشرف 

رم على  وذلك من جاللة 0850من جامعة اليجراه اإلسالمية. كما حصل على الجائزة امللكية للتمويل اإلسالمي في 
ُ
ملك ماليزيا، وك

 .0886"مساهمته البارزة في التمويل اإلسالمي" من يوروموني في عام 

 هاورد ماركس االستاذ/  .6

 منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوكتري لإلدارة املالية، حيث عمل قبل ذلك كرئيس تنفيذي االستاذيشغل 
ً
/ هاورد ماركس حاليا

ة االستثمار في العوائد الثابتة الداخلية. كما عمل السيد/ ماركس في سيتي كورب إنفستمنت لالستثمار ملجموعة تي س ي دبليو إلدار 

 للرئيس وكبير املدراء في قسم إدارة املحافظ االستثمارية حيث كان  5207حتى  5250عام، حيث عمل من عام  56مانجمنت ملدة 
ً
نائبا

 عن األوراق املالية ذات العوائد العالية واملتغ
ً
 ألبحاث األسهم ثم مديرا 5250حتى  5262يرة. وخالل الفترة من مسؤوال

ً
، عمل محلال

 لألبحاث في شركة سيتي كورب. 

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في تخصص املالية، ودرجة املاجستير في 

 إدارة األعمال من جامعة شيكاغو، حيث حصل على جائزة جورج هاي براون،  املحاسبة والتسويق من كلية الدراسات العليا في

 وذلك إلى جانب شهادة املحلل املعتمد، وشهادة املستشار املعتمد في االستثمار.

 

 مايكل باول االستاذ/  .7

 كبير الشركاء في شر االستاذ
ً
كة جي س ي إس كابيتال. ويتمتع / مايك هو شريك إداري وأحد مؤسس ي شركة ثيماتيك كابيتال بارتنرز، وأيضا

بعضوية مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار وشركة فجر كابيتال وشركة إكسوجينيسيس، وهو كبير مستشاري شركة موور كابيتال 

 للتحوط بقيمة 
ً
 مليار دوالر. 08والتي تدير صندوقا
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وعمل قبل ذلك كمدير عام إحدى مجموعات بنك إتش إس بي س ي ورئيس دولي لألسواق في إتش إس بي س ي، وعضو اللجنة التنفيذية 

 عمل السيد/ في إتش إس بي س ي، حيث بدأ كمداول للمشتقات املالية ومن بعدها ترقى في  01ملجموعة إتش إس بي س ي. وملدة 
ً
عاما

 ن الخزينة في أستراليا ومن ثم مدير األسواق في هونج كونج ومن ثم الرئيس الدولي لألسواق في أوروبا. السلم الوظيفي ملناصب عليا كأمي

باول في تأسيس شبكة هدج هوجز االجتماعية، وهي شبكة تعني باملال والتمويل، والتي االستاذ وبفضل خبرته في ريادة األعمال، شارك 

 من قبل وكالة رويترز كمبادر 
ً
 هو أحد مؤسس ي شركة 0.8ة الويب تستخدم حاليا

ً
. وهو أحد مؤسس ي شبكة تن الرياضية، وأيضا

كيرفرايدر وهي شركة تعني ببرامج الكومبيوتر. وهو مسجل لدى هيئة الخدمات املالية البريطانية، ويحمل شهادة املاجستير في إدارة 

 األعمال من جامعة هنري إلدارة األعمال.

 كريس ماسترسناالستاذ/  .8

 / كريس مجلس إدارة شركة مونتاجو لألسهم الخاصة في اململكة املتحدة. االستاذ يرأس 

 وهو عضو مجلس إدارة جدوى لالستثمار، وشركة هافينيست لألسهم الخاصة الشرق األوسط، وعضوية مجلس إدارة فجر كابيتال.

 على شهادة البكالوريوس في علم النفس كريس شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة مانشستر، وحص االستاذويحمل 
ً
ل أيضا

 من جامعة لندن كوليج.

 طارق السديري االستاذ/   .9

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

تثمار في األسهم الخاصة، وتتخذ طارق قبيل التحاقه بجدوى نائب رئيس أول لشركة أموال الخليج، وهي شركة إقليمية لالساالستاذوكان 

 لها. وقبل ذلك عمل طارق كمدير بشركة ماكينزي آند كومباني في مقرها باإلمارات العربية 
ً
من الرياض باململكة العربية السعودية مقرا

ا في بوسطن املتحدة. وفي بداية حياته املهنية، قض ى طارق أربع سنوات مع شركة ليكسيكون وهي شركة استشارات اقتصادية مقره

 بالواليات املتحدة األمريكية. 

 عضوية مجالس اإلدارة في مجموعة الحكير للسياحة، وتداول وشركة أرامكو السعودية لزيوت األساساالستاذويشغل 
ً
—/ طارق حاليا

وريوس االقتصاد بمرتبة لوبريف. حصل طارق السديري على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة هارفارد وكان قبلها قد نال بكال

 الشرف من جامعة وليامز.

 مسؤوليات مدير الصندوق  (ز 

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص املرخص لهم، والشروط  .5
ً
يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقا

 واألحكام.
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بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك العمل بأمانة يلتزم مدير الصندوق باالمتثال للمبادئ والواجبات املنصوص عليها  .0

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

 املعقولة.

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: .3

 إدارة الصندوق؛ .أ 

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛  .ب 

 طرح الوحدات؛ .ج 

 .وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللةاكتمالها ومذكرة املعلومات و  دقة الشروط واألحكام التأكد من .د 

 املهام املفوضة (ح 

 ل
ً
الئحة صناديق االستثمار أو يقلل من مسؤوليات مدير ال يحد أي تفويض ملسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقا

 ثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االست

 املهام األخرى ملدير الصندوق  (ط 

املشورة. حيث تسمح هذه التراخيص ملدير منحت الهيئة مدير الصندوق جميع تراخيص التعامل واإلدارة والحفظ والترتيب وتقديم 

 . 6831-35لكة بموجب الترخيص رقم الصندوق بالعمل كمصرف استثماري متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في املم

 عزل مدير الصندوق أو استبداله (ي 

  إجراء أي اتخاذ و صندوق الب يتعلق فيما الصندوق  مدير عزل  للهيئة
ً
 تدبير أي اتخاذ أو للصندوق  بديل صندوق  مدير لتعيين تراه مناسبا

، وذلك تراه آخر
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. .1

 من قبل الهيئة.إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه  .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة. .3

 .بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية –بشكل تراه الهيئة جوهريا  -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

تقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو اس .5

 الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

% أو أكثر من الوحدات في الصندوق، يطلبون في من 57صدور قرار خاص من مالكي الوحدات بموافقة مالكي وحدات يملكون ما نسبته  .6

 .الهيئة عزل مدير الصندوق 

 أنها ذات أهمية جوهرية. -س معقولة بناًء عل أس -أي حالة أخرى تراه الهيئة  .7
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 أمين الحفظ .36

 أمين الحفظاسم  (أ 

 .شركة أتش أس بي س ي العربية السعودية.

 أمين الحفظرقم ترخيص  (ب 

 ( الصادر من قبل هيئة السوق املالية.35-87880تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم )

 ألمين الحفظالعنوان املسجل   (ج 

 حي املروج. –طريق العليا العام  -5065

 .0077 – 50003الرياض 

 اململكة العربية السعودية.

 تاريخ التأسيس (د 

 ريال سعودي. 788.888.888برأسمال مدفوع بقيمة  هـ05/6/5105بتاريخ  أمين الحفظتم تأسيس 

 .وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار (ه 

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات 
ً
يكون أمين الحفظ مسؤوال

 الصندوق.اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول 

 املهام املفوضة (و 

 لالئحة صناديق 
ً
االستثمار أو يقلل من مسؤوليات أمين ال يحد أي تفويض ملسؤوليات وواجبات أمين الحفظ إلى أي شخص آخر وفقا

 .الحفظ أو يعفيه منها بأي حال من األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم

 عزل أمين الحفظ أو استبداله (ز 

، وذلك إجراء أي اتخاذ و صندوق الب يتعلق فيما أمين الحفظ عزل  للهيئة
ً
 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في تراه مناسبا

 دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. حفظتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط ال .5

 أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. لحفظفي ممارسة نشاط ا أمين الحفظإلغاء ترخيص  .0

 .الحفظإللغاء ترخيص في ممارسة نشاط  أمين الحفظتقديم طلب إلى الهيئة من  .3

 .بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية –بشكل تراه الهيئة جوهريا  -قد أخل  أمين الحفظإذا رأت الهيئة أن  .1

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء عل أسس معقولة  -أي حالة أخرى تراه الهيئة في  .7
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معقول أن عزل بشكل عار كتابي إذا رأى إضافة إلى صالحية الهيئة، يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله بموجب إش

 وبشكل كتابي. كإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذل مدير الصندوق ى أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعل
ً
 فورا

 

 املحاسب القانوني .37

 املحاسب القانونياسم  (أ 

 للصندوق )" كي بي إم جي الفوزان وشركاه عّين مدير الصندوق شركة
ً
 قانونيا

ً
 "(.املحاسب القانونيمحاسبا

 العنوان املسجل للمحاسب القانوني (ب 

 كي بي إم جيبرج  –طريق صالح الدين األيوبي 

 20056ص.ب. 

 55663الرياض 

 .اململكة العربية السعودية

 مهام املحاسب القانوني (ج 

 يختص املحاسب القانوني بما يلي:

ظهر بصورة عادلة،  إجراء تدقيق لحسابات الصندوق   .5
ُ
بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم املالية ت

 في 
ً
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما

ً
من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

 اململكة؛

ياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة إلى تقييم العرض العام تقييم مدى مالءمة الس .0

 للقوائم املالية؛

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

 فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛إبداء رأي بشأن 

 املرحلية.مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة املعلومات املالية  .1

 

 املعلومات األخرى   .38

 تضارب في املصالح (أ 
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كامل عن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح الصناديق املختلفة، بين أو  والصندوق بين مدير الصندوق في حال وجود أي تضارب في املصالح 

صالح االتصال تضارب م ةحالمستثمر يرغب في اإلبالغ عن ويقوم أي إلى مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن.  تضاربهذا ال

 التضارب في املصالح عند الطلب.ول االلتزام لدى مدير الصندوق. وتتوافر اجراءات التعامل مع حاالت مسؤ ب

 معلومات حول ضريبة الدخل والزكاة (ب 

. وال يقوم ضريبة أو الزكاة املستحقةارات الصندوق بطريقة تقلل من الهيكلة استثميقوم مدير الصندوق باستخدام جهده املعقول في 

حدات و ة أو التعويض أو التخلص من كتساب أو حياز مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن ا

طلب املشورة املهنية من أجل التأكد  حول موقفهم الضريبي أو الزكوي املستثمرين املحتملين الذين هم في شك ويجب على في الصندوق. 

أو ذات الصلة  بموجب األنظمة عن اكتسابهم أو حيازتهم أو تخلصهم من وحدات في الصندوق  ستحقة النتاجةاملالزكاة  أو من الضرائب 

 وا خاضعين لها.قد يكونتلك التي 

 معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات (ج 

 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات .1

  .يجوز ملدير الصندوق، بناًء على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات

 

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات .2

 ( أيام من استالم طلب خطي من أمين الحفظ.58مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون )يتعين على  .أ 

( أيام من استالم طلب خطي من مالكي الوحدات الذي 58يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) .ب 

 % من قيمة وحدات الصندوق. 07يملكون على األقل 

ر الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع اإللكتروني الخاص يدعو مدي .ج 

( وال تزيد عن 0( أيام )58( مهلة ال تقل عن )5بتداول، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء )

 من تاريخ انعق05)
ً
قتر ح. كما ( يوما

ُ
اد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى 

 هيئة السوق املالية.

% على األقل من قيمة 07لنصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين يتكون ا .د 

 الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.دد في وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املح

الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني ، يدعو مدير املادةفي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا  .ه 

 7وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
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وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي  أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(.

.
ً
 قانونيا

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

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .و 

لوحدات لكل وحدة يملكها حتى وقت االجتماع. ويمكن إجراء اجتماعات لكل مالك وحدات حق ممارسة صوت واحد في اجتماع مالكي ا .ز 

 مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات من خالل التكنولوجيا الحديثة وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية.

 إنهاء الصندوق  (د 

خاص للصندوق. ويرسل مدير الصندوق ملالكي  يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على إنهاء الصندوق بموجب قرار 

 برغبته في إنهاء الصندوق قبل 
ً
 على األقل، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. 05الوحدات والهيئة إخطارا

ً
 يوما

عشرة ما يعادل على الرغم من الفقرة السابقة، يقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق إذا ظل صافي قيمة أصول الصندوق أقل من 

( أشهر من تاريخ اإلخطار املوجه من مدير الصندوق إلى الهيئة بأن صافي قيمة 6ريال( ملدة ستة ) 58.888.888ماليين ريال سعودي )

 ريال(. 58.888.888عشرة ماليين ريال سعودي )ما يعادل أصول الصندوق أقل من 

روط واألحكام. ويتولى مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق الشوق عند انتهائه، دون اإلخالل بيبدأ مدير الصندوق تصفية الصند

 على املوقع اإللكتروني لتداول.واإلطار الزمني لتصفيته على موقعه اإللكتروني و 

 

 

 

 إجراءات الشكاوى  (ه 

املعني  إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات

أو بريد إلكتروني   4842 211 966+االتصال بقسم االلتزام ومكافحة غسل األموال في شركة جدوى لالستثمار على هاتف رقم 

(complaint@jadwa.com.) 

تتبنى شركة جدوى لالستثمار سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. وسيقوم مدير الصندوق باستخدام هذه 

السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من 

أو بريد إلكتروني   4842 211 966+بقسم االلتزام ومكافحة غسل األموال في الشركة هاتف رقم  هذه السياسة االتصال

complaint@jadwa.comلكتروني للشركة، كما يمكن الحصول على نسخة من سياسات واجراءات الشكاوى من خالل املوقع اإل ( 

www.jadwa.com.) 

 ية النزاعاتتسو  (و 

mailto:complaint@jadwa.com
mailto:complaint@jadwa.com
mailto:complaint@jadwa.com
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 يتم تسوية أي نزاع حول أي استثمار في الصندوق من قبل هيئة تسوية نزاعات في األوراق املالية الناشئة من قبل هيئة السوق املالية.

 الوثائق املتوافرة ملالكي الوحدات في الصندوق  (ز 

 وق بتوفير الوثائق التالية ملالكي الوحدات عند الطلب:ديقوم مدير الصن

 وأحكام الصندوق؛شروط  .5

 وثيقة تبين قيمة صافي أصول الصندوق؛ .0

 بشكل يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار؛الية ملالتقارير السنوية والدورية والبيانات ا .3

 البيانات املالية الخاصة بمدير الصندوق. .1

 ملكية أصول الصندوق  (ح 

هذه األصول  مطالبة ضدأي مصلحة أو أو أمين الحفظ  دوق دير الصنولن يكون مل. أصول الصندوق ملكية شائعة مالكي الوحدات يملك

 ام الصندوق.صناديق االستثمار أو شروط وأحكإال للحد الذي يملكون فيه وحدات في الصندوق أو كما تسمحه الئحة 

 

 

 طارق بن زياد السديري                                                                                  أنس بن محمد آل الشيخ                 

 

           

 

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي                                               لتزاماملستشار القانوني العام ورئيس املطابقة واال       
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 تأكيد املستثمر - 1امللحق 

 

 بها واملوافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها وجرى مني/منا التوقيع عليها. قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء

 

 _______________________________________________________________ اسم العميل/املستثمر:

 

 _________________________________التوقيع:

 

 __________________________________ التاريخ:

 

 __________: __________________________________________________________ن الشركةنيابة ع

 

 ________________________________________________________ املفوض )املفوضين( بالتوقيع:

 

 ________________________________________________________________________ ختم الشركة:

 

 ____________________________________________________________________________ العنوان:

 

 ________________________________ البريد اإللكتروني:

 

 ____________________________________ رقم الجوال:

 

 ___________________________________ رقم الهاتف: 

 

 __________________________________ رقم الفاكس:

 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 ريال سعودي. 070,537,888 برأس مال يبلغ ،من قبل هيئة السوق املاليةشركة مساهمة سعودية مقفلة، مرخصة 

 ، اململكة العربية السعودية.55777، الرياض 68655ص.ب  1571 279 11 966+فاكس:   1111 279 11 966+اإلدارة العامة: هاتف: 
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 معلومات صندوق االستثمار
 
 

 اسم الصندوق
 

 )صندوق عام مفتوح(صندوق جدوى للصكوك العالمية 
 
 

 المؤشر المعياري للصندوق
  

 مؤشر جدوى أيديال ريتنجز للصكوك العالمية )مجمل العوائد(
 
 

 األوليتاريخ الطرح 
 

 7002 اكتوبر 08
 
 

 أهداف صندوق االستثمار
 
 

 األهداف االستثمارية للصندوق
 

باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساسي للصندوق في تحقيق عوائد طويلة المدى لمالكي الوحدات 

وقد يستثمر الصندوق في تمويل وهيكلة من خالل االستثمار في الصكوك السيادية وشبه السيادية وصكوك الشركات. 

المشاريع المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وقد يستثمر الصندوق أيضا في مرابحات قصيرة األجل المتوافقة مع أحكام الشريعة 

اه من اإلسالمية. ال ُتوَزع على مالكي الوحدات أي أرباح، وإنما ُيعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلق

 توزيعات أرباح أو إيرادات.

 
 

 السياسات والممارسات االستثمارية للصندوق
 

تجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ القرار. يتولى 

رات االقتصادية اإلقليمية والدولية، وأسعار الفائدة فريق إدارة المحافظ االستثمارية، باستخدام النهج التنازلي، تحليل المؤش

الحالية والمتوقعة محليا / إقليميا، وديناميكيات القطاعات / الصناعات في المنطقة، إلى جانب العوامل الجيوسياسية األخرى. 

ار، إلخ. ويتبع النهج كما يقوم الفريق بتحليل العوامل المرتبطة بالسوق مثل السيولة التاريخية والمتوقعة وتقلب األسع

التصاعدي الذي يتضمن بحثا جوهريا )يشتمل على بناء النماذج المالية والتوقعات المالية التفصيلية( الختيار الفرص 

االستثمارية وتكوين المحفظة. كما يقوم فريق إدارة المحافظ االستثمارية بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية واألسواق 

 مخصصات المحفظة مع أهداف العوائد طويلة األمد للصندوق. لضمان توافق
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 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق
 

 مخاطر تقلب أسواق المال -ب 
تتمثل المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب أسواق المال، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة 

 . في أسعار استثمارات الصندوق
 

 األداء السابق للصندوق -ج 
 إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.

 
 ضمان أداء الصندوق -د 

ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء 
 السابق.

 
 اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكيةعدم  -ه 

ال يعتبر االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد المصارف المحلية التي ترّوج أو تبيع األوراق المالية، أو وديعة لدى أي 
 مصرف تابع للصندوق.

 
 بيان تحذيري حول المخاطر المحتملة المتعلقة باالستثمار في الصندوق -و 

 ديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق كما هو مبين في القائمة أدناه.هنالك مخاطر محتملة ع
 

 قائمة بالمخاطر المحتملة حول االستثمار في الصندوق -ز 
 مخاطر التغيرات السياسية -
 مخاطر األوضاع االقتصادية -
 المخاطر المتعلقة بااللتزام بالضوابط الشرعية -
 مخاطر العملة األجنبية -
 مخاطر السيولة -
 ر في الصناديق األخرىمخاطر االستثما -
 مخاطر االستثمار في أدوات سوق المال غير المصّنفة -
 مخاطر االستثمار في األسواق األخرى -
 مخاطر عدم وجود االستثمارات المناسبة -
 مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين -
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني -
 مخاطر تضارب المصالح -
 الصندوقمخاطر إدارة  -
 مخاطر التغيُّرات القانونية والتنظيمية -
 مخاطر التمويل -
 المخاطر التقنية -
 مخاطر الكوارث الطبيعية -

 

 لصندوق.  ، يرجى الرجوع إلى مذكرة المعلوماتالمخاطر المحتملة حول االستثمار في الصندوق لمزيد من المعلومات
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 داء الصندوقأ

 

 سنة -1 سنوات -3 سنوات -5 منذ اإلنشاء
 

 الصندوق 2.27% 5.55% 10.75% 30.83%

 المؤشر المعياري 2.29% 5.48% 8.15% 20.81%

 2017ديسمبر  13* كما في 

 

   الصندوق المؤشر المعياري

3.11% 0.23% 2007* 

1..1% -7..2% 2008 

3.20% 7..2% 2009 

3.12% 1..7% 2010 

3.12% 2.2.% 2011 

3...% 2.32% 2012 

3.72% 0...% 2013 

3.7.% 1..2% 2014 

3.11% 0..7% 2015 

3.22% 7.7.% 2016 

2.29% 2.27% 2017 

 7002اكتوبر  01*منذ بداية اإلنشاء 
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 .% من مبلغ االشتراك3بما ال يتجاوز   رسوم االشتراك

 رسوم اإلدارة

 

 .وحدة من وحدات الفئة )أ( سنوياً  % من صافي قيمة أصول الصندوق لكل0.22الفئة )أ(: 

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة من وحدات الفئة )بـ( سنوياً 3.00 الفئة )ب(:

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة من وحدات الفئة )ج( سنوياً 0.20 الفئة )ج(:

ويتم تطبيق رسوم االسترداد المبكر فقط على % من قيمة مبلغ االسترداد إلى الصندوق. 3 رسوم االسترداد المبكر
 يوماً من تاريخ شرائها. 10الوحدات التي يتم استردادها خالل 

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق0.02 رسوم الحفظ

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.0.01 رسوم الخدمات االدارية

 .لاير سعودي عن كل معاملة 312.2 رسوم التعامالت

مجلس إدارة أتعاب 
 الصندوق

 . سعودي سنوياً لاير 320000تقدر بحوالي 

 .لاير سعودي سنوياً  40,000 أتعاب مراجع الحسابات

 ودي سنوياً لفئات الصندوق الثالث.لاير سع 320000 رسوم النشر

 .لاير سعودي سنوياً  20200بحد أقصى  رسوم رقابية

 
 
 
 

 مدير الصندوق
 

 جدوى لالستثمار
 

( مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص 3030771217شركة مساهمة سعودية مقفلة )رقم السجل التجاري 
  .0.01-12رقم 

 
المملكة  33222الرياض  0.22.+ ص.ب ... 33 .72-3223+ فاكس ... 33 .72-3333اإلدارة العامة هاتف 

 . العربية السعودية
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 أمين الحفظ
 

 العربية السعوديةشركة أتش أس بي سي 
 

 ( الصادر من قبل هيئة السوق المالية.12-02001تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم )
 
 

. المملكة 7722 – 37711حي المروج. الرياض  –طريق العليا العام  -+  ... 70002.70.اإلدارة العامة هاتف  
 العربية السعودية

 
 

 قموزعين صندو
 

 دراية المالية
، المملكة العربية 33171، الرياض ..71.2ص. ب: 
 السعودية

 مركز العليا، الطابق الثاني
 المملكة العربية السعودية

 +11..7007.هاتف: 
 

All Funds Bank S.A. 
C/ Estfeta 6, La Moraleja 

28109 Alcobendas 
Madrid, Spain 

Phone: +34912746400 
 

 
 

 معلومات إضافية 
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والتقرير السنوي المتاح على الموقع 

 www.jadwa.comاالكتروني 

 

http://www.jadwa.com/

