
 

 

 

 ألسهم األسواق العالمية الناشئةصندوق الجزيرة 

 العالميةأسواق األسهم في  يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

جلــس مالصــندوق وأعضــاء  ويتحمــل مــديرا. موافقـة عليهلمت اتجلـس إدارة الصـندوق ومشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

حكــام. كــلل  األالشــروط و يمعلومــات الــواردة فلســؤولية عــن دقــة واكتمــال المن ومنفــردين كامــل ايجــتمعمإدارة الصــندوق 

حكـام، األالشروط و يف علومــات الواردةمجلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال الميقــر ويؤكــد أعضــاء 

 .ر مضللةيحكام  األالشروط و يمعلومـات والبيانـات الـواردة فلويقـرون أيضـاً ويؤكـدون أن ا

حتويات شروط وأحكام مهيئـة أّي مسؤولية عن لتتحمـل ا سـتثمار. الاالماليـة علـى طـرح وحـدات صـندوق لهيئـة السـوق ا توافقـ

 يسـتثمار فاال ىماليـة أّي توصـية بشـأن جـدولتعطي هيئـة السـوق ا ها، والليتعلـق بـدقتها أو اكتما تعطي أّي تأكيـد الصندوق، وال

 يستثمار فاالسـتثمار فيـه، وتؤكد أن قرار االموافقتهـا علـى طـرح وحـدات الصـندوق توصــيتها ب نىتع الصـندوق مـن عدمـه، وال

 .مثلهيالصندوق يعود للمستثمر أو من 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة  ألسهم األسواق العالمية الناشئةصندوق الجزيرة عتماد تم ا

 للصندوق. المعينةالرقابة الشرعية 

، ة السوق الماليةالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئبه ل المتعلقةتخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات االخرى 

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

 جب على كل مستثمر قراءة االحكام والشروط وجميع المستندات المتعلقة بالصندوق بعناية قبل اتخاذ قراره بشأن االستثماري

 ق ضمن تقارير الصندوق الدوريةيمكن االطالع على اداء الصندو

مشورة بخل ألحـال تعـلر فهـم شـروط وأحكام الصندوق، ننصح با يمستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصـندوق وفهمهـا. وفلننصح ا

 ني.مستشار مه
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  إشعار هام

ما كان ق من عدمه. وإذا بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في الصندو هله الشروط واألحكامعلى كل مستثمر أن يقرأ 

االستعانة  فعليه، الشروط واألحكامالصندوق لالستثمار أو حول أي من محتويات  لمالئمةش  بالنسبة  لدى المستثمر أي

 بمستشار مالي مستقل، مع األخل في االعتبار أن كل شخص يستثمر في الصندوق إنما يقوم بلل  على مسؤوليته الشخصية. 

يفوض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية إفادة بخصوص طرح الوحدات سوى تل  الواردة إن مدير الصندوق لم 

حصل ذل ، يجب عدم االعتماد على مثل تل  المعلومات أو اإلفادات باعتبارها  في حال أن. وعليه، الشروط واألحكامفي 

تاريخ  حسبواألحكام هي معلومات مقدمة  أعطيت أو قدمت من مدير الصندوق. كما إن المعلومات الواردة في الشروط

 نص على خالف ذل . يتم اللم  واألحكام ماإصدار الشروط 

شروط علما بأن  السعوديين،إلى  ير و وطرح الوحدات موجهان إلى المواطنين السعوديين لشروط واألحكامإن توزيع هله ا

ضا أو دعوة من قبل أي شخص في أي دولة يحظر فيها ال تشكل عر به المتعلقةوأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى 

طلب وتالنظام مثل هلا العرض أو الدعوة، وال عرضا أو دعوة إلى أي شخص يحظر تقديم مثل هلا العرض أو الدعوة إليه. 

رف به بحوزته أن يتع متعلقةمستندات أخرى  أيةمن كل من تقع شروط وأحكام الصندوق والمالية  لألسواقالجزيرة  شركة

 على هله القيود ويلتزم بها. 

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

فيما يتعلق بأي أمور ضريبية أو قانونية أو شرعية أو استثمارية أو أية مسائل أخرى، ويُنصح المستثمرون المحتملون 

شاريهم المهنيين والشرعيين بالنسبة لشراء الوحدات أو امتالكها أو التصرف بها وبشأن المتطلبات النظامية باستشارة مست

التي تنطبق عليهم وقيود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهلا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هلا الشراء أو االمتالك أو 

 البيع أو التصرف من حيث الدخل والضريبة. 
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 /مدير الصندوق

 

 مشغل الصندوق

 

 

 

 

 +966 11 2256000هاتف 

 +966 11 2256068فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11455الرياض  20438ص. ب. 

 الرحمانية -طريق المل  فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

مدير الصندوق من 

 الباطن

 الزارد المحدودة إلدارة األصول

 LAZARD ASSET MANAGEMENT 

LIMITED  

 W1J 8LLشارع ستراتون، لندن  50

50 Stratton Street, London W1J 8LL 

www.lazardnet.com 

 أمين الحفظ

 نورثن ترست السعودية

THE NORTHERN TRUST COMPANY 

OF SAUDI ARABIA 

 

 +966 11 217 1017هاتف 

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

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 10175

st.comwww.northerntru 

 المدير اإلداري

 ميبلز الشرق االوسط

Maples Fund Services (Middle East) 

Limited 

 +971 4 511 4200هاتف 

 +971 4 511 4100فاكس 

 Liberty) ليبرتي هاوس، الدور السادس، 616

Houseمركز دبي المالي العالمي ،) 

 ، دبي، االمارات العربية المتحدة506734ص.ب 

www.maplesfundservices.com 

 شركاهوبي كي إف البسام  مراجع الحسابات

 +966112065333هاتف 

 +966112065444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11437الرياض  28355ص.ب 

حي  -( التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )

 السليمانية

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

 الهيئة الشرعية

 
 الهيئة الشرعية لبن  الجزيرة

 

 +966 12 609 8888  هاتف

 +966 21 609 8881فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 21442، جدة 6277ص.ب 

 النهضة -طريق المل  عبدالعزيز 

www.baj.com.sa 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.lazardnet.com/
http://www.northerntrust.com/
http://www.maplesfundservices.com/
http://www.pkf.com/saudi-arabia
http://www.baj.com.sa/
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 صندوق الملخص 

 ألسهم األسواق العالمية الناشئةصندوق الجزيرة  أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 المالية لألسواقشركة الجزيرة  مدير الصندوق

 الصندوق هدف

 االسالتثمارال على المدى الطويل من خالالل رأس الم فيتحقيق نمو هو  للصندوق األساسي الهدف

مؤشر داو جونز اإلسالمي المتخصص في األسالواق  التفوق على أداءوفي أسهم األسواق الناشئة، 

 للصندوق استرشادي كمؤشر اختياره تم اللي الناشئة

 مرتفع مستوى المخاطر

 أمريكي دوالر 2.000 لالشتراك األدنى الحد

 أمريكي دوالر 500 ضافياإل لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك شتراكلال األدنى الحد

 المنتظم االشتراك برامج عبر
 دوالر أمريكي 30

 دال يوج لالسترداد األدنى الحد

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

 العالمية األسهم أسواق في الرسمية العطل ميس باستثناءوالخ االثنين والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

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

 للمملكة الرسمية العطل باستثناء حداألو الثالثاء ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين
 الطلب تنفيل فيه تم اللي التعامل يوم نهاية من عمل أيام أربعة خالل

 أمريكي دوالر 100 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 األمريكي الدوالر عملة الصندوق

 م01/01/2013هـ الموافق 19/02/1434 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

وتم ، م13/11/2011هـ الموافق 12/1432/ 17 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

   م05/06/2022هـ الموافق 06/11/1443  إجراء أخر تحديث لها بتاريخ

 مؤشر داو جونز اإلسالمي المتخصص في األسواق الناشئة االسترشادي المؤشر

 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق

 نورثن ترست السعودية أمين الحفظ
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 وشركاهبي كي إف البسام  باتمراجع الحسا

 .سنوياً من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم %1.95 الصندوق إدارة رسوم

 تخصم من إجمالي مبلغ االشتراك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات %2لغاية  االشتراك رسوم

 رسوم أمين الحفظ 
الى رسوم عمليات ورسوم تقارير  افةباإلضسنوياً  %0.6وبحد اقصى  %0.0075 أدنيبحد 

 تحسب وتدفع شهرياً 

 مصاريف التعامل

تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب هله 

الرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في األسواق التي يتم التداول للصندوق فيها وكلل  

 لوسطاء الخارجيينالرسوم المتفق عليها مسبقاً مع ا

 مصاريف اخرى

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

النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تل  النشرات والتقارير واإلشعارات 

ية ومراجعي وتوزيعها ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم الخدمات الشرع

الحسابات الخارجيين والرسوم الرقابية وموقع تداول وأية مصاريف استثنائية و يرها مثل 

سنوياً من صافي قيمة  %0.25هله المصاريف نسبة  زال تتجاومصاريف التصفية. على أن 

 األصول بحد أقصى
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف النبيني واملرسلني، سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

 

 قائمة المصطلحات

 

 :المعنى المحدد له أدناه شروط واالحكاممن المصطلحات التالية المستخدمة في هله السيكون لكل 

 

 .شركاهوبي كي إف البسام : يعني مراجع الحسابات

 

الحاصالالاللة علالالالى تالالالرخيص مالالالن  ،شالالالركة الجزيالالالرة لألسالالالواق الماليالالالة: يعنالالالي / مشرررغل الصرررندوق/ مررردير الصرررندوق الشرررركة

خطالالالالالاب م والحاصالالالالاللة علالالالالالى 22/7/2007هالالالالالـ الموافالالالالالق 8/7/1428تالالالالالاريخ  07076-37 الماليالالالالالة رقالالالالالمهيئالالالالالة السالالالالالوق 

 20438الرئيسالالالالالالي: ص. ب.  امكتبهالالالالالال م وعنالالالالالالوان05/04/2008الموافالالالالالالق هالالالالالالـ 28/3/1429العمالالالالالالل تالالالالالالاريخ  لممارسالالالالالالة

 . 0112256000، المملكة العربية السعودية، هاتف 11455الرياض 

ص. وعنوان مكتبه الرئيسي:  4030010523قم تجاري ر سعودية بسجلمساهمة  الجزيرة، شركة: يعنـي بن  بنك الجزيرة

 ، المملكة العربية السعودية.21442 جدة 6277ب. 

شالالالركة تابعالالالة لتلالالال   أيلبنالالال  الجزيالالالرة وأو مملوكالالالة  قابضالالالة، تابعالالالةفالالالي هيئالالالة  شالالالركة: تعنالالالي أيالالالة مجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

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

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

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

 . يعني نورثن ترست السعودية: أمين الحفظ

 الزارد المحدودة إلدارة االصولشركة تعني  مدير الصندوق بالباطن:

 يعني ميبلز الشرق االوسط: المدير اإلداري

 . في األسواق العالمية يكون يوم عملو والخميس االثنين: يوم التعامل

  .ألسهم األسواق العالمية الناشئة الجزيرةصندوق يعني : الصندوق
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 عني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية للصندوق. : تالشرعية للصندوق الهيئة

 من هله الملكرة.  3: تعني األهداف االستثمارية الملكورة في البند األهداف االستثمارية

يقدم طلبا لالستثمار في  )طبيعي أو اعتباري( شخصأي : يعني المستثمر في الصندوق أو المستثمر )المستثمرون(

  الصندوق.

: تعني الوحدات االستثمارية التي تمنح المستثمر حق المشاركة في ملكية أصول الصندوق على أساس الوحدات االستثمارية

 نسبي وفقا لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر. 

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

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة.  : تعنيالالئحة

  .: تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالشريعة

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

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

من الئحة صناديق االستثمار بالنسبة  33العقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة وفقاً ألحكام المادة  واألحكام:الشروط 

من الئحة صـــــناديق االســـــتثمار بالنســـــبة للصـــــندوق الخاص، ويتم توقيعها بين مدير  82للصندوق العام والمادة 

  ت.الوحداالصندوق ومالكي 

  الصندوق.: يعني إجمالي المبلغ اللي يدفعه المستثمر لالستثمار في إجمالي مبلغ الشراء

  .يعني الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكيةلاير: 

 .في األسواق العالمية يكون يوم عملو والخميس االثنين :التقويم يوم

لالالى الخمالاليس مالالن كالالل أسالالبوع ويسالالتثنى منهالالا العطالالل الرسالالمية فالالي المملكالالة العربيالالة مالالن األحالالد إ يعنالالي أي يالالوم :يرروم العمررل

 السعودية. 

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

من مجموع  %50يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات اللين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من قرار صندوق عادي: 

الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية 

 .الحديثة

 وبيعهالالالا شالالالرا ها يالالالتم التالالالي والخالالالدمات السالالاللع جميالالالع علالالالى تُفالالالرض مباشالالالرة  يالالالر ضالالالريبة هالالالي :المضرررافة القيمرررة ضرررريبة

 سلسالالاللة مراحالالالل مالالالن مرحلالالالة كالالالل فالالالي المضالالالافة القيمالالالة ضالالالريبة وتُفالالالرض االسالالالتثناءات، بعالالال  مالالالع المنشالالال ت، قبالالالل مالالالن

 .الخدمة أو للسلعة النهائي البيع مرحلة وحتى بالتوزيع ومروراً  اإلنتاج من ابتداءً  اإلمداد،

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

 .أو فئته هطبيعتالتغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو  (1

فيما يتعلق بالصندوق العام  حقوقهم ىمالكي الوحدات أو عل ىتأثير سلبي وجوهري عل هالتغيير اللي قد يكون ل (2

 المغلق.
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 المخاطر للصندوق العام. درجةتأثير في  هالتغيير اللي يكون ل (3

 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

 .قالمغل العاماد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق يؤدي في المعتاي تغيير  (5

 إلى مدير الصندوق أو أي عضو من المغلق يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العامأي تغيير  (6

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

 المغلق. د من أصول الصندوق العاميقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسد  أي تغيير  (7

 المغلق. تسد د من أصول الصندوق العام تيال ىيزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرأي تغير  (8

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام المغلق. (9

 .ه أو كليهمازيادة اجمالي قيمة اصول الصندوق العام المغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عيني (10

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

 

صناديق  من الئحة (62) ةالماد ير ال يقع ضمن أحكامي" أي تغ ير األساسييُقصد ب"التغيير  :غير األساسيالتغيير 

 بتعريف التغييرات االساسية. والخاصةاالستثمار 
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 وأحكام الصندوقشروط 

 

 ستثمار صندوق اال .1

 ، صندوق عام مفتوح.ألسهم األسواق العالمية الناشئةالجزيرة  صندوق .1.1

وتم إجراء أخر تحديث لها ، م13/11/2011هـ الموافق 12/1432/ 17شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  صدرت .1.2

   م05/06/2022هـ الموافق 06/11/1443 بتاريخ

 .م13/11/2011هـ الموافق 12/1432/ 17وافقت الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته في  .1.3

 مفتوح المدة. الصندوق .1.4

 النظام المطبق   .2

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

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

حول تفسير شروط وأحكام هله االتفاقية، يحال هلا الخالف إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. وتعتبر 

 .واألحكاماللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير هله الشروط 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

في أسهم  االستثماررأس المال على المدى الطويل من خالل  فياألساسي للصندوق هو تحقيق نمو  الهدف  .3.1

األسواق الناشئة، والتفوق على أداء مؤشر داو جونز اإلسالمي المتخصص في األسواق الناشئة اللي تم اختياره 

 .كمؤشر استرشادي للصندوق

 وانتقاءالدول والقطاعات بناء محفظة متنوعة على مستوى من خالل الصندوق في أسهم األسواق الناشئة  يستثمر .3.2

 .كما يمكن له االستثمار في صناديق مشابهه المعايير الشرعية للصندوق.المتوافقة مع وأسهم الشركات األفضل 

ال بأن  االلتزامواحدة من خالل  دولةشركات تابعة لالصندوق بالحد من التركيز المفرط لالستثمارات في  قومي .3.3

حسب بلد  المعني دولةلوزن الأضافيه  %10 دولةي الشركات التابعة ألوق في استثمارات الصند نسبة زتتجاو

في أسهم الشركات المدرجة في األسواق ستثمار الا لصندوقيحق لكما  .في المؤشر االسترشادي للصندوق المنشـأ

ويحق له االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة  .المتقدمة والتي يرتبط ا لب نشاطها باألسواق الناشئة

ً لتحقيق مصلحة حملة وحدات الصندوق و )الريت( وحقوق االولوية. يمكن للصندوق حسب ما يراه مناسبا

أي نسبة من هله السيولة المتاحة في عمليات مرابحة طويلة أو  استثماراالحتفاظ بأي نسبة سيولة يراها ويمكن له 

بن  الجزيرة المال  لمدير الصندوق أو األدوات المالية الصادرة عن  في االستثمارل. كما يمكن له قصيرة األج

 .شركات تابعه طبقاً ألهداف وقيود الصندوق
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3.4.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %65 األسواق الناشئةاألسهم المدرجة في 

 %25 0 لناشئةأسهم األسواق اصناديق استثمارية في 

 %10 0 النقد

 

 .الصندوق في جميع اسواق االسهم العالميةيتعامل  .3.5

الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات و/أو أي من تابعيه لمدير الصندوق  يحق .3.6

داد في معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق وبحسب بنود االشتراك واالستروتابعيه مدير الصندوق 

 .هله الشروط واالحكام

مدير الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل اإلدارة الفعالة للصندوق التي تعتمد  يهدف .3.7

  األسهم ومعتمدا في ذل  على التحليل األساسي ألسهم الشركات والقطاعات واألسواق. على انتقاء

 لية التالية ضمن استثمارات الصندوق:مالوراق ادير الصندوق إدراج األميمكن ل ال .3.8

 FUTURESالعقود المستقبلية  .3.8.1

  OPTIONS عقود الخيارات .3.8.2

 .SWAPعقود المبادلة  .3.8.3

 .األسهم الممتازة .3.8.4

المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  الشرعيةمع المعايير  متوافقةالصندوق بأن تكون جميع استثماراته  يلتزم .3.9

 المعينة للصندوق.

بحيث ال مشابهه من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية  %25استثمار ما ال يزيد عن للصندوق  يمكن .3.10

  .من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به %20يتجاوز نسبة 

 %10للصندوق الحصول على تمويل )بما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق( بما ال يزيد عن  يمكن .3.11

ويستثنى من ذل  ما يتم . رهن اصول الصندوق مقابل هلا القرض مال يت على أنمن صافي قيمة أصوله، 

ً من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب  ً حسنا اقتراضه قرضا

 الصندوق.

 حال،حد. وعلى أية من صافي قيمة الصندوق في أسهم مصدر وا %10يمكن للصندوق استثمار ماال يزيد عن  .3.12

من أجمالي القيمة السوقية للوعاء االستثماري للشركات  %10في حال تجاوز الوزن السوقي لشركة مدرجة نسبة 

، فإن بإمكان مدير الصندوق أن يزيد من نسبة االستثمار في هله ة للصندوقالمعايير الشرعيالمدرجة المتوافقة مع 

من صافي  %20 هما نسبتاالستثمار فيها  زال يتجاوعلى أن  سوقية لهله الشركةالشركة إلى النسبة المماثلة للقيمة ال
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المعايير الشرعية . وستتم مراجعة وتحديث الوعاء االستثماري للشركات المتوافقة مع قيمة اصول الصندوق

  .بشكل ربع سنوي للصندوق

الصندوق وسياسات  بأهدافخالل استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حلر وحكيم مع عدم اال تقوم .3.13

 .حدود التعامل مع االطراف النظيرةاالستثمار ومراعاة 

داو جونز اإلسالمي المتخصص في األسواق الناشئة هو المؤشر اإلرشادي للصندوق. وهو مؤشر مؤشر   .3.14

 سواقباألتصدره إس اند بي وداو جونز للمؤشرات، ويختص بقياس التغيرات السعرية في االسهم المدرجة 

مع المعايير الشرعية للصندوق. ويمكن للمستثمر الحصول على معلومات كاملة عن  والمتوافقةالعالمية الناشئة 

 www.spindices.comالمؤشر اإلرشادي من موقع إس اند بي وداو جونز 

 . يستثمر الصندوق في المشتقات لن .3.15

 ة لالستثمار في الصندوقالمخاطر الرئيسي .4

أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة لالستثمار في أسواق األسهم، وعلى المستثمر أن  ستكون .4.1

يكون على علم بأن قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أن تنخف  وترتفع في أي وقت، وال يمكن إعطاء أي تأكيد 

 . بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقهاالصندوق االستثمارية ستنفل  استراتيجيةبأن 

األداء السابق للصندوق واألداء السابق للمؤشر االسترشادي ال يدالن على ما سيكون عليه أداء الصندوق في  إن .4.2

المستقبل. كما أن هناك عدة عوامل تؤثر على أداء الصندوق، وسوف يتغير سعر وحدة الصندوق بصورة دورية 

ظروف السوق والسياسة النقدية أو بفعل أي تطورات اقتصادية، سياسية، مالية، أو أمنية، أو كوارث تبعا لتغير 

 طبيعية أخرى.

ضمان لمالكي الوحدات أن االداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر  اليوجد .4.3

 أو يماثل االداء السابق.

لم بأن االستثمار في الصندوق ليس وديعة لدى أية بن  محلي يرعى الصندوق المستثمرين أن يكونوا على ع على .4.4

 أو يبيع وحدات الصندوق أو مرتبط بالصندوق بأي شكل.

، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ال بشأن المبلغ األصلي المستثمر وال بشأن للخسارةيتعرض الصندوق  قد .4.5

 أية عوائد.

 ملة المرتبطة باالستثمار:المخاطر الرئيسية المحت قائمة .4.6

مخاطر سوق األسهم: تتلبلب قيمة األسهم تبعا ألية تطورات تتعلق بالشركة المصدرة وبالسوق  .4.6.1

وبالمستجدات السياسية واالقتصادية وعوامل العرض والطلب. ويمكن أن ينتج تلبلب حاد في أسعار األسهم 

 على المدى القصير جراء هله التطورات. 

ف: التلبلب لسعر صرف الدوالر مقابل العمالت المحلية للبلدان المستثمر في أصولها مخاطر أسعار الصر .4.6.2

أو مقابل العملة الرئيسية لمالكي الوحدات قد ال يمكن التنبؤ به، وقد يكون له تأثير كبير على العوائد 

 االستثمارية للصندوق أو لمالك الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي.

بلالالالد مالالالا  األمنيالالالة فالالالييكالالالون لألوضالالالاع السياسالالالية واالقتصالالالادية أو  القتصالالالادية: قالالالدواالمخالالالاطر السياسالالالية  .4.6.3

وللتغيالالالالرات التنظيميالالالالة أو الضالالالالريبية أو تغيالالالالر السياسالالالالة االقتصالالالالادية فالالالالي ذلالالالال  البلالالالالد، تالالالالأثير كبيالالالالر علالالالالى 

 السوق في ذل  البلد وفي البلدان المحيطة أو المرتبطة به. 

http://www.spindices.com/
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سهم أو الورقة المالية جراء أي تغيرات تطرأ على الوضع مخاطر الشركة المصدرة: يمكن أن تتأثر قيمة ال .4.6.4

 المالي للشركة المصدرة أو الشركات التابعة لها.

المخالالاطر الشالالرعية: تالالتم مراجعالالالة شالالرعية الشالالركات المسالالالتثمر فيهالالا وقالالد ينالالالتج اسالالتبعاد أي شالالركة يتبالالالين  .4.6.5

والظالالالالروف  النظالالالالر عالالالن مالئمالالالالة أو عالالالالدم مالئمالالالة المعالالالالايير الشالالالرعية بغالالالال عالالالدم مطابقتهالالالالا للضالالالالوابط 

االسالالتثمارية األخالالرى. كمالالا قالالد ينالالتج عالالن هالالله المراجعالالة الالالتخلص مالالن بعالال  أربالالاح الشالالركات الموزعالالة 

 .التطهيربدفعها للجهات الخيرية على سبيل 

مخالالالاطر السالالاليولة: هالالالي مخالالالاطر انخفالالالاض السالالاليولة فالالالي السالالالوق الالالاللي يسالالالتثمر فيالالاله الصالالالندوق ممالالالا يالالالؤثر  .4.6.6

  فالالالي حالالالالة زيالالالادة طلبالالالات االسالالالترداد فالالالي يالالالوم علالالالى إمكانيالالالة تسالالالييل جالالالزء مالالالن أصالالالول الصالالالندوق وكالالاللل

مالالالن قيمالالالة أصالالالول الصالالالندوق ومالالالا يالالالتم عنالالاله مالالالن تأجيالالالل بعالالال  طلبالالالات  %10تقالالالويم واحالالالد عالالالن نسالالالبة 

 االسترداد ليوم التقويم التالي بالنسبة والتناسب.

المخالالالاطر النظاميالالالة: قالالالد ينالالالتج اتخالالالاذ بعالالال  اإلجالالالراءات التالالالي قالالالد تالالالؤثر بحالالالال مالالالن األحالالالوال علالالالى أداء  .4.6.7

 حال تغير األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل هلا الصندوق. الصندوق في

الالالالى تالالالأثر الرسالالالوم ، قالالالد يالالالؤدي فالالالرض الضالالالرائب ومنهالالالا ضالالالريبة القيمالالالة المضالالالافةمخالالالاطر ضالالالريبية:  .4.6.8

 الضالالالرائب التالالاليحيالالالث قالالالد تالالالؤدي هالالالله  ،والمصالالالاريف والتكالالالاليف األخالالالرى المرتبطالالالة بالالالإدارة الصالالالندوق

ألنظمالالالة واللالالالوائح ذات لبطالالالة باالسالالالتثمار فالالالي الصالالالندوق. ووفقالالالاً العوائالالالد المرت انخفالالالاضيالالالتم فرضالالالها إلالالالى 

االلتزامالالالات المفروضالالالة ذات العالقالالالة بضالالالريبة القيمالالالة هالالالله العالقالالالة، فإنالالاله فالالالي حالالالال اإلخالالالالل بالالالأي مالالالن 

 .المضافة فإن ذل  سوف يؤدي إلى فرض  رامات مالية وعقوبات نظامية أخرى

يكالالون لالاله تالالأثير سالاللبي علالالى قيمالالة األوراق الماليالالة مخالالاطر أسالالعار الفائالالدة: تغيالالر أسالالعار الفائالالدة يمكالالن أن  .4.6.9

 وأسهم الشركات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

مخالالالالاطر الشالالالالركات الصالالالالغيرة: وتتمثالالالالل بالتقلبالالالالات الشالالالالديدة التالالالالي تكالالالالون عرضالالالالة لهالالالالا أسالالالالهم الشالالالالركات  .4.6.10

الصالالغيرة سالالواء صالالعودًا أو هبوًطالالا األمالالر والالاللي يجعالالل أسالالهم تلالال  الشالالركات أكثالالر مخالالاطرة مالالن أسالالهم 

 الشركات الكبيرة وقد ينعكس ذل  على سعر الوحدة بالصندوق.

مخالالالاطر تركيالالالز االسالالالتثمار: قالالالد يركالالالز الصالالالندوق فالالالي اسالالالتثماره علالالالى أسالالالهم الشالالالركات العاملالالالة بقطالالالاع  .4.6.11

معالالالين أو يزيالالالد مالالالن اسالالالتثماره فالالالي سالالالهم معالالالين لنسالالالبة تفالالالوق وزن ذلالالال  السالالالهم فالالالي الوعالالالاء االسالالالتثماري 

أكثالالالر عرضالالالة للتقلبالالالات التالالالي قالالالد يتعالالالرض لهالالالا ذلالالال  الخالالالاص بالصالالالندوق، ممالالالا قالالالد يجعالالالل الصالالالندوق 

 القطاع أو ذل  السهم وقد ينعكس ذل  على سعر الوحدات.

مخالالالاطر االئتمالالالان: فالالالي حالالالال اسالالالتثمار أصالالالول الصالالالندوق فالالالي عمليالالالات المرابحالالالة أو الصالالالكوك، فهنالالالاك  .4.6.12

مخالالالاطر ائتمانيالالالة تتمثالالالالل فالالالي مقالالالدرة الطالالالالرف اآلخالالالر علالالالى سالالالالداد المسالالالتحقات أو االلتزامالالالات المترتبالالالالة 

عليالالالاله فالالالالي الوقالالالالت المحالالالالدد أو عالالالالدم إمكانيالالالالة السالالالالداد نهائيالالالالاً ممالالالالا قالالالالد يالالالالؤثر سالالالاللباً علالالالالى سالالالالعر الوحالالالالدة 

 بالصندوق.

مخالالالالاطر إداريالالالالة: قالالالالد تتالالالالأثر عوائالالالالد الصالالالالندوق نتيجالالالالة تغيالالالالر القالالالالائمين علالالالالى إدارة الصالالالالندوق أو رسالالالالوم  .4.6.13

 ومصاريف الصندوق وبالتالي قد تتأثر اسعار وحداته.

عيالالالوب االتصالالالاالت، واألجهالالالزة والمعالالالدات  ندوق نتيجالالالة عوائالالالق اومخالالالاطر تقنيالالالة: قالالالد تتالالالأثر عوائالالالد الصالالال .4.6.14

والهجالالالوم بالبرمجيالالالات الخبيثالالالة، أو العطالالالل الفنالالالي، سالالالواء أكالالالان جزئيالالالاً  االختالالالراقونظالالالم المعلومالالالات، أو 

 قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق. أم كلياً، مما

اف ذات مخالالالالاطر تضالالالالارب المصالالالالالح: قالالالالد ينشالالالالأ تضالالالالارب مصالالالالالح بالالالالين مالالالالدير الصالالالالندوق أو األطالالالالر .4.6.15

العالقالالة والمشالالالتركين فالالالي الصالالالندوق أثنالالالاء القيالالالام بالالالإدارة الصالالالندوق. وإن أي تضالالالارب فالالالي المصالالالالح يحالالالد 



 -14-         

مالالالالن قالالالالدرة مالالالالدير الصالالالالندوق علالالالالى أداء مهامالالالاله بشالالالالكل موضالالالالوعي قالالالالد يالالالالؤثر سالالالاللباً علالالالالى اسالالالالتثمارات 

 الصندوق وأدائه.

 العالقالالالالةذات  مخالالالاطر الخالفالالالات القانونيالالالالة: فالالالي حالالالال نشالالالالوء خالفالالالات قانونيالالالة بالالالالين اي مالالالن االطالالالراف .4.6.16

بالصالالالالندوق أو بالالالالين الصالالالالندوق وأي مالالالالن هالالالالله األطالالالالراف فقالالالالد يالالالالؤدي ذلالالالال  إلالالالالى تعطالالالالل بعالالالال  اعمالالالالال 

 الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذل  على سلبياً على سعر وحداته.

مخالالالالاطر فقالالالالدان المالالالالوظفين الرئيسالالالاليين: إن فقالالالالدان مالالالالدير الصالالالالندوق و/أو مالالالالدير الصالالالالندوق مالالالالن البالالالالاطن  .4.6.17

مالالالوظفين الرئيسالالاليين العالالالاملين لالالالدى أي مالالالنهم وتالالالأخر أو تعالالاللر ايجالالالاد و/أو أي مالالالن األطالالالراف الخارجيالالالة لل

االسالالالتثمارية للصالالالندوق ممالالالا قالالالد  االسالالالتراتيجيةالبالالالدالء قالالالد يالالالؤثر علالالالى قالالالدرة مالالالدير الصالالالندوق علالالالى تنفيالالالل 

 يؤثر سلبياً على قيمة االستثمار وسعر الوحدة في الصندوق.

ث خارجالالالة عالالالن االرادة تتعلالالالق مخالالالاطر تعالالاللر اصالالالدار تقيالالاليم ألصالالالول الصالالالندوق: فالالالي حالالالالة وقالالالوع حالالالواد .4.6.18

التالالالي يسالالالتثمر فيهالالالا الصالالالندوق، او حالالالدوث ظالالالروف قالالالاهرة سياسالالالة او مناخيالالالة او أيالالالة ظالالالروف  باألسالالالواق

تحالالالت  للوحالالالدةالصالالالندوق تقيالالاليم اسالالالتثماراته وبالتالالالالي اصالالالدار سالالالعر  ىيتعالالاللر علالالالاسالالالتثنائية اخالالالرى، فقالالالد 

 هله الظروف. 

االت التصالالالالنيف االئتمالالالالاني لتخفالالالالي  مخالالالالاطر خفالالالال  التصالالالالنيف االئتمالالالالاني: إن أي تغييالالالالر تقالالالالوم بالالالاله وكالالالال .4.6.19

التصالالالالنيف االئتمالالالالاني ألدوات الالالالالدخل الثابالالالالت أو مصالالالالدريها أو الطالالالالرف النظيالالالالر ربمالالالالا يالالالالؤثر سالالالاللباً علالالالالى 

 قيمة االستثمارات وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

ستثمر الصندوق بأدوات الدخل مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت: في حال ا .4.6.20

على التحليل والبحث اللي يقوم به مدير الصندوق وعلى  باالعتمادالثابت  ير المصنفة ائتمانيا، فسيتم ذل  

لمصدري هله األدوات على قيمتها مما قد  الماليةتقييمه االئتماني الداخلي. وقد يؤثر أي تراجع في المراكز 

 الصندوق.يؤثر على اسعار وحدات 

 تقييم المخاطر آلية .5

 ووفقا للسياسةبمراقبة أداء الصندوق على أساس سنوي وعند الحاجة لدى مدير الصندوق تقوم إدارة المخاطر 

 الصندوق. إدارةبتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر و بالصندوق تقوم الخاصةالمخاطر 

 لالستثمار في الصندوق المستهدفة الفئة .6

اللين  الحكوميةوشبة  والحكومية الخاصةق مالئم للمستثمرين األفراد والشركات والمؤسسات هلا الصندو

 .من المخاطر مستوى مرتفعلديهم القدرة على تحمل طويلة المدى و االستثماراتيفضلون 

 /حدود االستثمارقيود .7

ناديق االستثمار وشروط يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة ص

 واحكام الصندوق.

  العملة .8

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

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

بين اليوم اللي يقدم المستثمر طلب شراء الوحدات واليوم اللي يتم فيه تنفيل طلب المستثمر، فإن أية  المستخدم

 .خسائر تترتب على هلا التغير يتحملها المستثمر وحده بدون أي التزام من مدير الصندوق

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9
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 كمقابل للخدمات التي تقدم له: هأصولالصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من  يدفع .9.1

سنويا من صافي قيمة أصول  %1.95يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع  رسوم اإلدارة: .9.1.1

 سنوي الصندوق تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع

 %0.6و أدنيبحد  %0.0075 نما بيرسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح  .9.1.2

دوالر امريكي  15 نما بيالى رسوم عمليات تتراوح  باإلضافةبحد اعلى سنويا من صافي قيمة األصول، 

دوالر  1,650دوالر امريكي بحد اعلى لكل عملية، ورسوم تقارير سنوية تبدأ من  190و أدنيبحد 

سنوياً. تحسب هله  دوالر امريكي 5,500ثم  الثانيةدوالر امريكي للسنه  2,750امريكي للسنه االولى ثم 

 الرسوم وتدفع على أساس شهري.

سنويا من صافي قيمة  %0.09رسوما بنسبة  المدير اإلدارييدفع الصندوق إلى رسوم المدير اإلداري:  .9.1.3

ً تحسب دوالر امريكي(  22,000وبحد أدنى )األصول   باإلضافة، وتدفع على أساس ربع سنوي شهريا

 .لىدوالر امريكي( للسنه االو 3,000إلى )

الرسوم قائمة ب موضح هو كما االسترشادي المؤشر رسوم الصندوق يدفعرسوم المؤشر االسترشادي:  .9.1.4

 (.9.2) البندفي  والمصاريف

مصاريف التعامل: تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، وتحتسب  .9.1.5

تي يتم التداول للصندوق فيها وكلل  الرسوم األسواق الهله الرسوم حسب رسوم التعامل المعمول بها في 

 المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين.

تكاليف المتعلقة مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر اليدفع الصندوق مصاريف أخرى:  .9.1.6

رات بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تل  النشرات والتقارير واإلشعا

مراجعي الحسابات الشرعية وخدمات الرسوم ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق و وتوزيعها

مثل مصاريف التصفية. على  أية مصاريف استثنائية و يرهاوالرسوم الرقابية وموقع تداول والخارجيين 

ً  %0.25 نسبةهله المصاريف  زال تتجاوأن   . بحد أقصى من صافي قيمة األصول سنويا

 ومصاريف الصندوق مرسو .9.2

 رسوم الصندوق

 تخصم من إجمالي مبلغ االشتراك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات %2لغاية  رسوم االشتراك

 سنوياً من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم %1.95 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم الحفظ
الى رسوم عمليات ورسوم تقارير تحسب وتدفع  ةباإلضافسنوياً  %0.6وبحد اقصى  %0.0075 أدنيبحد 

 ً  شهريا

 رسوم المدير االداري
دوالر امريكي( تحسب شهرياً وتدفع على  22,000سنويا من صافي قيمة األصول وبحد أدنى ) 0.09%

 أساس ربع سنوي.

رسوم المؤشر 

 االسترشادي
 لاير سعودي سنوياً بحد أقصى. 50,000

ً  أدنيه لكل عضو مستقل بواقع خمسة االف لاير سعودي بدل حضور لكل اجتماع بحد مكافأ مجلس إدارة الصندوق*  .اجتماعين سنويا

 لاير سعودي سنوياً بحد أقصى. 50,000 أتعاب المحاسب القانوني*

 لاير سعودي سنوياً تدفع لهيئة السوق المالية 7,500 رسوم رقابية*
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 ياً لاير سعودي سنو 10,000 الشرعية* رسوم الخدمات

 لاير سعودي سنوياً  5,000 موقع تداول*

 المضافة القيمةضريبة 

فالالالإن وفالالالي حالالالال فرضالالالها علالالالى أي خدمالالالة يالالالتم تزويالالالد الصالالالندوق بهالالالا،  ضالالالريبة القيمالالالة المضالالالافة قالالالد يالالالتم فالالالرض

الصالالالندوق سالالاليدفع لمالالالزود الخدمالالالة )باإلضالالالافة إلالالالى أيالالالة رسالالالوم أو مصالالالاريف أخالالالرى( مجموعالالالاً مسالالالاوياً للقيمالالالة 

 ة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية.المسجلة لهله الضريب

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

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

 هله الضريبة.

 

                  

جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق و  .9.3

 مال  الوحدة.

 

ي بقيمة 2,667 دوالر
اض  مصاريف استثمار افتر % AVG NAV Amount-USD نوع الرسم

3.96                                                                     0.15% رسوم الحفظ                21,006

52.18                                                                  1.96% رسوم االدارة             276,742

-                                                                       0.00% اك                      - رسوم االشتر

-                                                                       0.00% داد المبكر                      - رسوم االستر

4.16                                                                     0.16% رسوم المدير االداري                22,061

-                                                                       0.00% رسوم التمويل                      -

-                                                                       0.00% رسوم التسجيل                      -

1.16                                                                     0.04% ي                  6,168 رسوم المراجع الخارج 

0.38                                                                     0.01% رسوم رقابية - هيئة السوق المال                  2,000

1.66                                                                     0.06% شادي                  8,800 رسوم المؤشر اإلستر

0.50                                                                     0.02% عية                  2,667 رسوم اللجنة الشر

1.01                                                                     0.04% رسوم مجلس إدارة الصندوق                  5,333

0.25                                                                     0.01% رسوم موقع تداول                  1,333

6.65                                                                     0.25% رسوم القيمة المضافة                35,293

11.88                                                                  0.45% مرصوفات التعامل                63,001

83.79                                                                  3.14%  المجموع             423,398

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

 %2اشتراك تستحق لمدير الصندوق يدفعها المستثمر بنسبة ثابتة ال تزيد عن  يتم خصم رسوماالشتراك:  رسوم .9.4

 .الوحداتمن إجمالي مبلغ االشتراك. وتخصم منه قبل شراء 

 المادةأي عموالت بخالف الملكور في هله  دال يوج  .9.5

 الزكاة والضريبة: معلومات .9.6

الصندوق أو إخراجها، وفي حال لى المستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق لن يقوم باحتساب زكاة ع .9.6.1

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

 هله التغييرات.

 الضريبية المطبقة في كل سوق مالية يستثمر بها. لألنظمةيخضع الصندوق  .9.6.2
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ال و أية مستندات ذات صلة جميع الرسوم والمصاريف الملكورة في هله الشروط واألحكام و/أ .9.6.3

 .ضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذل  لتشم

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد  .9.6.4

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

ساوياً للقيمة المسجلة لهله الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة مجموعاً م

 .المعنية

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من  .9.6.5

عاً فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أخرى( مجمو قبل الصندوق،

 .مساوياً لقيمة هله الضريبة

 المادةأي عموالت بخالف الملكور في هله  دال يوج .9.7

 يم والتسعيريالتق .10

إجمالالالالالالالي موجالالالالالالودات الصالالالالالالندوق قيمالالالالالالة األسالالالالالالهم واألربالالالالالالاح والنقديالالالالالالة وعائالالالالالالد عمليالالالالالالات المرابحالالالالالالة  يشالالالالالالمل .10.1

 واالستثمارات األخرى التي يملكها الصندوق.

وبالالات الصالالندوق مالالن أجمالالالي قيمالالة موجوداتالاله. ويشالالمل صالالافي قيمالالة األصالالول هالالو حاصالالل طالالرح إجمالالالي مطل .10.2

والحفالالالالظ والوسالالالالاطة والرسالالالالوم  إجمالالالالالي المطلوبالالالالات علالالالالى سالالالالبيل المثالالالالال ال الحصالالالالر جميالالالالع رسالالالالوم العمليالالالالات

، والرسالالالالوم والمصالالالالروفات المدفوعالالالالة أو المسالالالالتحقة أليالالالالة أطالالالالراف تقالالالالدم خالالالالدمات للصالالالالندوق وجميالالالالع األخالالالالرى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

ول الصالالندوق المدرجالالة فالالي سالالوق ماليالالة معتالالرف بهالالا، سالاليتم اسالالتخدام آخالالر سالالعر إ الالالق لغالالرض بالنسالالبة ألصالال .10.3

تقالالويم تلالال  األصالالول أمالالا بالنسالالبة لصالالناديق االسالالتثمار المسالالتثمر بهالالا فسالاليتم اسالالتخدام اخالالر صالالافي قيمالالة أصالالول 

 . منشور لكل وحدة وذل  لتحديد صافي قيمة أصول الصندوق

ً في يومي التعامل المحددين تقويم أصول الصندوق مرتين اسبوعي يتم .10.4 والخميس(. على أساس إ الق  )االثنينا

أسعار األسهم المتوفرة في ذل  اليوم ما لم تكن األسواق  ير عاملة في ذل  اليوم وفي هله الحالة يتم التقويم حسب 

 .آخر إ الق ألسعار تل  األسهم

لسعر الوحدة في حال حدوث  خاطئحساب ألصول الصندوق أو  خاطئمدير الصندوق بتوثيق اي تقويم  سيقوم .10.5

عن جميع أخطاء التقويم )بما في ذل  مالكي الوحدات السابقين(  ذل ، وتعوي  جميع مالكي الوحدات المتضررين

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

 .رير الصندوقاوالموقع اإللكتروني للسوق وفي تق راً في موقعه اإللكترونيوف  سعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

تحديالالالالد قيمالالالالة وحالالالالدات الصالالالالندوق بقسالالالالمة صالالالالافي قيمالالالالة أصالالالالول الصالالالالندوق علالالالالى مجمالالالالوع الوحالالالالدات  يالالالالتم .10.6

قيمالالالة األصالالالول بالنسالالالبة للمسالالالتثمر االسالالالتثمارية القائمالالالة فالالالي يالالالوم التعامالالالل المعنالالالي، وعلالالالى ضالالالوئها يالالالتم تحديالالالد 

 تنفيل طلبات االشتراك واالسترداد. أل راضالحالي وسعر الوحدة 

مدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق بحد أقصى في يوم العمل اللي يلي يوم التقويم على  سيقوم .10.7

 السعودية )تداول( الخاص بلل .موقع مدير الصندوق على شبكة االنترنت وكلل  على موقع السوق المالية 

 تالتعامال .11

 .دوالر امريكي 100م، بسعر أولي للوحدة يبلغ 01/01/2013االشتراكات في الصندوق استقبال  بدأ .11.1
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العطل الرسمية في أسواق األسهم العالمية، وآخر موعد الستالم نموذج  والخميس باستثناءالتعامل هي االثنين  أيام .11.2

اد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الرابعة عصراً في يوم العمل اللي يسبق طلب االشتراك أو االسترد

على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات  لال يحصالمشترك . علما بأن يوم التعامل

أو خطية أو بوسيلة االستثمارية في سجل الوحدات اللي تحتفظ به الشركة كحسابات فرعية لديه بصيغة رقمية 

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

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد: إجراءات .11.3

على المستثمر اللي ير ب في االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا لدى مدير الصندوق لكي يتم من  .11.3.1

 الشتراك واالسترداد.خالله تنفيل عمليات ا

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

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

كما في إ الق يوم التعامل  االشتراك، مطروحاً منه رسوم االشتراك المستحقة، على صافي قيمة الوحدة

 المعني.

في حال ر بة المستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بوسيلة أخرى عدا الخصم على الحساب، كشي  شخصي  .11.3.3

أو مصرفي أو حواله بنكية، فسيتم تنفيل طلب االشتراك في يوم التعامل اللي يلي تحصيل مدير الصندوق 

 ط واألحكام موقعة من قبل المستثمر.مبلغ االشتراك واستالم نموذج االشتراك والشرو

يمكن للمستثمر استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذل  من خالل تعبئة نموذج طلب استرداد وتوقيعه  .11.3.4

وتسليمه إلى مدير الصندوق. ويحسب المبلغ اللي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد 

 وحدة ليوم التعامل اللي تم تنفيل الطلب فيه.الوحدات المطلوب استردادها في صافي قيمة ال

يمكن للمستثمر اللي يقدم طلب استرداد بطريقة صحيحة أن يطلب سحب طلب االسترداد. وتحتفظ  .11.3.5

 الشركة بحقها في قبول أو رف  ذل  الطلب وفق تقديرها المطلق

لي تم فيه تنفيل طلب تدفع حصيلة االسترداد إلى المستثمر خالل أربعة أيام من نهاية يوم التعامل ال .11.3.6

 االسترداد

لمدير الصندوق رف  طلب االشتراك في وحدات استثمار في الصندوق لشخص يكون  ير مؤهل  يحق .11.4

 .لالستثمار في الصندوق بموجب أي نظام أخر ذي عالقة

 أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية: االشتراكتعليق  يتم .11.5

 إذا طلبت الهيئة ذل  .11.5.1

 صندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.إذا رأى مدير ال .11.5.2

إذا ُعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول األخرى التي  .11.5.3

لى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل إعام، إما بشكل عام وإما بالنسبة يملكها الصندوق ال

  وهرية لصافي قيمة اصول الصندوقمعقول أنها ج

 حال حدوث اي تعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم اتخاذ االجراءات اآلتية:في  .11.6

 التأكد من عدم استمرار اي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. .11.6.1
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ومشغل الصندوق ن الحفظ مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمي .11.6.2

 حول ذل  بصورة منتظمة.

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعار الهيئة ومالكي  .11.6.3

عن التعليق واالفصاح عن ذل  في  لإلشعار المستخدمةالوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها 

 الموقع اإللكتروني للسوق المالية.الموقع االلكتروني لمدير الصندوق و

استرداد قدمه المستثمر ولم يتم تنفيله بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيله في أول يوم  هناك طلبإذا كان  .11.6.4

 ( أيام من رفع التعليق3تعامل بعد انتهاء التعليق ما لم يكن المستثمر قد طلب خطيا سحبه قبل ثالثة )

 طلب استرداد ليوم التعامل التالي وذل  في الحاالت التالية: لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي يحق .11.7

أو أكثر من صافي  %10إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد المطلوب تنفيلها في أي يوم تعامل  .11.7.1

 قيمة أصول الصندوق

إلى أصول من األسواق التي للصندوق فيها أصول أو أوراق مالية أو بالنسبة  في أيإذا تم تعليق التعامل  .11.7.2

 . الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق

 يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين لن .11.8

دوالر أمريكي،  500دوالر أمريكي واالشتراك اإلضافي  2.000األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو  الحد .11.9

علما بأنه يحق دوالر أمريكي،  30 االشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظمدنى لالشتراك واألحد وال

 .لمدير الصندوق تغيير هلا الحد األدنى. ويمكن للمستثمر تقديم طلب استرداد لجميع وحداته أو جزء منها

 سياسة التوزيع .12

 لن يقوم الصندوق بتوزيع ارباح نقدية حيث ان ذل  ليس من ضمن اهدافه

 مالكي الوحداتإلى لتقارير ا تقديم .13

، المراجعالالالالةمتضالالالالمنةً القالالالالوائم الماليالالالالة السالالالالنوية للصالالالالندوق مالالالالدير الصالالالالندوق بإعالالالالداد التقالالالالارير السالالالالنوية  سالالالاليقوم .13.1

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

ر وذلالالال  عبالالالمالالالن نهايالالالة فتالالالرة التقريالالالر أشالالالهر ( 3) زال تتجالالالاوسالالالتتاح التقالالالارير السالالالنوية للجمهالالالور خالالالالل مالالالدة  .13.2

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

( يومالالالاً مالالالن نهايالالالة فتالالالرة 30) زال تتجالالالاومالالالدة األوليالالالة وإتاحتهالالالا للجمهالالالور خالالالالل  القالالالوائم الماليالالالةسالالاليتم اعالالالداد  .13.3

 مالية )تداول(.وذل  عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق ال القوائم

وذلالالال   الربالالالع المعنالالاليمالالالن نهايالالالة أيالالالام ( 10) زال تتجالالالاوسالالاليتم نشالالالر البيالالالان الربالالالع سالالالنوي للصالالالندوق خالالالالل مالالالدة  .13.4

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

وكالالاللل  جميالالالع  سالالاليتم اتاحالالالة صالالالافي قيمالالالة اصالالالول الصالالالندوق للفحالالالص مالالالن جانالالالب مالالالالكي الوحالالالدات دون مقابالالالل، .13.5

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

لصندوق عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق لالقوائم المالية السنوية  إتاحة سيتم .13.6

 المالية )تداول(.
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 للصندوق تبدأفي نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية  المراجعهالقوائم المالية السنوية  نشر يتم .13.7

 من كل عام ميالدي. 31/12 وتنتهي بتاريخ 1/1بتاريخ 

 للصندوق مجاناً عند طلبها. المراجعةمدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية  يلتزم .13.8

 سجل مالكي الوحدات .14

وحفظالالالة فالالالي المملكالالالة، ويعالالالد سالالالجل مالالالالكي  وتحديثالالالهبمالالالالكي الوحالالالدات بإعالالالداد سالالالجل الصالالالندوق مالالالدير  يقالالالوم .14.1

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

قيالالالد جميالالالع الوحالالالدات االسالالالتثمارية فالالالي سالالالجل الوحالالالدات الالالاللي تحالالالتفظ بالالاله الشالالالركة كحسالالالابات فرعيالالالة لديالالاله  تميالالال .14.2

ن الشالالالالركة إشالالالالعارا يبالالالالين تفاصالالالاليل بصالالاليغة رقميالالالالة أو خطيالالالالة أو بوسالالالاليلة إلكترونيالالالالة، ويسالالالالتلم كالالالل مسالالالالتثمر مالالالال

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجتماع مالكي الوحدات .15

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

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

من  أكثرأيام من تسلم طلب كتابي من مال  أو  10صندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل يقوم مدير ال .15.3

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

ق والموقع االلكتروني الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذل  في الموقع االلكتروني لمدير الصندو تكون .15.4

 ايام وال 10عن  لال تقللسوق المالية )تداول(، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة 

يوماً قبل تاريخ االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة في  21تزيد عن 

 سال نسخة من االشعار إلى الهيئة.كل من االشعار واالعالن، وإر

على االقل  %25حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  إذااليكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال  .15.5

 من قيمة وحدات الصندوق.

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

عه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات موق

الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة ملكية  االجتماعأيام. ويُعد  5الثاني بمدة ال تقل عن  االجتماعوأمين الحفظ قبل موعد 

 .االجتماعالوحدات الممثلة في 

 يتوضوعات الملا عتباراال يق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـل فجب على مدير الصندوي .15.7

قـل مـن قيمـة األعلـى  %10ملكـون يمـالكي الوحـدات الـلين لحـق يإدراجهـا، و يير ب مـالكي الوحـدات ف

 الدات، شريطة أن جدول أعمال اجتماع مالكي الوح ىوحـدات الصـندوق العـام إضـافة موضـوع أو أكثر إل

صناديق االستثمار  ئحةالموجب أحكام بـرح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته تمقلموضـوع اليتـداخل ا

 وشروط واحكام الصندوق.

، أعالهمشار إليهـا لا اإلعالنـرة تف لالمـال اجتمـاع مـالكي الوحـدات خـمدير الصندوق تعـديل جـدول أعلجوز ي .15.8

رسـال إشـعار كتـابي إ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يف علـى أن يعلـن ذلـ 

يوماً قبل  21تزيد على  مـدة البجتمـاع واإلقـل مـن األحفظ قبل عشرة أيام علـى لن اييع مالكي الوحدات وأممج ىإل

 .جتماعاإل

 .ع مالكي الوحداتلكل مال  وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتما يجوز .15.9
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 .االجتماعيجوز لكل مال  وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت  .15.10

يجالالالالوز عقالالالالد اجتماعالالالالات مالالالالالكي الوحالالالالدات واالشالالالالتراك فالالالالي مالالالالداوالتها والتصالالالالويت علالالالالى قراراتهالالالالا بواسالالالالطة  .15.11

 .وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

 مالكي الوحداتحقوق  .16

الوحالالالدات المشالالالترك فيهالالالا ملكالالالاً لمالالالال  الوحالالالدات المحتمالالالل عنالالالد تنفيالالالل طلالالالب االشالالالتراك فالالالي يالالالوم التعامالالالل  تكالالالون .16.1

 التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

علالالالى سالالالبيل المثالالالال ال  –يحالالالق لمالالالال  الوحالالالدات ممارسالالالة جميالالالع الحقالالالوق المرتبطالالالة بالوحالالالدات بمالالالا فالالالي ذلالالال   .16.2

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –ر الحص

مالالالا  اسالالالترجاعشالالالهراً متتاليالالالة مالالالن االشالالالتراكات 12 أكملالالالوايمكالالالن لمشالالالتركي برنالالالامج االشالالالتراك المنالالالتظم الالالاللين  .16.3

مالالالن صالالالافي رسالالالوم اإلدارة المسالالالتحقة لمالالالدير الصالالالندوق )بعالالالد خصالالالم جميالالالع التكالالالاليف التالالالي تالالالدفع  %50 ليعالالالاد

تركوا بهالالالا عبالالالر البرنالالالامج، وذلالالال  عالالالن طريالالالق وحالالالدات إضالالالافية ( علالالالى الوحالالالدات التالالالي اشالالالاإلدارةمالالالن رسالالالوم 

 جديدة يصدرها مدير الصندوق من حسابة لكل مشترك مقابل مبلغ االسترجاع المستحق له

مجلالالالالس إدارة الصالالالالالندوق علالالالالى السياسالالالالالات العامالالالالة المتعلقالالالالالة بممارسالالالالة حقالالالالالوق التصالالالالويت الممنوحالالالالالة  يوافالالالالق .16.4

ويقالالالرر مالالالدير الصالالالندوق ممارسالالالة أو عالالالدم مالالالن أصالالالوله.  للصالالالندوق بموجالالالب األوراق الماليالالالة التالالالي تشالالالكل جالالالزءاً 

ممارسالالالة أي حقالالالوق تصالالالويت وفقالالالا لمالالالا تقتضالالاليه السياسالالالة المكتوبالالالة المعتمالالالدة مالالالن قبالالالل مجلالالالس إدارة الصالالالندوق 

 وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

الالالال  الوحالالالدات مسالالالؤوالً م نال يكالالالوفيمالالالا عالالالدا خسالالالارة مالالالال  الوحالالالدات السالالالتثماره فالالالي الصالالالندوق أو جالالالزء منالالاله، 

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .18

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحالالالة مالالالدير الصالالالندوق بالحصالالالول علالالالى موافقالالالة مالالالالكي الوحالالالدات علالالالى التغييالالالرات االساسالالالية  سالالاليقوم .19.1

 .على التغيير موافقة الهيئةالحصول على  مومن ث ،من خالل قرار صندوق عادي للصندوق

للصالالالندوق  األساسالالاليةتغييالالالرات واإلفصالالالاح عالالالن تفاصالالاليل المالالالدير الصالالالندوق بإشالالالعار مالالالالكي الوحالالالدات  سالالاليقوم .19.2

الموقالالالع االلكترونالالالي لمالالالدير الصالالالندوق والموقالالالع االلكترونالالالي للسالالالوق الماليالالالة أو بالطريقالالالة التالالالي تحالالالددها  عبالالالر

 التغييرات. من سريان هله أيام 10 وذل  قبلالهيئة 

االلكترونالالالي والموقالالالع  ةموقعالالال واالفصالالالاح عبالالالرسالالاليقوم مالالالدير الصالالالندوق بإشالالالعار الهيئالالالة ومالالالالكي الوحالالالدات  .19.3

فالالي الصالالندوق  يالالر اساسالالية أي تغييالالرات عالالن االلكترونالالي للسالالوق الماليالالة أو بالطريقالالة التالالي تحالالددها الهيئالالة 

 ايام من سريان التغيير.  10قبل 

قالالالة مجلالالالس ادارة الصالالالندوق قبالالالل اجالالالراء اي تغييالالالر اساسالالالي أو سالالاليقوم مالالالدير الصالالالندوق بالحصالالالول علالالالى مواف .19.4

  ير أساسي.
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 سيتم بيان تفاصيل جميع التغييرات في تقارير الصندوق. .19.5

 الصندوقوتصفية إنهاء  .20

حالالالال كانالالالت قيمالالالة أصالالالول الصالالالندوق المالالالدارة أو معالالالدل العائالالالد فالالالي إنهالالالاء الصالالالندوق لمالالالدير الصالالالندوق  يمكالالالن .20.1

فيالالالة لتبريالالالر اسالالالتمرار عمالالالل الصالالالندوق، أو نتيجالالالة ألي تغييالالالر المتوقالالالع، فالالالي رأي مالالالدير الصالالالندوق،  يالالالر كا

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

حقالالالق مصالالاللحة مالالالالكي الوحالالالدات، يمالالالا بوإجالالالراءات إنهالالالاء الصالالالندوق خطالالالة  بإعالالالداديقالالالوم مالالالدير الصالالالندوق  .20.2

هيئالالالالة ومالالالالالكي الوحالالالالدات كتابيالالالالاً لإشالالالالعار اثالالالالم  يهالالالالاعل جلالالالالس إدارة الصالالالالندوقمحصالالالالول علالالالالى موافقالالالالة لوا

مزمالالالع إنهالالالاء ليومالالالاً مالالالن التالالالاريخ ا 21 تقالالالل عالالالن إنهالالالاء الصالالالندوق قبالالالل مالالالدة ال بتفاصالالاليل خطالالالة وإجالالالراءات

 الصندوق فيه،

أيالالالالام مالالالالن  10 لالحالالالالدات كتابيالالالالاً بانتهالالالالاء الصالالالالندوق خالالالالهيئالالالالة ومالالالالالكي الولإشالالالالعار ابمالالالالدير الصالالالالندوق يقالالالالوم  .20.3

 .انتهاء مدة الصندوق

ل مدتالالاله، الياُلالالتمم مالالالدير الصالالالندوق مرحلالالالة بيالالالع أصالالالول الصالالالندوق خالالال دون أنانتهالالالاء مالالالدة الصالالالندوق  حالالالال يفالالال .20.4

 ل مالالالدة الالصالالالول وتوزيالالالع مسالالالتحقات مالالالالكي الوحالالالدات علالالاليهم خالالالاألفيجالالالب علالالالى مالالالدير الصالالالندوق تصالالالفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

ندوق علالالالى خطالالالة وإجالالالراءات تصالالالفية جلالالالس إدارة الصالالالمحصالالالول علالالالى موافقالالالة لابمالالالدير الصالالالندوق يقالالالوم  .20.5

 .هلا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

أيالالالام  10 لالالصالالالندوق خالالالتصالالالفية حالالالدات كتابيالالالاً بانتهالالالاء هيئالالالة ومالالالالكي الولإشالالالعار ابمالالالدير الصالالالندوق يقالالالوم  .20.6

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

الماليالالالة عالالالن انتهالالالاء  فالالالي موقعالالاله االلكترونالالالي والموقالالالع االلكترونالالالي للسالالالوق بالالالاإلعالنيقالالالوم مالالالدير الصالالالندوق  .20.7

 ل مالالالدة الالتزويالالالد مالالالالكي الوحالالالدات بتقريالالالر إنهالالالاء الصالالالندوق خالالال، كمالالالا يقالالالوم بومالالالدة تصالالالفيتهأمالالالدة الصالالالندوق 

ماليالالالة النهائيالالالة ليوًمالالالا مالالالن تالالالاريخ اكتمالالالال إنهالالالاء الصالالالندوق أو تصالالالفيته، متضالالالمنًا القالالالوائم ا 70تزيالالالد علالالالى 

 .ة مراجعةخر قوائم مالية سنويآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا

يالالالع مالالالالكي الوحالالالدات أثنالالالاء عمليالالالة إنهالالالاء الصالالالندوق أو ممسالالالاواة جلجالالالب علالالالى مالالالدير الصالالالندوق أن يعامالالالل باي .20.8

 .تصفيته

ب علالالالى مالالالالدير الصالالالندوق توزيالالالالع مسالالالتحقات مالالالالالكي الوحالالالدات علالالالاليهم فالالالور انتهالالالالاء مالالالدة الصالالالالندوق أو جالالالي .20.9

 .لصندوقيتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام ا ما البو رتصفيته دون تأخي

حالالالال صالالالدور قالالالرار خالالالاص للصالالالندوق مالالالن مالالالالكي  يللهيئالالالة عالالالزل مالالالدير الصالالالندوق عالالالن عمليالالالة التصالالالفية فالالال .20.10

مالالالالكي  تفيالالاله تصالالالوي مجتمالالالاع الالالاللي تالالالالانفالالالس  يصالالالفي البالالالديل فالالالموحالالالدات الصالالالندوق، علالالالى أن يعالالالي ن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

لصالالالندوق التعالالالاون بشالالالكل كامالالالل جالالالب علالالالى مالالالدير ايحالالالال عالالالزل مالالالدير الصالالالندوق عالالالن أعمالالالال التصالالالفية،  يفالالال .20.11

رتبطالالالالالة ملسالالالالالتندات اميالالالالالع المعالالالالالي ن وأن ينقالالالالالل إليالالالالاله جمصالالالالالفي المال ىعلالالالالالى نقالالالالالل مسالالالالالؤوليات التصالالالالالفية إلالالالالال

هيئالالة بعالالزل مالالدير ليومالالاً مالالن صالالدور قالالرار ا 20 لالخالالام أعمالالال التصالالفية مالالكنالاله مالالن إتمت يصالالندوق والتالالالب

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي
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هيئالالالة بعالالالزل مالالالدير لحالالالال صالالالدور قالالالرار ا يالوحالالالدات كتابيًالالالا فالالالجالالالب علالالالى مالالالدير الصالالالندوق إشالالالعار مالالالالكي ي .20.12

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئالالالة ومالالالالكي الوحالالالدات كتابيًالالالا بشالالالكل فالالالوري لجالالالب علالالالى مالالالدير الصالالالندوق إشالالالعار ايحالالالوال، األيالالالع مج يفالالال .20.13

 .رة تصفية الصندوقتل فالر بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خيودون أي تأخ

خصالالالالـم مالالالالـن أصالالالالـول تيتقاضالالالالـى مالالالالـدير الصالالالالـندوق أي أتعالالالالـاب  ق، الحالالالالـال انتهالالالالـاء مالالالالـدة الصالالالالـندو يفالالالال .20.14

 .الصندوق

 مدير الصندوق .21

لمصالاللحة مالالالكي الوحالالدات  يعمالالل مالالدير الصالالندوقو ،الصالالندوق هالالو شالالركة الجزيالالرة لألسالالواق الماليالالة مالالدير .21.1

وشالالالروط واحكالالالام الصالالالندوق. ويقالالالع  المؤسسالالالات الماليالالالةبموجالالالب أحكالالالام الئحالالالة صالالالناديق االسالالالتثمار والئحالالالة 

بمالالا فالالي ذلالال   المؤسسالالات الماليالالةتقالاله االلتالالزام بجميالالع المبالالادب والواجبالالات التالالي نصالالت عليهالالا الئحالالة علالالى عا

تجالالالالاه مالالالالالكي الوحالالالالدات، والالالالاللي يتضالالالالمن العمالالالالل بمالالالالا يحقالالالالق مصالالالالالحهم وبالالالاللل الحالالالالرص  األمانالالالالةواجالالالالب 

 .المعقول

وتالالالالالالاريخ  2007-38-2التالالالالالالرخيص لمالالالالالالدير الصالالالالالالندوق مالالالالالالن قبالالالالالالل الهيئالالالالالالة بموجالالالالالالب القالالالالالالرار رقالالالالالالم  تالالالالالالم .21.2

بممارسالالالالة نشالالالالاط التعامالالالالل  07076  -37م وفقالالالالا للتالالالالرخيص رقالالالالم 22/7/2007هالالالالـ، الموافالالالالق 8/7/1428

األوراق الماليالالالة  فالالالي أعمالالالال المشالالالورة والحفالالالظاإلدارة، الترتيالالالب، تقالالالديم  كأصالالاليل ووكيالالالل، التعهالالالد بالتغطيالالالة،

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

، 11455الريالالالالاض  20438الماليالالالالة هالالالالو ص. ب.  لألسالالالالواقئيسالالالالي لشالالالالركة الجزيالالالالرة المركالالالالز الر عنالالالالوان .21.3

، الموقالالالالالع علالالالالالى شالالالالالبكة 0112256068، فالالالالالاكس 0112256000المملكالالالالالة العربيالالالالالة السالالالالالعودية، هالالالالالاتف 

 .www.aljaziracapital.com.saت: نترناإل

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

مبلالالالالالالغ م 2021الماليالالالالالالة فالالالالالالي السالالالالالالنة الماليالالالالالالة  لألسالالالالالالواقااليالالالالالالرادات لشالالالالالالركة الجزيالالالالالالرة اجمالالالالالالالي  بلالالالالالالغ .21.5

، ويمكالالالالالالن  ( لاير سالالالالالالعودي118,275,000 سالالالالالالعودي وبلالالالالالالغ صالالالالالالافي االربالالالالالالاح )( لاير324,440,000)

 ي.لمدير الصندوق على موقعه االلكترون المدققةاالطالع على القوائم المالية 

 مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي: يكون .21.6

 إدارة الصندوق. .21.6.1

 طرح وحدات الصندوق. .21.6.2

وأنهالالالا كاملالالالة وواضالالالحة وصالالالحيحة و يالالالر  واكتمالهالالالاالتأكالالالد مالالالن دقالالالة شالالالروط وأحكالالالام الصالالالندوق  .21.6.3

 مضللة. 

 همسالالالالؤولياتيعالالالالد مالالالالدير الصالالالالندوق مسالالالالؤوالً عالالالالن التالالالالزام أحكالالالالام الئحالالالالة صالالالالناديق االسالالالالتثمار، سالالالالواء أأدى  .21.7

تالالاله بشالالالكل مباشالالالر أم كلالالالف بهالالالا جهالالالة خارجيالالالة. ويعالالالد مسالالالؤوالً تجالالالاه مالالالالكي الوحالالالدات عالالالن خسالالالائر وواجبا

الصالالالالندوق الناجمالالالالة بسالالالالبب احتيالالالالاله أو اهمالالالالاله أو سالالالالوء تصالالالالرفه أو تقصالالالاليره المتعمالالالالد، وال يتحمالالالالل مالالالالدير 

الصالالالندوق مسالالالؤولية أيالالالة دعالالالاوى أو مطالبالالالات مهمالالالا كانالالالت بالنسالالالبة أليالالالة خسالالالارة لفرصالالالة أو خسالالالارة فعليالالالة 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ارة يتكبالالالالدها المسالالالالتثمر إال فالالالالي حالالالالالة اإلهمالالالالال أو التعالالالالدي أو سالالالالوء التصالالالالرف أو التصالالالالرف  يالالالالر أو خسالالالال

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

أي انشالالالالطة عمالالالالل أو مصالالالالالح أخالالالالرى لمالالالالدير  دال توجالالالال، الشالالالالروط واألحكالالالالام تالالالالاريخ اعالالالالداد هالالالالله حتالالالالى .21.8

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

 LAZARD ASSETشالالالالالالركة الزارد المحالالالالالالدودة إلدارة األصالالالالالالول مالالالالالالدير الصالالالالالالندوق عالالالالالالين  .21.9

MANAGEMENT LIMITED  كمالالالالدير للصالالالالندوق بالبالالالالاطن فيمالالالالا يتعلالالالالق بالصالالالالندوق. وعنالالالالالوان

يمكالالن لمالالدير الصالالندوق بعالالد . وStratton Street, London W1J 8LL 50مكتبهالالا الرئيسالالي هالالو: 

و إعالالالادة تعيالالالين الجهالالالات المالالالزودة للخالالالدمات المرخصالالالة. موافقالالالة مجلالالالس إدارة الصالالالندوق تغييالالالر أو تعالالالديل أ

المستشالالالارين االسالالالتثماريين وأمالالالين مالالالدير الصالالالندوق مالالالن البالالالاطن وويشالالالمل مالالالزودوا الخدمالالالة دون حصالالالر 

 الحفظ والمديرين اإلداريين ومراجعي الحسابات ومزودي خدمات الرقابة الشرعية.

تعيالالالين مالالالدير صالالالندوق بالالالديل أو اتخالالالاذ اي عالالالزل مالالالدير الصالالالندوق واتخالالالاذ أي اجالالالراء تالالالراه مناسالالالباً ل للهيئالالالة .21.10

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

سالالالتثمارات وتشالالالغيل الصالالالناديق أو نشالالالاط االتوقالالالف مالالالدير الصالالالندوق عالالالن ممارسالالالة نشالالالاط إدارة  .21.10.1

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بلل  لستثمارات دون إشعار ااالإدارة 

سالالالتثمارات وتشالالالغيل الصالالالناديق االممارسالالالة نشالالالاط إدارة  يص مالالالدير الصالالالندوق فالالاللغالالالاء تالالالرخيإ .21.10.2

 .هيئةلستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل ااالأو نشاط إدارة 

ممارسالالالالة نشالالالالاط إدارة  يفالالالالغالالالالاء ترخيصالالالاله إللهيئالالالالة مالالالالن مالالالالدير الصالالالالندوق لا ىتقالالالالديم طلالالالالب إلالالالال .21.10.3

 .ستثماراتاالستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً –رأت الهيئالالالة أن مالالالدير الصالالالندوق قالالالد أخالالالل إذا  .21.10.4 بالالالالتزام النظالالالام أو لوائحالالاله  -بشالالالكل تالالالراه جوهريالالالا

 التنفيلية.

وفالالالاة مالالالدير المحفظالالالة االسالالالتثمارية الالالاللي يالالالدير أصالالالول الصالالالندوق أو عجالالالزه أو اسالالالتقالته مالالالع  .21.10.5

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

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–ة أخرى ترى الهيئة أي حال .21.10.6

 مشغل الصندوق .22

سيكون مدير الصندوق هو مشغل الصندوق، وباإلضافة إلى مهام مدير الصندوق المشار إليها في هله الشروط 

ً ل ما هو موضح في واألحكام، فإن مهام مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته تشمل تقييم أصول الصندوق وفقا

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

 منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .23

أمالالين الحفالالظ الخالالاص بأصالالول الصالالندوق هالالو نالالورثن ترسالالت الحفالالظ الخالالاص بأصالالول الصالالندوق هالالو  أمالالين .23.1

 NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIAالسعودية 
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م بالالالالالترخيص الصالالالالادر 12/09/2012هالالالالـ الموافالالالالق 25/10/1433التالالالالرخيص ألمالالالالين الحفالالالالظ بتالالالالاريخ  تالالالالم .23.2

 12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 10175، طريالالالق الملالالال  فهالالالد. ص.ب 11بالالالرج نخيالالالل، الطالالالابق ن الحفالالالظ: المكتالالالب الرئيسالالالي ألمالالالي عنالالالوان .23.3

 +966112171017بية السعودية. هاتف ، المملكة العر11433الرياض 

أمالالين الحفالالظ مسالالالؤوالً عالالن التزاماتالاله وفقالالالاً ألحكالالام الئحالالة صالالالناديق االسالالتثمار، سالالواء أأدى مسالالالؤولياته  يعالالد .23.4

بشالالالالكل مباشالالالالر أم كلالالالالف بهالالالالا طرفالالالالاً ثالثالالالالاً. ويعالالالالد أمالالالالين الحفالالالالظ مسالالالالؤوالً تجالالالالاه مالالالالدير الصالالالالندوق ومالالالالالكي 

ه أو اهمالالالالالاله أو سالالالالالوء تصالالالالالرفه أو تقصالالالالاليره الوحالالالالالدات عالالالالالن خسالالالالالائر الصالالالالالندوق الناجمالالالالالة بسالالالالالبب احتيالالالالالال

 المتعمد.

يعالالد أمالالين الحفالالظ مسالالؤوالً عالالن حفالالظ أصالالول الصالالندوق وحمايتهالالا لصالالالح مالالالكي الوحالالدات، وهالالو مسالالؤول  .23.5

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. الالزمةكلل  عن اتخاذ جميع االجراءات االدارية 

يالالاً ألمنالالاء حفالالظ آخالالرين وفقالالاً لنظالالام السالالوق الصالالندوق الحالالق فالالي اسالالناد خالالدمات الحفالالظ كليالالاً أو جزئ لمالالدير .23.6

بالالالين مالالالدير الصالالالندوق وأمالالالين الحفالالالظ بالالاللل . وألمالالالين الحفالالالظ  المبرمالالالةالماليالالالة فالالالي حالالالال سالالالمحت االتفاقيالالالة 

أو أي مالالن تابعيالاله بالعمالالل أمينالالاً للحفالالظ مالالن البالالاطن للصالالندوق علالالى  أكثالالرالحالالق فالالي تكليالالف طالالرف ثالالالث أو 

 .الخاصةن من موارده أن يدفع اتعاب ومصاريف أي امين حفظ من الباط

 اخرى ألطرافاالحكام، لم يقم امين الحفظ بتكليف اي من مهامه وى تاريخ اعداد هله الشروط حت .23.7

عالالزل أمالالين الحفالالظ المعالالين مالالن مالالدير الصالالندوق أو اتخالالاذ أي تالالدبير تالالراه مناسالالباً فالالي حالالال وقالالوع أي  للهيئالالة .23.8

 من الحاالت اآلتية:

ئحالالالـة الموجالالالـب بهيئالالالـة بالالالـلل  لحفالالالـظ دون إشالالالـعار الحفالالالـظ عالالالـن ممارسالالالـة نشالالالـاط الـن ايالالالتوقالالالـف أم .23.8.1

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .23.8.2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. .23.8.3

ً  بشالالالالالكل–إذا رأت الهيئالالالالالة أن امالالالالالين الحفالالالالالظ قالالالالالد أخالالالالالل  .23.8.4 بالالالالالالتزام النظالالالالالام أو لوائحالالالالاله  -تالالالالالراه جوهريالالالالالا

 التنفيلية.

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .23.8.5

يجالالوز لمالالدير الصالالندوق عالالزل أمالالالين الحفالالظ المعالالين مالالن قبلالالاله بموجالالب إشالالعار كتالالابي إذا رأى بشالالالكل  .23.8.6

ير الصالالالندوق إشالالالعار الهيئالالالة معقالالول أن عالالالزل أمالالالين الحفالالظ فالالالي مصالالاللحة حملالالة الوحالالالدات، وعلالالالى مالالد

 . ومالكي الوحدات بلل  فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .24

يشالالالرف علالالالى إدارة الصالالالندوق مجلالالالس إدارة يعينالالاله مالالالدير الصالالالندوق وتوافالالالق عليالالاله الهيئالالالة. ويتكالالالون مجلالالالس  .24.1

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

 ن األعضاء التالية أسما هم:المجلس م يتألف .24.2
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  مجلس اإلدارة )غير مستقل( رئيس –أ. سعد عبدالعزيز الغريري 

يشالالالغل حاليالالالا منصالالالب رئالالاليس إدارة تطالالالوير األعمالالالال واالسالالالتراتيجية فالالالي شالالالركة الجزيالالالرة لألسالالالواق 

الماليالالة، يمتلالال  خبالالرة طويلالالة فالالي القطالالاع المالالالي حيالالث تالالولى عالالدة مناصالالب قياديالالة منهالالا مالالدير لوحالالدة 

عالالالالام ألدوات الالالالالدين فالالالالي هيئالالالالة السالالالالوق الماليالالالالة، والمالالالالدير التنفيالالالاللي للخزينالالالالة فالالالالي صالالالالندوق الطالالالالرح ال

التنميالالالة العقاريالالالة، ومالالالدير ادارة التالالالراخيص والمنتجالالالات الوقفيالالالة فالالالي الهيئالالالة العامالالالة لألوقالالالاف. حاصالالالل 

علالالالى درجالالالة البكالالالالوريوس فالالالي إدارة األعمالالالال تخصالالالص ماليالالالة مالالالن جامعالالالة الملالالال  سالالالعود بالريالالالاض، 

 .ير فـي إدارة األعمال من جامعة باري في الواليات المتحدة األمريكيةودرجــة الماجسـت

 مجلس اإلدارة )غير مستقل( عضو –  أ. عبدالعزيز خلف العنزي 

يشالالغل حاليالالا منصالالب رئالالاليس إدارة األصالالول فالالي الجزيالالالرة كابيتالالال، حيالالث يتمتالالالع األسالالتاذ عبالالد العزيالالالز 

اللهالالالا العديالالالالد مالالالن المناصالالالالب اإلداريالالالالة عاًمالالالا مالالالالن الخبالالالرة االسالالالالتثمارية التالالالي تقلالالالالد خ 16بالالالأكثر مالالالالن 

والقياديالالالة فالالالالي خالالالالدمات فالالالالي إدارة األصالالالالول كالالالالان أخرهالالالالا مالالالالدير إدارة األسالالالالهم فالالالالي األهلالالالالي كابيتالالالالال. 

األسالالالتاذ عبالالالد العزيالالالز لالالاله سالالالجل حافالالالل بالعديالالالد مالالالن البالالالرامج والشالالالهادات المهنيالالالة مالالالن داخالالالل وخالالالارج 

األسالالالتاذ عبالالالد العزيالالالز حاصالالالل  المملكالالالة مثالالالل برنالالالامج تطالالالوير القيالالالادة مالالالن جامعالالالة هارفالالالارد لألعمالالالال. 

علالالالالى درجالالالالة البكالالالالالوريوس فالالالالي االقتصالالالالاد وإدارة األعمالالالالال مالالالالن جامعالالالالة جاكسالالالالونفيل فالالالالي الواليالالالالات 

 المتحدة األمريكية

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

حاصالالالل علالالالى درجالالالة البكالالالالوريوس فالالالي الهندسالالالة المدنيالالالة مالالالن جامعالالالة الملالالال  سالالالعود بالريالالالاض، يمتلالالال  

ة طويلالالالة بالالالإدارة المشالالالاريع واإلنشالالالاءات حيالالالث عمالالالل سالالالابقا كمالالالدير مشالالالاريع بالشالالالركة العقاريالالالة خبالالالر

السالالالالعودية وشالالالالركة االتصالالالالاالت السالالالالعودية والشالالالالركة األهليالالالالة لألنظمالالالالة المتقدمالالالالة ناسالالالالكو/موتوروال. 

تالالالالولى إدارة العديالالالالد مالالالالن المشالالالالاريع مالالالالن أبرزهالالالالاب إنشالالالالاء الوحالالالالدات السالالالالكنية بالالالالالحي الدبلوماسالالالالي 

كمالالالا تالالالولى إدارة اإلنشالالالاءات بمركالالالز المعيقليالالاله بالريالالالاض. يعمالالالل منالالالل  3العقاريالالالة بالريالالالاض ومجمالالالع 

 م بمنصب نائب الرئيس للعمليات والمشاريع بشركة تطوير للمباني.2012عام 

  مجلس اإلدارة )مستقل( عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

هالالالد اإلدارة العامالالالة، حاصالالل علالالالى دبلالالالوم عالالالالي معالالادل للماجسالالالتير فالالالي الدراسالالالات البنكيالالة المتقدمالالالة، مع

خالالالالل  واالسالالالتثمار مالالالنالريالالالاض. يملالالال  خبالالالرة كبيالالالرة تزيالالالد عالالالن عشالالالرون عامالالالاً فالالالي المجالالالال البنكالالالي 

رئالالاليس إدارة التفتالالاليك البنكالالالي، وهيئالالالة السالالالوق  السالالالعودي كنائالالالبالعمالالالل فالالالي مؤسسالالالة النقالالالد العربالالالي 

الت الماليالالالالة كمستشالالالالار فالالالالي إدارة توعيالالالالة المسالالالالتثمر. يتالالالالوفر لديالالالالة معرفالالالالة وخبالالالالرة عمليالالالالة فالالالالي مجالالالالا

واسالالالعة فالالالي اإلدارة واالسالالالتثمار والتطالالالوير العقالالالاري. يالالالدير حاليالالالاً عالالالدة اسالالالتمارات عائليالالالة فالالالي مجالالالال 

 تطوير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

 مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: تشمل .24.3

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

الموافقة على عقود تقديم خدمات االدارة للصندوق، وعقود تقديم  -على سبيل المثال ال الحصر–ذل  

يشمل ذل  العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام  خدمات الحفظ، وال

 بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

 بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.   اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق  .24.3.2
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ومتالالالى كالالالان ذلالالال  مناسالالالباً، الموافقالالالة أو المصالالالادقة علالالالى أي تضالالالارب مصالالالالح يفصالالالح  اإلشالالالراف، .24.3.3

 عنه مدير الصندوق.

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

 ام الصندوق جميع القوانين واالنظمة واللوائح ذات العالقة.  مدير الصندوق، لمراجعة التز

من  والستين والثالثة والستين الثانية المادتين في عليها المنصوص التغييرات جميع على الموافقة .24.3.5

أو  والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الصندوق مدير حصول قبل وذل  االستثمار قصنادي الئحة

 .)ينطبق حيثما( إشعارهم

آخر )سواء أكان عقد أم  يره( يتضمن  مستندالتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي  .24.3.6

 قما سبإفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق 

 مع الئحة صناديق االستثمار. 

ً ألحكام الئحة التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة  .24.3.7 مالكي الوحدات وفقا

 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

 فطــراالقدمــة مــن املخــدمات المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة الع علــى التقريــر االطاإل .24.3.8

اته مسـؤوليبب وذلـ  للتأكـد مـن قيـام مـدير الصـندوق وهريـة للصـندوقلجخـدمات المعنيــة بتقديم الا

ً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد ف حقـق مصـلحة مـالكييمـا ب صناديق  ئحةال يالوحدات وفقا

 االستثمار.

متعلقــة بأصــول الصــندوق وفقًــا لمخــاطر الليــة تعامــل مــدير الصــندوق مــع اآتقيــيم  .24.3.9

 .ق وكيفية التعامل معهاتعلقة بالصندومخاطر الملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد السياســات و

العمالالالالل بأمانالالالالة وحسالالالالن نيالالالالة واهتمالالالالام ومهالالالالارة وعنايالالالالة وحالالالالرص وبمالالالالا يحقالالالالق مصالالالاللحة مالالالالالكي  .24.3.10

 .الوحدات

جتماعـالالالالالالـات االيـالالالالالالـع وقالالالالالالائع متشـالالالالالالـتمل علـالالالالالالـى ج يجتماعـالالالالالالـات الالالالالالالـتاالاضـالالالالالالـر حتـالالالالالالـدوين م .24.3.11

 .جلس إدارة الصندوقمخلها تا يوالقــرارات الــت

الشالالالكاوى واالجالالالراءات المتخالالاللة حيالهالالالا، وذلالالال  للتأكالالالد  االطالالالالع علالالالى التقريالالالر المتضالالالمن جميالالالع .24.3.12

مالالالن قيالالالام مالالالدير الصالالالندوق بمسالالالؤولياته بمالالالا يحقالالالق مصالالاللحة مالالالالكي الوحالالالدات وفقالالالاً لهالالالله الشالالالروط 

 .واألحكام وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 أدنالالاليبحالالالد و ،بواقالالالع خمسالالالة االف لاير سالالالعودي بالالالدل حضالالالور لكالالالل اجتمالالالاع مكافالالالأةيتلقالالالى العضالالالو المسالالالتقل  .24.5

ً اجتم  اعين سنويا

تالالالالاريخ إعالالالالداد مالالالاللكرة المعلومالالالالات هالالالالله فإنالالالاله ال يوجالالالالد أي تضالالالالارب مصالالالالالح متحقالالالالق أو محتمالالالالل بالالالالين  حتالالالالى.24,6

 مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية: شغلي .24.7
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 أ. سعد الغريري

أ. عبدالعزيز 

 زيالعن
م. فهد الجارهللا 

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 التويجري )مستقل(

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية

 رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية
 

 عضو عضو

 رئيس الجزيرة للمرابحة بالريال السعوديصندوق 
 

 عضو عضو

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 عضو عضو عضو رئيس

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة المتنوع الَجسور

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل
 

 عضو عضو

 صندوق الجزيرة ريت
  

 عضو عضو

 رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي
 

 عضو عضو

 رئيس صندوق الجزيرة للصكوك
 

 عضو عضو

 

 الرقابة الشرعية هيئة .25

قد مع بن  الجزيرة للحصول على خدمات الهيئة والرقابة الشرعية الخاصة مدير الصندوق بالتعا سيقوم .25.1

 ببن  الجزيرة لألمور المتعلقة بالصندوق. والهيئة الشرعية لبن  الجزيرة مؤلفة من األعضاء التالية أسما هم:

 )فضيلة الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع )الرئيس 

ن الملكالالالالي، وقالالالالاض سالالالالابق فالالالالي محكمالالالالة التمييالالالالز عضالالالالو هيئالالالالة كبالالالالار العلمالالالالاء والمستشالالالالار فالالالالي الالالالالديوا

بالمملكالالالة العربيالالالة السالالالعودية. عضالالالو مجمعالالالي الفقالالاله اإلسالالالالمي بالرابطالالالة وجالالالده، ويشالالالغل عضالالالوية هيئالالالة 

الرقابالالة الشالالرعية فالالي العديالالد مالالن البنالالوك اإلسالالالمية ونائالالب رئالاليس هيئالالة المحاسالالبة والمراجعالالة. مؤلالالف 

 للعديد من المنشورات والبحوث في الفقه اإلسالمي.

 ضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القريف 

أسالالالتاذ االقتصالالالاد اإلسالالالالمي ومالالالدير سالالالابق لمركالالالز أبحالالالاث االقتصالالالاد اإلسالالالالمي بجامعالالالة الملالالال  عبالالالد 

العزيالالالز، وعضالالالو المجلالالالس الشالالالرعي فالالالي هيئالالالة المعالالالايير وهيئالالالات الرقابالالالة الشالالالرعية فالالالي العديالالالد مالالالن 

 .والصيرفة اإلسالميةصاد البنوك اإلسالمية. مؤلف للعديد من المنشورات واألبحاث في االقت

 فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق 

يحمالالل شالالهادة دكتالالوراه فالالي الفقالاله اإلسالالالمي وكالالان أسالالتاذا للفقالاله المقالالارن بمعهالالد القضالالاء العالالالي بجامعالالة 

االمالالالالام محمالالالالد بالالالالن سالالالالعود االسالالالالالمية، وكتالالالالب الكثيالالالالر حالالالالول موضالالالالوع التالالالالأمين والعديالالالالد مالالالالن األوراق 

عضالالالو هيئالالالة كبالالالار العلمالالالاء فالالالي المملكالالالة واللجنالالالة الدائمالالالة للفتالالالوى فيهالالالا ومستشالالالار والمقالالالاالت البحثيالالالة. 

 بالديوان الملكي. كما يشغل عضوية عدة لجان شرعية في عدد من البنوك.
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الصالالالندوق، وتقالالالوم  عمليالالالاتالهيئالالالة الشالالالرعية للصالالالندوق المعالالالايير الشالالالرعية التالالالي يجالالالب ان تسالالالتوفيها  تقالالالر .25.2

 د من التزام مدير الصندوق بها.بمراجعة وتعديل هله المعايير والتأك

مالالن  9األتعالالاب التالالي يالالدفعها الصالالندوق مقابالالل الخالالدمات التالالي يحصالالل عليهالالا مالالا أشالالير إليالاله فالالي البنالالد  تشالالمل .25.3

 .الشروط واالحكام هله

مالالالالدير الصالالالالندوق بالمعالالالالايير الصالالالالادرة مالالالالن الهيئالالالالة الشالالالالرعية للصالالالالندوق، وعليالالالاله أقالالالالرت الهيئالالالالة  يلتالالالالزم .25.4

يقتصالالالر االسالالالتثمار علالالالى الشالالالركات التالالالي تتوافالالالق مالالالع المعالالالايير الشالالالرعية الشالالالرعية للصالالالندوق أنالالاله يجالالالب أن 

للمؤشالالالر االسترشالالالادي داو جالالالونز، كمالالالا أنهالالالا خاضالالالعة للمراجعالالالة والتعالالالديل بحسالالالب قالالالرارات الهيئالالالة الشالالالرعية 

 للصندوق. وهي كالتالي:

 المعيار األول: األنشطة المحظورة   .25.4.1

 الخمور

 الخنزير ومشتقاته

 الخدمات المالية التقليدية

 الترفيه

 التبغ

 الدفاع واألسلحة

 

 المعيار الثاني: المالي .25.4.2

شالالالهر" أقالالالل مالالالـن  24الالالالديون: إجمالالالالي القالالالروض علالالالى معالالالدل القيمالالالة السالالالوقية ل "  .25.4.2.1

33% . 

 النقد:  .25.4.2.2

 .%33شهر" أقل مـن  24اللمم المدينة على معدل القيمة السوقية ل "  -

 24السالالالوقية ل "  النقالالالد واألوراق الماليالالالة المسالالالتحقة للفوائالالالد علالالالى معالالالدل القيمالالالة -

 .%33شهر" أقل مـن 

نسالالالبة الالالالدخل مالالالن األنشالالالطة الغيالالالر متوافقالالالة مالالالع الشالالالريعة: يالالالتم التعامالالالل فالالالي أسالالالهم  -

الشالالالالركات التالالالالي يقالالالالل فيهالالالالا الالالالالدخل مالالالالن األنشالالالالطة الغيالالالالر متوافقالالالالة مالالالالع الشالالالالريعة 

 . %5"باستثناء دخل الفوائد" على اإليرادات عن 

 المعيار الثالث: التطهير  .25.4.3

روع لكالالالل شالالالركة تالالالم االسالالالتثمار فيهالالالا وإيداعالالاله فالالالي حسالالالاب خالالالاص تجنيالالالب الالالالدخل  يالالالر المشالالال

لصالالالرفه فالالالي األعمالالالال الخيريالالالة، ويالالالتم التطهيالالالر حسالالالب المعادلالالالة اآلتيالالالة: األربالالالاح الموزعالالالالة   

 )مقدار اإليرادات  ير المشروعة تقسيم إجمالي اإليرادات(.
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 المعيار الرابع: أدوات وطرق االستثمار .25.4.4

 األدوات االستثمارية التالية: نأداة مال يجوز بيع وشراء األسهم بأي 

 FUTURESالمستقبلية  العقود-ا

  OPTIONSالخيارات عقود-ب

 SWAPالمبادلة  عقود-ج

 الممتازة األسهم-د

تالالالتم مراجعالالالة اصالالالول الصالالالندوق بشالالالكل ربالالالع سالالالنوي وفالالالي حالالالال لالالالم تعالالالد احالالالدى الشالالالركات متوافقالالالة مالالالع  .25.5

 االمعايير الشرعية نتيجة لتغير بيانتها المالية يتم استبعاده

 مراجع الحسابات .26

 شركاهوبي كي إف البسام للصندوق هو  حساباتال عمراجال .26.1

، السليمانية(، حي التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز ): لمراجع الحساباتالمكتب الرئيسي  عنوان .26.2

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

www.pkf.com 

القوائم المالية األولية والسنوية الخاصة  تدقيقوبمراجعة البيانات المالية للصندوق  مراجع الحسابات يقوم .26.3

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

 المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

 موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني بديل أو تغييره.الحصول على  يجب .26.4

مراجع أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير  مراجع الحساباتيجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرف  تعيين  .26.5

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: الحسابات

 تتعلق بتأدية مهامه. جع الحساباتلمراحول سوء السلوك المهني  جوهريةوقائمة  ادعاءاتوجود  .26.5.1

 للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.5.2

 .هيئةلا ىلد حسابات للصندوق مسجالً ليعد مراجع الم إذا  .26.5.3

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

 المراجعة بشكل مرض.

 المعيَن. مراجع الحساباتاً لتقديرها المح  تغيير إذا طلبت الهيئة وفق .26.5.5

 المدير اإلداري .27

 Maples Fund Services (Middle East) Limitedالمدير اإلداري للصندوق هو ميبلز الشرق االوسط .27.1

(، مركز دبي المالي Liberty House، الدور السادس، ليبرتي هاوس )616وعنوان مكتبهم الرئيسي 
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 511 4100+ فاكس 971 4 511 4200دبي، االمارات العربية المتحدة. هاتف  ،506734العالمي، ص.ب 

4 971+ 

تشمل مهام عمل المدير االداري كل ما يتعلق بالعمليات المحاسبية واإلدارية للصندوق كحساب قيمة الوحدات،  .27.2

 تسجيل التوزيعات النقدية و ير النقدية.

 غييره بعد موافقة مجلس إدارة الصندوقلمدير الصندوق الحق في عزل المدير االداري أو ت .27.3

 اصول الصندوق .28

 صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق أصول .28.1

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

ن لمالالالدير يجالالالوز ان يكالالالو الصالالالندوق مملوكالالالة بشالالالكل جمالالالاعي لمالالالالكي الوحالالالدات ملكيالالالة مشالالالاعة، وال أصالالالول .28.3

أمالالالالين الحفالالالالظ أو أمالالالالين الحفالالالالظ مالالالالن  مشالالالالغل الصالالالالندوق أو الصالالالالندوق أو مالالالالدير الصالالالالندوق مالالالالن البالالالالاطن أو

البالالالالاطن أو مقالالالالدم المشالالالالورة أو المالالالالوزع أي مصالالالاللحة فالالالالي أصالالالالول الصالالالالندوق أو مطالبالالالالة فيمالالالالا يتعلالالالالق بتلالالالال  

أمالالالالين  مشالالالالغل الصالالالالندوق أو االصالالالالول، إال إذا كالالالالان مالالالالدير الصالالالالندوق أو مالالالالدير الصالالالالندوق مالالالالن البالالالالاطن أو

الصالالندوق ، وذلالال  فالالي فالالي الحفالالظ أو أمالالين الحفالالظ مالالن البالالاطن أو مقالالدم المشالالورة أو المالالوزع مالكالالاً لوحالالدات 

الالالالح  حالالالالدود ملكيتالالالاله، أو كالالالالان مسالالالالموحاً بهالالالالله المطالبالالالالات بموجالالالالب أحكالالالالام الئحالالالالة صالالالالناديق االسالالالالتثمار، وأُفصم

 حكام.األشروط وهله العنها في 

 معالجة الشكاوى .29

معالجالالالة الشالالالكاوى عنالالالالد  المعتمالالالالدة فالالاليالصالالالندوق وإجراءاتالالاله  يمكالالالن الحصالالالول علالالالى نسالالالخة مالالالالن سياسالالالة مالالالدير

الطلالالالب دون مقابالالالل وذلالالال  مالالالن خالالالالل أحالالالد مراكالالالز الشالالالركة.  وفالالالي حالالالالة تعالالاللر الوصالالالول إلالالالى تسالالالوية للشالالالكوى أو 

إدارة شالالالكاوى -( يالالالوم عمالالالل، يحالالالق للمشالالالترك إيالالالداع شالالالكواه لالالالدى هيئالالالة السالالالوق الماليالالالة 30لالالالم يالالالتم الالالالرد خالالالالل )

ك إيالالالداع الشالالالكوى لالالالدى لجنالالالة الفصالالالل فالالالي منازعالالالات األوراق الماليالالالة بعالالالد مضالالالي المسالالالتثمرين، كمالالالا يحالالالق للمشالالالتر

( يالالالوم تقالالالويمي مالالالن تالالالاريخ إيالالالداع الشالالالكوى لالالالدى الهيئالالالة، إال إذا اخطالالالرت الهيئالالالة مقالالالدم الشالالالكوى بجالالالواز 90مالالالدة )

 .إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة

 معلومات أخرى .30

المصالالالالح  عالالالارضمعالجالالالة ت المعتمالالالدة فالالالياءات لمالالالالكي الوحالالالدات االطالالالالع علالالالى السياسالالالات واإلجالالالر يمكالالالن .30.1

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

مالالالن أو عالالالن االسالالالتثمار فالالالي الصالالالندوق إلالالالى لجنالالالة الفصالالالل فالالالي منازعالالالات األوراق  ناشالالالئأي خالالالالف  يحالالالال .30.2

 .واألحكامالمالية. وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير الشروط 

وتقالالالالارير الصالالالالندوق ، لمالالالالالكي الوحالالالالدات تشالالالالمل شالالالالروط واحكالالالالام الصالالالالندوق المتاحالالالالةالمسالالالالتندات  مالالالالةقائ .30.3

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق، والعقود الملكورة في الشروط واالحكاموقوائمه المالية، 

 معلومالالالةبوجالالالود اي  دال يعتقالالال، فالالالإن مالالالدير الصالالالندوق الشالالالروط واالحكالالالام ذكالالالره فالالالي هالالالله ممالالالا تالالال باسالالالتثناء .30.4

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق ينبغي أن تتضمنها  أخرى

 .اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار جدال يو .30.5
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 إقرار من مالك الوحدات .31

  بتالالالاريخالمحدثالالالة  ألسالالالهم األسالالالواق العالميالالالة الناشالالالئةالجزيالالالرة لقالالالد قمالالالت/ قمنالالالا بقالالالراءة شالالالروط وأحكالالالام صالالالندوق 

 .فقة على خصائص الوحدات التي تم االشتراك فيهاوالموا .م05/06/2022هـ الموافق 06/11/1443

 

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

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

 لمستثمر توقيع ا

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

 


