
 

 

 

 المتوازنة االستراتيجية -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

AlJazira Asset Allocation Fund - Moderate Strategy 

 مفتوح قابض عام  استثمارصندوق 

 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 لألسواق الماليةالجزيرة شركة 

جلــس مويتحمــل مــدير الصــندوق وأعضــاء ا. موافقـة عليهلمت اتجلـس إدارة الصـندوق ومشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

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

حكـام، ويقـرون األالشروط و يعلومــات الواردة فمجلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال المويؤكــد أعضــاء 

 .ر مضللةيحكام  األالشروط و يمعلومـات والبيانـات الـواردة فلأيضـاً ويؤكـدون أن ا

، حتويات شروط وأحكام الصندوقمهيئـة أّي مسؤولية عن لتتحمـل ا سـتثمار. الاالـى طـرح وحـدات صـندوق ماليـة عللهيئـة السـوق ا توافقـ

دوق مـن الصـن يسـتثمار فاال ىماليـة أّي توصـية بشـأن جـدولتعطي هيئـة السـوق ا ها، واللتعطي أّي تأكيـد يتعلـق بـدقتها أو اكتما وال

ود للمستثمر الصندوق يع يستثمار فاالسـتثمار فيـه، وتؤكد أن قرار االطـرح وحـدات الصـندوق توصــيتها بموافقتهـا علـى  نىتع عدمـه، وال

 .مثلهيأو من 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من  المتوازنة االستراتيجية -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول تم اعتماد 

 للصندوق. المعينةقبل لجنة الرقابة الشرعية 

 ،الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةبه ل المتعلقةتخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات االخرى 

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

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

 يمكن االطالع على اداء الصندوق ضمن تقارير الصندوق الدورية

مستشار  مشورةبخل ألحـال تعـلر فهـم شـروط وأحكام الصندوق، ننصح با يشروط وأحكام الصـندوق وفهمهـا. وف مستثمرين بقراءةلننصح ا

 ني.مه
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  إشعار هام

ان لدى ما كبعناية قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في الصندوق من عدمه. وإذا  هله الشروط واألحكامعلى كل مستثمر أن يقرأ 

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

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

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

حصل ذل ، يجب عدم االعتماد على مثل تل  المعلومات أو اإلفادات باعتبارها أعطيت  نفي حال أ. وعليه، الشروط واألحكام

إصدار الشروط تاريخ  حسبأو قدمت من مدير الصندوق. كما إن المعلومات الواردة في الشروط واألحكام هي معلومات مقدمة 

 نص على خالف ذل . يتم اللم  واألحكام ما

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

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

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

لى به بحوزته أن يتعرف ع متعلقةمستندات أخرى  أيةمن كل من تقع شروط وأحكام الصندوق والمالية  لألسواقالجزيرة  شركة

 هله القيود ويلتزم بها. 

صيحة فيما به ن المتعلقةكلل  يجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى 

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

مستشاريهم المهنيين والشرعيين بالنسبة لشراء الوحدات أو امتالكها أو التصرف بها وبشأن المتطلبات النظامية التي تنطبق 

ود الصرف األجنبي التي قد تواجههم بهلا الشأن والنتائج التي قد تترتب على هلا الشراء أو االمتالك أو البيع أو عليهم وقي

 التصرف من حيث الدخل والضريبة. 
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 /مدير الصندوق

 

 مشغل الصندوق

 

 

 

 

 +666 11 2206222هاتف 

 +666 11 2206262فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11400الرياض  22432ص. ب. 

 الرحمانية -طريق المل  فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

 أمين الحفظ

 نورثن ترست السعودية

THE NORTHERN TRUST COMPANY 

OF SAUDI ARABIA 

 

 +666 11 211 1211هاتف 

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

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 12110

www.northerntrust.com 

 شركاهوبي كي إف البسام  مراجع الحسابات

 +666112260333هاتف 

 +666112260444 فاكس

 المملكة العربية السعودية

 11431الرياض  22300ص.ب 

حي  -( التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )

 السليمانية

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

 الهيئة الشرعية

 
 الهيئة الشرعية لبن  الجزيرة

 

 +666 12 626 2222  هاتف

 +666 21 626 2221فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 21442، جدة 6211ص.ب 

 النهضة -طريق المل  عبدالعزيز 

www.baj.com.sa 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المتوازنة االستراتيجية -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول  أسم صندوق االستثمار

 مفتوحقابض عام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 المالية لألسواقشركة الجزيرة  مدير الصندوق

 الصندوق هدف
على المدى المتوسط إلى  ماية رأس المالتحقيق التوازن بين نمو وحإلى  يهدف الصندوق

 محفظة متنوعة من فئات األصول من خالل االستثمار في الطويل

 متوسط المخاطرمستوى 

 ( خمسمائة ريال سعودي022) لالشتراك األدنى الحد

 دال يوج اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لالشتراك األدنى الحد

 المنتظم االشتراك برامج عبر
 ريال سعودي 122

 دال يوج  لالسترداد األدنى الحد

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

 األحد واألربعاء باستثناء العطل الرسمية  والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

  واالسترداد
 بعد الظهر ليوم العمل السابق ليوم التعامل 3022ساعة ال

  للمملكة الرسمية العطل باستثناء االثنين والخميس  ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

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

  ريال سعودي 122  الطرح بداية عند الوحدة سعر

  الريال السعودي  عملة الصندوق

  م26/23/2213 هـ الموافق21/24/1434  الطرح تاريخ

 الشروط وألحكام واخر تحديثتاريخ إصدار 
، وتم إجراء أخر تحديث لها بتاريخ م12/22/2213هـ الموافق 21/24/1434

 م26/23/2222هـ الموافق 23/22/1443

  االسترشادي المؤشر

من "مؤشر داو جونز لألسهم العالمية اإلسالمية )صافي  %40 سيتم استخدام معيار مركب من

)صافي العائد من "مؤشر داو جونز للصكوك  %32",األمريكي(العائد اإلجمالي بالدوالر 

"مؤشر  من %0باإلضافة إلى  "سايبور لشهر واحد" من %22, األمريكي("اإلجمالي بالدوالر 

 اس اند بي لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة" كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق.
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 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق

 نورثن ترست السعودية أمين الحفظ

 وشركاهبي كي إف البسام  مراجع الحسابات

 الصندوق إدارة رسوم

 

على أساس يومي وتدفع على تحتسب هله الرسوم من صافي قيمة أصول الصندوق  2822%

 أساس ربع سنوي 

 دال يوج االشتراك رسوم

 رسوم أمين الحفظ 

دوالر أمريكي سنوياً عن كل صندوق يتم  622 ـبيدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تقدر 

دوالر أمريكي لكل عملية تحسب يومياً وتدفع على أساس ربع  10إلى  باإلضافةاالشتراك فيه، 

 سنوي.

 مصاريف التعامل

له وتحتسب هتدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، 

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

 الرسوم المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين

 مصاريف اخرى

سبيل المثال ال الحصر التكاليف المتعلقة بإعداد  تشمل علىيدفع الصندوق مصاريف أخرى 

النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تل  النشرات والتقارير واإلشعارات 

وتوزيعها ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم خدمات الهيئة الشرعية ومراجعي 

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

ً من صافي قيمة  %280هله المصاريف نسبة  زال تتجاومصاريف التصفية. على أن  سنويا

 األصول بحد أقصى

 ندوقالص فيها ستثمرتي يال الصناديق رسوم

إذا استثمر الصندوق في صناديق مدارة من قبل مدير الصندوق، سيتم التنازل عن رسوم اإلدارة 

أو إعادة دفعها بالكامل لصالح الصندوق أو الجزء المستحق منها لمدير الصندوق وذل  في حال 

استثمر الصندوق في صندوق له مدير من الباطن أو مستشار استثمار. أما في حال االستثمار 

ناديق مدارة من جهات أخرى  ير مدير الصندوق، فسوف يتم خصم رسوم اإلدارة من في ص

الرسوم والمصاريف الفعلية فقط. وتخضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة بناءاً على الصندوق 

المضافة، ويتم تحميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب التي ينص عليها قانون ضريبة 

 القيمة المضافة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

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

 ،وصحبه أجمعين وبعد

 

 قائمة المصطلحات

 

 0المعنى المحدد له أدناه شروط واالحكامالمستخدمة في هله السيكون لكل من المصطلحات التالية 

 

 .شركاهوبي كي إف البسام 0 يعني مراجع الحسابات

 

الحاصيييلة عليييى تيييرخيص مييين  ،شيييركة الجزييييرة لألسيييواق الماليييية0 يعنيييي / مشرررغل الصرررندوق/ مررردير الصرررندوق الشرررركة

خطييييياب م والحاصيييييلة عليييييى 22/1/2221هيييييـ الموافيييييق 2/1/1422تييييياريخ  21216-31 الماليييييية رقيييييمهيئييييية السيييييوق 

 22432الرئيسييييييي0 ص. ب.  امكتبهيييييي م وعنييييييوان20/24/2222الموافييييييق هييييييـ 22/3/1426العمييييييل تيييييياريخ  لممارسيييييية

 . 2112206222، المملكة العربية السعودية، هاتف 11400الرياض 

ص. وعنوان مكتبه الرئيسي0  4232212023تجاري رقم  ية بسجلسعودمساهمة  الجزيرة، شركة0 يعنـي بن  بنك الجزيرة

 ، المملكة العربية السعودية.21442 جدة 6211ب. 

شيييركة تابعييية لتلييي   أيلبنييي  الجزييييرة وأو مملوكييية  قابضييية، تابعيييةفيييي هيئييية  شيييركة0 تعنيييي أيييية مجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 0 يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 ني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية المؤسسة وفقا لنظام السوق المالية. 0 تعالهيئة

وتاريخ  032 يعني نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/نظام السوق المالية

 م(. 2223يونيو  16هـ )الموافق 2/6/1424

 . نورثن ترست السعودية0 يعني أمين الحفظ

 . يعني أيام األحد واألربعاء من كل أسبوع عدا العطل الرسمية0 يوم التعامل

  .المتوازنة االستراتيجية -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول يعني 0 الصندوق

 0 تعني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية للصندوق. الشرعية للصندوق الهيئة

 من هله الملكرة.  02 تعني األهداف االستثمارية الملكورة في البند األهداف االستثمارية
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 ندوق. يقدم طلبا لالستثمار في الص )طبيعي أو اعتباري( شخصأي 0 يعني المستثمر في الصندوق أو المستثمر )المستثمرون(

0 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 0 تعني إجمالي قيمة األصول مخصوماً منها صافي قيمة األصول

 ار الصادرة عن الهيئة. 0 تعني الئحة صناديق االستثمالالئحة

  .0 تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةالشريعة

بمهام المراجعة في المسائل المتعلقة بعمليات الصندوق ومدى  لتقوم تعاقد معها الصندوق التي الجهة0 تعني الرقابة الشرعية

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

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

من الئحة صـــــناديق االســـــتثمار بالنســـــبة للصـــــندوق الخاص، ويتم توقيعها بين مدير  22للصندوق العام والمادة 

  الوحدات.الصندوق ومالكي 

  الصندوق.0 يعني إجمالي المبلغ اللي يدفعه المستثمر لالستثمار في الشراءإجمالي مبلغ 

  .يعني الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةريال: 

 األحد واألربعاء ويستثنى منها العطل الرسمية :التقويم يوم

ميين األحييد إلييى الخميييس ميين كييل أسييبوع ويسييتثنى منهييا العطييل الرسييمية فييي المملكيية العربييية  يعنييي أي يييوم 0يرروم العمررل

 السعودية. 

 .0 سعر اإلقراض بين البنوك السعوديةسايبور

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

من مجموع  %02موافقة مالكي الوحدات اللين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من يعني قراراً يتطلب قرار صندوق عادي: 

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

 .الحديثة

 وبيعهيييا شيييرا ها ييييتم التيييي والخيييدمات السيييلع جمييييع عليييى تُفيييرض مباشيييرة  يييير ضيييريبة هيييي :المضرررافة القيمرررة ضرررريبة

 سلسيييلة مراحيييل مييين مرحلييية كيييل فيييي المضيييافة القيمييية ضيييريبة وتُفيييرض االسيييتثناءات، بعيييض ميييع المنشييي ت، قبيييل مييين

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

 الحاالت اآلتية0يُقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أياً من  التغيير األساسي:

 .أو فئته هالتغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعت (1

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

 المغلق.

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

 .لصندوقادير الصندوق من منصب مدير االنسحاب الطوعي لم (4
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 .قالمغل العاميؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق اي تغيير  (0

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

 .ألي منهما مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع

 المغلق. يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العامأي تغيير  (1

 المغلق. تسدَّد من أصول الصندوق العام تيال ىيزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرأي تغير  (2

 التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام المغلق. (6

 .الصندوق العام المغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينيه أو كليهما زيادة اجمالي قيمة اصول (12

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

1)  

صناديق االستثمار  من الئحة (62) ةالماد ير ال يقع ضمن أحكامي" أي تغ ير األساسيالتغيير “ب يُقصد  :غير األساسيالتغيير 

 بتعريف التغييرات االساسية. والخاصة

 .مستفيدين على وتأجيرها معدات أو أصول في باالستثمار يتأثر أو عائدها يرتبط اتستثمارا :اإلجارة

 

 .العالقة ذات والسلع الزراعي للقطاع بالتعرض يتأثر أو عائدها يرتبط اتستثمارا :االستثمارات الزراعية

، وسكك الحديد، عائدها أو يتأثر باستثمارات البنية التحتية التي تشمل الطرقيرتبط ات ستثمارا :استثمارات البنية التحتية
 وغيرها من األصول الحقيقية.، والموانئ، والمطارات، وشركات المرافق

 

 او نمو رأس المال. يرتبط عائدها أو يتأثر باستثمار عقاري يهدف إلى توليد دخل دوري إلى المستثمرين فيه ات ستثمارا :العقار

 

( Supply Chainيرتبط عائدها أو يتأثر بصفقات تمويل التجارة وسلسلة التوريد )ات ستثمارا :تثمارات تمويل التجارةاس

قصيرة األجل تهدف إلى تحسين دورة رأس المال العامل للطرف المقابل و / أو تسهيل التجارة  ،العاملرأس المال  وتمويل

 الدولية والمحلية.

 

مالية لعدد من فئات االصييول، وهي قادرة على أدوات أخرى تعطي حقوقاً تعاقدية أو حقوق ملكية أي شهادات أو  :الشررهادات

 تزويد المستثمرين بالحلول المالية المناسبة المتعلقة بكل استراتيجية استثمار مختلفة.
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 شروط و أحكام الصندوق

 

 صندوق االستثمار  .0

 .صندوق استثمار عام قابض مفتوح، المتوازنة االستراتيجية -الجزيرة لتوزيع األصول  صندوق .181

، وتم إجراء أخر تحديث لها م12/22/2213هـ الموافق 21/24/1434شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  صدرت .182

 م26/23/2222هـ الموافق 23/22/1443بتاريخ 

 م.12/22/2213 هـ الموافق21/24/1434على تأسيس الصندوق وطرح وحداته في الهيئة وافقت  .183

 مفتوح المدة. الصندوق .184

 النظام المطبق   .1

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

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

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

 .واألحكاماللغة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير هله الشروط 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

من خالل االستثمار  على المدى المتوسط إلى الطويل ماية رأس المالتحقيق التوازن بين نمو وحإلى  يهدف الصندوق .381

 .محفظة متنوعة من فئات األصول في

 .جيات الدخلاستراتيفي و نموالجيات تيالتي تتبع استراصناديق الالصندوق بشكل مقارب للتوازن في  يستثمر .382

صول األمر في فئات تستثالتي صناديق العلى سبيل المثال ال الحصر،  ؛نموالجيات تيالتي تتبع استراصناديق التشمل  .383

األولي، العام  قبل الطرحما األولي، الطرح العام  المدرجة، الملكية الخاصة، رأس المال الجريء،األسهم التالية، 

في وزيع تالالعقارية المتداولة )ريت(. ويحدد مدير الصندوق نسب تركيز االستثمار و االستثمارصناديق العقار، 

منطقة جغرافية معينه حسب ما يراه بلد معين أو القطاعات، مجموعة من معينه، صناعة  فئات أصول الصندوق،

ق هيئة السو لوائحمناسباً لتحقيق مصلحة حملة وحدات الصندوق وبما ال يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق و

 .المالية

التي تتبع استراتيجيات الدخل؛ على سبيل المثال ال الحصر، الصناديق التي تستثمر في فئات صناديق التشمل  .384

ات ، االستثمارالخاص ئتمانالا والدخل الثابت،مزيج من سوق المال األصول التالية، أسواق النقد، الدخل الثابت، 

توزيع لاير الصندوق نسب تركيز االستثمار و. ويحدد مد، استثمارات البنية التحتيةالتجارةتمويل الزراعية، التأجير، 

بلد معين أو منطقة جغرافية معينه حسب ما القطاعات، مجموعة من معينه، صناعة  ،الصندوقفي فئات أصول 

ً لتحقيق مصلحة حملة وحدات الصندوق وبما ال يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق و  هيئة لوائحيراه مناسبا

 السوق المالية

يستثمر الصندوق بصفة أساسية في صناديق شركة الجزيرة لألسواق المالية ولمدير الصندوق الحق في االستثمار  .380

)مؤسسة في المملكة أو في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو في صناديق 

 ية،العقارالصناديق  . كما يستثمر فية أخرى مرخصةشركات ماليمدير الصندوق أو تدار من قبل مقبولة لديها( 

 ةلمغلقا االستثمارق اديصنو الدولية،المدرجة محليا أو في األسواق صناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت( و
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المدرجة محليا أو في  (ETFs) صناديق االستثمار المتداولةو الدولية،المدرجة محليا أو في األسواق  ةمتداولال

 يمكن للصندوق االستثمار في الصناديق التي تصدر إما وحدات أو أسهم مشاركةكما والشهادات.  الدولية،ألسواق ا

 .هما يماثلمن أصوله على شكل نقد أو  ٪ 0يجوز للصندوق أن يحتفظ بما ال يتجاوز  .386

( التي ETFs) المتداولةفي صناديق االستثمار بحد أقصى  أصوله صافي قيمة من %0استثمار  يجوز للصندوق .381

 تستثمر في اللهب. 

  .المحلية واالجنبيةفي الصناديق الخاصة بحد أقصى  أصوله صافي قيمة من %12يجوز للصندوق استثمار  .382

يمكن لمدير الصندوق حسب ما يراه مناسباً لتحقيق مصلحة حملة وحدات الصندوق زيادة أو تخفيض نسب توزيع  .386

   حسب التالي0 استثماراته

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %62 %42 ستراتيجيات النموا

 %62 %42 استراتيجيات الدخل

 %0 2 النقد

 

 .السعودية والخليجية والدوليةاألسواق الصندوق في يتعامل  .3812

الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات مدير و/أو أي من تابعيه لمدير الصندوق  يحق .3811

معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق وبحسب بنود االشتراك واالسترداد في هله وتابعيه الصندوق 

 .الشروط واالحكام

عددة استراتيجيات متواعتماد  ،يتم مراجعة توزيع أصول الصندوق بصفة دورية وبحد أدنى كل ربع سنة ميالدية .3812

  .تتالءم مع الظروف االقتصادية المتغيرة

 .تو شهاداأوحدات أو أسهم مشاركة في الصناديق ك تصنيفها مال يتفي اية اوراق مالية يستثمر الصندوق  ال .3813

لشرعية االمجازة من قبل لجنة الرقابة  الشرعيةمع المعايير  متوافقةالصندوق بأن تكون جميع استثماراته  يلتزم .3814

 المعينة للصندوق.

على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق استثمار على األقل، ويجب أن ال تقل االستثمارات في كل  .3810

من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وال تنطبق هله النسبة على  ٪0صندوق من تل  الصناديق عن 

  .استثمارات الصندوق القابض في صناديق إضافية

للصندوق الحصول على تمويل من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في  يمكن .3816

 ،المعايير الشرعية للصندوقمن صافي قيمة أصوله وبما ال يتعارض مع  %12حساب الصندوق بما ال يزيد عن 

 .مقابل اية قروض الصندوق لن يقوم برهن أصولهعلماً بأن 

 .من صافي قيمة أصول الصندوق القابض %02يزيد االستثمار في أي صندوق عن  لن  .3811
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الصندوق وسياسات  بأهدافاستثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حلر وحكيم مع عدم االخالل  تقوم .3812

 .درجة تحمل المخاطر المناسبة للصندوقاالستثمار ومراعاة 

من "مؤشر داو جونز لألسهم العالمية اإلسالمية )صافي العائد اإلجمالي  %40 معيار مركب منسيتم استخدام  .3816

 %22, األمريكي(")صافي العائد اإلجمالي بالدوالر من "مؤشر داو جونز للصكوك  %32",األمريكي(بالدوالر 

توافقة مع الشريعة" "مؤشر اس اند بي لألسهم السعودية الم من %0باإلضافة إلى  "سايبور لشهر واحد" من

 كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق

 يستثمر الصندوق في المشتقات لن .3822

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .1

المالية التي يستثمر فيها سواق األلعدد من المخاطر المصاحبة لالستثمار في أصول الصندوق عرضة  ستكون .481

، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، أصوله

الصندوق االستثمارية ستنفل بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم  استراتيجيةوال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن 

 تحقيقها. 

األداء السابق للصندوق واألداء السابق للمؤشر االسترشادي ال يدالن على ما سيكون عليه أداء الصندوق في  إن .482

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

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

 طبيعية أخرى.

ضمان لمالكي الوحدات أن االداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر  دال يوج .483

 أو يماثل االداء السابق.

ندوق بن  محلي يرعى الصالمستثمرين أن يكونوا على علم بأن االستثمار في الصندوق ليس وديعة لدى أية  على .484

 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 .480

 أية عوائد.

 المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار0 قائمة .486

ً مخاطر السوق0 هي مخاطر تلبلب قيمة األصول من التغير في األرباح أو قيمة األصول  .48681  ألية تطورات تبعا

أسعار وحدات الصناديق  وبالتالي على. بالسوق وعوامل العرض والطلب وأ بمصدر األصولتتعلق 

 .جراء هله التطورات أو الطويل على المدى القصيرالمستثمر فيها 

0 قيييد يكيييون لألوضييياع السياسيييية واالقتصيييادية فيييي بليييد ميييا والتغييييرات االقتصييياديةو السياسييييةالمخييياطر  .48682

التنظيميييية أو الضيييريبية أو تغيييير السياسييية االقتصيييادية فييييه تيييأثير كبيييير عليييى السيييوق فيييي ذلييي  البليييد 

أو اتخيييياذ بعييييض اإلجييييراءات التييييي قييييد تييييؤثر علييييى أداء  وفييييي البلييييدان المحيطيييية أو المرتبطيييية بييييه.

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

مخاطر أسعار الصرف0 تلبلب سعر صرف العملة مقابل العمالت المحلية للبلدان المستثمر في أصولها قد  .48683

  .يكون له تأثير كبير على سعر وحدات الصندوق سواء بشكل سلبي أو إيجابي

مراجعييية شيييرعية الخاصييية بالصيييناديق المسيييتثمر فيهيييا بتقيييوم الرقابييية الشيييرعية المخييياطر الشيييرعية0  .48684

وقيييد ينيييتج اسيييتبعاد أي شيييركة يتبيييين عيييدم مطابقتهيييا للضيييوابط التيييي تسيييتثمر بهيييا الصيييناديق الشيييركات 
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النظييير عييين مالئمييية أو عيييدم مالئمييية المعيييايير والظيييروف االسيييتثمارية األخيييرى. كميييا  الشيييرعية بغيييض

الشييركات الموزعيية بييدفعها للجهييات الخيرييية  أربيياحقييد ينييتج عيين هييله المراجعيية الييتخلص ميين بعييض 

، بالتيييالي فيييإن أي تيييأثير لهيييلا االسيييتبعاد أو التطهيييير عليييى أسيييعار وحيييدات تلييي  عليييى سيييبيل التطهيييير

 .الصناديق سيؤثر في سعر وحدات الصندوق القابض

قييد ال يييتمكن مييدير الصييندوق ميين تسييييل جييزء ميين أصييوله وكييلل  فييي حاليية زيييادة مخيياطر السيييولة0  .48680

مييين قيمييية أصيييول الصيييندوق. ليييلا سييييتم ترحييييل الطلبيييات التيييي تزييييد عييين  %12االسيييترداد طلبيييات 

 .إلى يوم التقويم التالي 12%

مخييياطر ضيييريبية0 قيييد ييييؤدي فيييرض الضيييرائب ومنهيييا ضيييريبة القيمييية المضيييافة، اليييى تيييأثر الرسيييوم  .48686

 تييييالضيييرائب الوالمصييياريف والتكييياليف األخيييرى المرتبطييية بيييإدارة الصيييندوق، حييييث قيييد تيييؤدي هيييله 

ييييتم فرضيييها إليييى انخفييياض العوائيييد المرتبطييية باالسيييتثمار فيييي الصيييندوق. ووفقييياً لألنظمييية والليييوائح 

ذات العالقييية، فإنيييه فيييي حيييال اإلخيييالل بيييأي مييين هيييله االلتزاميييات المفروضييية ذات العالقييية بضيييريبة 

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

 كنسبة لألصول النسبية األوزان خفض أو زيادة بشأن الصندوق مدير قرارات0 األصول توزيع مخاطر .48681

 .الوحدة وسعر الصندوق ءأدا على سلبا تؤثر قد الصندوق من مئوية

 مخاطر هيالطرح العام األولي و ما قبل الطرح العام األولي0  في تستثمر صناديق في االستثمار مخاطر .48682

 تقييم الصندوق لمدير يتيح تشغيلي تاريخ تمل  وال ءاإلنشا حديثة شركات في تستثمر صناديق في االستثمار

 في تكون أو جديدة قطاعات تمثل قد المالية أوراقها تطرح التي الشركات أن كما ،كافي بشكل الشركة ءأدا

 .الوحدات وأسعار الصندوق ءأدا على سلبا ذل  ينعكس وقد وتطوير نمو مرحلة

 اليقين عدم بعوامل المرتبطة المخاطر من عدد الزراعي االستثمار على ينطوي 0الزراعي االستثمار مخاطر .48686

. الربحية في تقلب تتسبب والتي ،العالمية واألسواق الحكومية والسياسات واألسعار والعائد بالطقس المتعلقة

 األحوال تؤثر أن ويمكن. والماشية للمحاصيل المؤكدة  ير الطبيعي النمو عمليات من اإلنتاج مخاطر وتنشأ

 المؤسسية المخاطر أما. وكميتها المنتجة السلع جودة على العوامل من و يرها واآلفات واألمراض الجوية

 باالستخدام الخاصة واللوائح الضريبية والقوانين الحكومية اتءاإلجرا تكتنف التي اليقين عدم حالة من فتأتي

 من وهي ،الدخل دعم مدفوعات أو األسعار ومستويات الحيوانية نفايات من التخلص وأنظمة الكيميائي

 فإن بالتالي. الزراعية األعمال على كبير تأثير لها يكون أن يمكن التي الحكومية القرارات على األمثلة

 .الوحدة وسعر وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا تؤثر أعاله المخاطر

 من لعدد المستثمرين التحتية البنية في االستثمارات تعرض أن يمكن0 التحتية البنية في االستثمار مخاطر .486812

 0 مثل الرئيسية المخاطر

 الحديثة والمشاريع الجديدة المشاريع ءبنا واجهت التي والعقبات اليقين عدم بحاالت وتتعلق0 التطوير مخاطر .486811

 . العهد

 في الضخم أصولها لحجم نظرا عال تركيز ذات بطبيعتها التحتية البنية محافظ تكون0 فردية أحداث مخاطر .486812

 .المالية مثلاالستثمارات تقسيمها قابلية وعدم معين مشروع

 الحتمال الحكومية التعاقدية المدفوعات أو المنتظمة المدفوعات من اإليرادات تتعرض 0اإليرادات مخاطر .486813

 الضرائب قوانين وتغير العقود رفض مخاطر إلى باإلضافة0 الحكومية السياسات في تغييرات حدوث

 بتنفيل الحكومات تقوم ما عادة إذ السيادية االئتمانية والمخاطر السياسي االستقرار وعدم العمالت ومخاطر

. ذل  إلى وما ،والمستشفيات والمطارات الطرق مثل العامة المرافق توفير أجل من التحتية البنية مشاريع
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 تؤثر أعاله المخاطر فإن بالتالي. المال رأس سوق من االستثمارات لهله األموال بجمع عادةً الحكومة تقوم

 .الوحدة وسعر وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا

 عدد وهناك. وهبوطا صعودا السوق بدورات بارتباطها العقارات أسواق تتسم0 العقاري االستثمار مخاطر .486814

 وجود مثل ،القطاع في والطلب العرض عوامل اختالل إلى تؤدي أن يمكن التي السوق مخاطر عوامل من

 المخاطر صعيد وعلى. االقتصاد لتباطؤ نتيجة الطلب تراجع أو الجديدة العمرانية المشاريع في طفرة

 االئتمانية الجدارة إلى عادة تشير وهله ،العقود تجديد بجودة0 أوال ترتبط فإنها ،بالمستأجرين المرتبطة

 في اإليجار عقود من المتبقية المدة إلى تشير التي التمديد بمخاطر0 ثانياً. وأعدادهم واستقرارهم للمستأجرين

 الصندوق استثمارات على سلبا تؤثر أعاله المخاطر فإن بالتالي. العالقة ذي العقار على وتأثيراتها العقار

 .الوحدة وسعر وأدائه

 آفاقا وتتطلب التسييل صعبة تكون ما عادة التجارة تمويل أدوات إن0 التجارة تمويل في االستثمار مخاطر .486810

 منتظمة يومية أسعار لها ليس مبدئيا األدوات وهله. األخرى االستثمارات في منها أطول لالستثمار زمنية

 وعالوة. الواقع من أقل التقلب لمخاطر مستوى تعكس قد دورية تقييمات على أسعارها وتستند السوق في

 وألن ،خارجيين أطراف قبل من تنشأ األدوات هله أن حيث األبرز هي المنشئ مخاطر فإن ،ذل  على

 هناك فليس ،المعامالت هله منشئي على أجريت قد تكون للجهالة والنافية الواجبة األساسية العناية دراسة

 عرضة التعامالت هله تكون قد وبالتالي ،اتهمءوكفا قدراتهم أو المنشئين ءهؤال ءألدا بالنسبة ضمان أي

 .ءاألدا لمخاطر

 سلبا القطاع هلا ويتأثر ،المخاطر عالي يعتبر اللهب قطاع في االستثمار0 اللهب في االستثمار مخاطر .486816

 والتنظيمية والموسمية السياسية بالظروف سلبا تتأثر قد كما عنها والتنقيب إنتاجها أسعار في بالتغيير

 استثمار حجم حسب وحداته وأسعار أصولالصندوق قيمة صافي انخفاض إلى ذل  ويؤدي ،والتكنولوجية

 .اللهب قطاع في الصندوق

على سبيل المثال ال الحصر، االستثمارات في المديرين  ذل ،مخاطر االستثمار في الملكية الخاصة0 بما في  .486811

والمعامالت الثانوية واالستثمارات المشتركة هي استثمارات عالية المخاطر و ير قابلة للتسييل بسهولة 

لمستثمرين على المدى الطويل ولها رسوم ونفقات عالية يمكن أن تقلل من العوائد؛ للل  فهي مخصصة ل

اللين يمكنهم قبول مثل هله المخاطر. عالوة على ذل ، قد تقترض صناديق األسهم الخاصة األموال أو 

والتي تنطوي على درجة عالية من المخاطر بما  األ راض،تستخدم الرافعة المالية لمجموعة متنوعة من 

الخسارة الجزئية أو الكلية لرأس مال صندوق  إمكانيةوتوجد في ذل  مخاطر أن الخسائر قد تكون كبيرة. 

 األسهم الخاصة.

، وخاصة الشركات ءالجري0 ينطوي االستثمار في رأس المال ءالجريمخاطر االستثمار في رأس المال  .486812

على درجة عالية جدًا من المخاطرة و ير قابلة للتسييل بسهولة ولها رسوم  المبكرة،الناشئة في المراحل 

الية يمكن أن تقلل من العوائد؛ للل  فهي مخصصة للمستثمرين على المدى الطويل اللين يمكنهم ونفقات ع

 .ءالجريالخسارة الجزئية أو الكلية لرأس مال صندوق رأس المال  وتوجد إمكانيةقبول مثل هله المخاطر. 

ليها االستثمار في الملخص أعاله ليس قائمة كاملة بالمخاطر واإلفصاحات الهامة األخرى التي ينطوي ع .486816

يُنصح المستثمرون بمراجعة مستندات العرض بدقة مع  صندوق،الصناديق. قبل القيام بأي استثمار في أي 

 مستشاريهم الماليين والقانونيين والضريبيين لتحديد ما إذا كان االستثمار مناسبًا أم ال.

 تقييم المخاطر آلية .1

 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 
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 لالستثمار في الصندوق المستهدفة الفئة .2

السعوديين ممن لديهم القابلية لتحمل وحدات هذا الصندوق موجه إلى المواطنين السعوديين وإلى غير طرح 

 .لصندوقبط باالستثمار في اتمستوى المخاطر المر

 /حدود االستثمارقيود .7

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

 واحكام الصندوق.

  العملة .1

سيتم ف بعملة مختلفة وفي حالة االشتراك أو استرداد الوحدات، كعملة أساسية السعودي الرياليستخدم الصندوق 

بسعر الصرف السائد في يوم التعامل المعني.  وإذا كان هناك تلبلب  الريال السعوديتحويل أموال المستثمر إلى 

ب المستثمر، تنفيل طل في السعر المستخدم بين اليوم اللي يقدم المستثمر طلب شراء الوحدات واليوم اللي يتم فيه

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

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .2

 كمقابل للخدمات التي تقدم له0 أصولهالصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من  يدفع .681

ألصول الصندوق أتعاب إدارة سنوية  إدارتهيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل  رسوم اإلدارة0 .68181

على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي بما يعادل  احتسابها"( يتم الصندوق إدارة رسوم)"

 يلي0ما 

 من صافي قيمة أصول الصندوق  2822% .6818181

عن سنوياً  دوالر أمريكي 622 ـبتقدر رسوم أمين الحفظ0 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما  .68182

دوالر أمريكي لكل عملية تحسب يومياً وتدفع على  10إلى  باإلضافة كل صندوق يتم االشتراك فيه،

 .ربع سنويأساس 

إذا استثمر الصندوق في صناديق مدارة من قبل مدير  0الصندوق فيها ستثمرتي يال الصناديق رسوم .68183

الصندوق، سيتم التنازل عن رسوم اإلدارة أو إعادة دفعها بالكامل لصالح الصندوق أو الجزء 

المستحق منها لمدير الصندوق وذل  في حال استثمر الصندوق في صندوق له مدير من الباطن أو 

ناديق مدارة من جهات أخرى  ير مدير الصندوق، في ص االستثمارمستشار استثمار. أما في حال 

الرسوم والمصاريف الفعلية فقط. وتخضع بناءاً على فسوف يتم خصم رسوم اإلدارة من الصندوق 

رسوم اإلدارة لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب التي 

 .ينص عليها قانون ضريبة القيمة المضافة

تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق، ريف التعامل0 مصا .68184

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

 .وكلل  الرسوم المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين

تكاليف ال لحصرا ال المثال سبيل تشمل على أخرى مصاريفيدفع الصندوق مصاريف أخرى0  .68180

المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تل  النشرات والتقارير 

واإلشعارات وتوزيعها ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم خدمات الهيئة الشرعية 

أية مصاريف استثنائية و يرها مثل و تداول وموقع ةالرقابي والرسومومراجعي الحسابات الخارجيين 
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سنوياً من صافي قيمة األصول  %280 نسبةهله المصاريف  زال تتجاوعلى أن مصاريف التصفية. 

  .بحد أقصى

            ومصاريف الصندوق رسوم .682

 رسوم الصندوق

 دال يوج رسوم االشتراك

 رسوم إدارة الصندوق
على أساس يومي وتدفع على أساس ربع تحتسب هله الرسوم من صافي قيمة أصول الصندوق  2822%

 سنوي

 رسوم الحفظ
دوالر أمريكي لكل عملية  10إلى  باإلضافة عن كل صندوق يتم االشتراك فيه،سنوياً  دوالر أمريكي 622

 .ربع سنويتحسب يومياً وتدفع على أساس 

 مجلس إدارة الصندوق*
ريال سنوياً، مكافأة لكل عضو مستقل بواقع ثالثة آالف ريال سعودي بدل حضور كل  240222بحد أقصى 

 سنوياً. اجتماعيناجتماع وبحد أدنى 

أتعاب المحاسب 

 القانوني*
 ريال سعودي سنوياً بحد أقصى. 020222

رسوم الصناديق 

 المستثمر بها

إذا استثمر الصندوق في صناديق مدارة من قبل مدير الصندوق، سيتم التنازل عن رسوم اإلدارة أو إعادة دفعها 

بالكامل لصالح الصندوق أو الجزء المستحق منها لمدير الصندوق وذل  في حال استثمر الصندوق في صندوق 

ناديق مدارة من جهات أخرى  ير مدير في ص االستثمارله مدير من الباطن أو مستشار استثمار. أما في حال 

الرسوم والمصاريف الفعلية فقط. وتخضع بناءاً على الصندوق، فسوف يتم خصم رسوم اإلدارة من الصندوق 

رسوم اإلدارة لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب التي ينص عليها 

 .قانون ضريبة القيمة المضافة

 ريال سعودي سنوياً تدفع لهيئة السوق المالية 10022 رسوم رقابية*

 رسوم الخدمات

 الشرعية*
 ريال سعودي سنوياً  120222

 ريال سعودي سنوياً  00222 موقع تداول*

 المضافة القيمةضريبة 

فيييإن وفيييي حيييال فرضيييها عليييى أي خدمييية ييييتم تزوييييد الصيييندوق بهيييا،  ضيييريبة القيمييية المضيييافة قيييد ييييتم فيييرض

الصييييندوق سيييييدفع لمييييزود الخدميييية )باإلضييييافة إلييييى أييييية رسييييوم أو مصيييياريف أخييييرى( مجموعيييياً مسيييياوياً 

 للقيمة المسجلة لهله الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية.

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

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

 هله الضريبة.

 سنوياً من صافي قيمة األصول %280تصنف ضمن المصاريف األخرى ويبلغ مجموعها بحد أقصى  *   

 



- 11- 

االجمالية  مةالقيونسبتها إلى  افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف التي دفعت للسنه المالية الماضية مثال .683

 الصندوق ألصول

 .دال يوجاالشتراك0  رسوم .684

 المادةأي عموالت بخالف الملكور في هله  دال يوج  .680

 الزكاة والضريبة0 معلومات .686

لن يقوم باحتساب زكاة الصندوق أو إخراجها، وفي حال لى المستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق ع .2.2.0

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  .2.2.1

 لال تشمه الشروط واألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة جميع الرسوم والمصاريف الملكورة في هل .68683

 .ضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على خالف ذل 

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة يتم تزويد  .68684

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

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

 .المعنية

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل  .68680

م أو مصاريف أخرى( مجموعاً فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة إلى أية رسو الصندوق،

 .مساوياً لقيمة هله الضريبة

 المادةأي عموالت بخالف الملكور في هله  دال يوج .681

 يم والتسعيريالتق .01

 وعائييييدواألربيييياح النقدييييية  وحييييدات الصييييناديق المسييييتثمر فيهيييياإجمييييالي موجييييودات الصييييندوق قيميييية  يشييييمل .1281

 .عمليات المرابحة واالستثمارات األخرى التي يملكها الصندوق

مصاريف استثمار افتراضي بقيمة 10,000 لاير % AVG NAV Amount نوع الرسم

-                                                                       0.00% رسوم االدارة                      -

0.11% حفظ                57,506 رسوم ال

-                                                                       0.00% رسوم االشتراك                      -

-                                                                       0.00% رسوم االسترداد المبكر                      -

-                                                                       0.00% رسوم المدير االداري                      -

-                                                                       0.00% تمويل                      - رسوم ال

-                                                                       0.00% تسجيل                      - رسوم ال

4.28                                                                     0.04% خارجي                23,125 رسوم المراجع ال

1.39                                                                     0.01% رسوم رقابية - هيئة السوق المال                  7,500

4.45                                                                     0.04% صندوق                24,000 رسوم مجلس إدارة ال

0.93                                                                     0.01% رسوم موقع تداول                  5,000

1.29                                                                     0.01% قيمة المضافة                  6,946 رسوم ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال
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صييافي قيميية األصييول هييو حاصييل طييرح إجمييالي مطلوبييات الصييندوق ميين أجمييالي قيميية موجوداتييه. ويشييمل  .1282

إجمييييالي المطلوبييييات علييييى سييييبيل المثييييال ال الحصيييير جميييييع رسييييوم العمليييييات والحفييييظ والوسيييياطة والرسييييوم 

واالحكييييام، والرسييييوم والمصييييروفات المدفوعيييية أو المسييييتحقة ألييييية األخييييرى المييييلكورة فييييي هييييله الشييييروط 

 أطراف تقدم خدمات للصندوق وجميع المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

بالنسييبة ألصييول الصييندوق المدرجيية فييي سييوق مالييية معتييرف بهييا، سيييتم اسييتخدام آخيير سييعر إ ييالق لغييرض  .1283

ثمر بهييا فسيييتم اسييتخدام اخيير صييافي قيميية أصييول تقييويم تليي  األصييول أمييا بالنسييبة لصييناديق االسييتثمار المسييت

 .منشور لكل وحدة وذل  لتحديد صافي قيمة أصول الصندوق

 .(األحد واألربعاءتقويم أصول الصندوق مرتين اسبوعياً في يومي التعامل المحددين ) يتم .1284

لسعر الوحدة في حال حدوث  خاطئألصول الصندوق أو حساب  خاطئمدير الصندوق بتوثيق اي تقويم  سيقوم .1280

يم عن جميع أخطاء التقو)بما في ذل  مالكي الوحدات السابقين(  ذل ، وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين

أو أكثر من  ٪200 هما نسبتالهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل  غإبالدون تأخير، و أو التسعير

 .دوقرير الصناوالموقع اإللكتروني للسوق وفي تق راً في موقعه اإللكترونيوف  سعر الوحدة واإلفصاح عن ذل

تحديييييد قيميييية وحييييدات الصييييندوق بقسييييمة صييييافي قيميييية أصييييول الصييييندوق علييييى مجمييييوع الوحييييدات  يييييتم .1286

االسيييتثمارية القائمييية فيييي ييييوم التعاميييل المعنيييي، وعليييى ضيييوئها ييييتم تحدييييد قيمييية األصيييول بالنسيييبة للمسيييتثمر 

 تنفيل طلبات االشتراك واالسترداد. أل راضوحدة الحالي وسعر ال

مدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق بحد أقصى في يوم العمل اللي يلي يوم التقويم على موقع  سيقوم .1282

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

 التعامل .00

 122، بسعر أولي للوحدة يبلغ م26/23/2213 هـ الموافق21/24/1434الصندوق استقبال االشتراكات في  بدأ .1181

 .ريال سعودي

باستثناء العطل الرسمية، وآخر موعد الستالم نموذج طلب االشتراك أو االسترداد هي األحد واألربعاء التعامل  أيام .1182

لمشترك ا. علما بأن عصراً في يوم العمل اللي يسبق يوم التعامل ثالثةومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة ال

على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في سجل الوحدات اللي  لال يحص

ر من الشركة متحتفظ به الشركة كحسابات فرعية لديه بصيغة رقمية أو خطية أو بوسيلة إلكترونية، ويستلم كل مستث

 إشعارا يبين تفاصيل الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد0 إجراءات .1183

على المستثمر اللي ير ب في االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا لدى مدير الصندوق لكي يتم من  .118381

 خالله تنفيل عمليات االشتراك واالسترداد.

ك بالصندوق من خالل تعبئة نموذج االشتراك وتوقيع الشروط واالحكام وتحويل يمكن للمستثمر االشترا .118382

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

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

ر بة المستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بوسيلة أخرى عدا الخصم على الحساب، كشي  شخصي في حال  .118383

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

 مبلغ االشتراك واستالم نموذج االشتراك والشروط واألحكام موقعة من قبل المستثمر.
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مستثمر استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذل  من خالل تعبئة نموذج طلب استرداد وتوقيعه يمكن لل .118384

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

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

يمكن للمستثمر اللي يقدم طلب استرداد بطريقة صحيحة أن يطلب سحب طلب االسترداد. وتحتفظ الشركة  .118380

 بحقها في قبول أو رفض ذل  الطلب وفق تقديرها المطلق

 تدفع حصيلة االسترداد إلى المستثمر خالل أربعة أيام من نهاية يوم التعامل اللي تم فيه تنفيل طلب االسترداد .118386

لمدير الصندوق رفض طلب االشتراك في وحدات استثمار في الصندوق لشخص يكون  ير مؤهل لالستثمار  يحق .1184

 .في الصندوق بموجب أي نظام أخر ذي عالقة

 أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية0 االشتراكتعليق  يتم .1180

 إذا طلبت الهيئة ذل  .118081

 مصالح مالكي الوحدات. إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق .118082

إذا ُعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول األخرى التي  .118083

لى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل إيملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة 

 معقول أنها جوهرية لصافي قيمة اصول الصندوق

 حال حدوث اي تعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم اتخاذ االجراءات اآلتية0 في .1186

 التأكد من عدم استمرار اي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. .118681

ول حومشغل الصندوق مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحفظ  .118682

 رة منتظمة.ذل  بصو

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعار الهيئة ومالكي الوحدات  .118683

عن التعليق واالفصاح عن ذل  في الموقع  لإلشعار المستخدمةفور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها 

 االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.

استرداد قدمه المستثمر ولم يتم تنفيله بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيله في أول يوم  هناك طلبإذا كان  .118684

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

 التالي وذل  في الحاالت التالية0لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد ليوم التعامل  يحق .1181

أو أكثييير  %12إذا بليييغ إجميييالي نسيييبة جمييييع طلبيييات االسيييترداد المطليييوب تنفييييلها فيييي أي ييييوم تعاميييل  .118181

 من صافي قيمة أصول الصندوق

مييين األسيييواق التيييي للصيييندوق فيهيييا أصيييول أو أوراق ماليييية أو بالنسيييبة  فيييي أيإذا تيييم تعلييييق التعاميييل  .118182

إلييى أصييول الصييندوق التييي يييرى مييدير الصييندوق بشييكل معقييول أنهييا مهميية نسييبة إلييى صييافي قيميية 

 أصول الصندوق

 يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين لن .1182

دنى لالشتراك واالشتراك اإلضافي عبر برامج األحد الو، ريال 022 األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو الحد .1186

علما بأنه يحق لمدير الصندوق تغيير هلا الحد األدنى. ويمكن للمستثمر تقديم ريال سعودي،  122االشتراك المنتظم 

 .طلب استرداد لجميع وحداته أو جزء منها



- 22- 

 سياسة التوزيع .01

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

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .02

، المراجعييييةمتضييييمنةً القييييوائم المالييييية السيييينوية للصييييندوق مييييدير الصييييندوق بإعييييداد التقييييارير السيييينوية  سيييييقوم .1381

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

ً ( 21) زال تتجييياوسيييتتاح التقيييارير السييينوية للجمهيييور خيييالل ميييدة  .1382 اصيييدار تقيييارير الصيييناديق التيييي مييين  يوميييا

ر الموقييييع االلكترونييييي لمييييدير الصييييندوق والموقييييع االلكترونييييي للسييييوق وذليييي  عبيييي يسييييتثمر بهييييا الصييييندوق،

 المالية )تداول(.

اصيييدار تقيييارير ميين يومييياً ( 21) زال تتجييياومييدة األوليييية وإتاحتهييا للجمهيييور خيييالل  القييوائم المالييييةسيييتم اعيييداد  .1383

وذلييييي  عبييييير الموقيييييع االلكترونيييييي لميييييدير الصيييييندوق والموقيييييع  بهيييييا الصيييييندوقالصيييييناديق التيييييي يسيييييتثمر 

 االلكتروني للسوق المالية )تداول(.

اصيييدار تقيييارير الصيييناديق مييين يومييياً ( 21) زال تتجييياوسييييتم نشييير البييييان الربيييع سييينوي للصيييندوق خيييالل ميييدة  .1384

وذلييي  عبييير الموقيييع االلكترونيييي لميييدير الصيييندوق والموقيييع االلكترونيييي للسيييوق  التيييي يسيييتثمر بهيييا الصيييندوق

 المالية )تداول(.

سييييتم اتاحييية صيييافي قيمييية اصيييول الصيييندوق للفحيييص مييين جانيييب ميييالكي الوحيييدات دون مقابيييل، وكيييلل  جمييييع  .1380

 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 .1386

 المالية )تداول(.

 لصندوق تبدألفي نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية  المراجعةالقوائم المالية السنوية  نشر يتم .1381

 من كل عام ميالدي. 31/12 خوتنتهي بتاري 1/1بتاريخ 

 للصندوق مجاناً عند طلبها. المراجعةمدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية  يلتزم .1382

 سجل مالكي الوحدات .01

وحفظييية فيييي المملكييية، ويعيييد سيييجل ميييالكي  وتحديثيييهبإعيييداد سيييجل بميييالكي الوحيييدات الصيييندوق ميييدير  يقيييوم .1481

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

قييييد جمييييع الوحيييدات االسيييتثمارية فيييي سيييجل الوحيييدات اليييلي تحيييتفظ بيييه الشيييركة كحسيييابات فرعيييية لدييييه  تميييي .1482

تفاصيييييل  بصييييغة رقمييييية أو خطييييية أو بوسيييييلة إلكترونييييية، ويسييييتلم كيييل مسييييتثمر ميييين الشييييركة إشييييعارا يبييييين

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 مالكي الوحدات اجتماع .01

 لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه. يحق .1081

 ايام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ. 12يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .1082
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من  أكثرأيام من تسلم طلب كتابي من مال  أو  12يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .1083

 على االقل من قيمة وحدات الصندوق. %20مالكي الوحدات اللين يملكون مجتمعين أو منفردين 

ي لمدير الصندوق والموقع االلكتروني الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذل  في الموقع االلكترون تكون .1084

 ايام وال 12عن  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 

 واالعالن، وإرسال نسخة من االشعار إلى الهيئة. كل من االشعار

على االقل  %20حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  إذااجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال  نال يكو .1080

 من قيمة وحدات الصندوق.

ثاٍن بإعالن ذل  في  الجتماع( فيجب على مدير الصندوق الدعوة 1080إذا لم يُستوف النصاب الموضح في البند ) .1086

موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين 

الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة ملكية الوحدات  االجتماعأيام. ويُعد  0الثاني بمدة ال تقل عن  االجتماعالحفظ قبل موعد 

 .اعاالجتمالممثلة في 

 يتوضوعات الملا عتباراال يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـل في .1081

قـل مـن قيمـة وحـدات األعلـى  %12ملكـون يمـالكي الوحـدات الـلين لحـق يإدراجهـا، و يير ب مـالكي الوحـدات ف

يتـداخل  الجدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن  ىالصـندوق العـام إضـافة موضـوع أو أكثر إل

صناديق االستثمار وشروط واحكام  ئحةالموجب أحكام بـرح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته تمقلموضـوع الا

 الصندوق.

، أعالههـا مشار إليلا اإلعالنـرة تف لالمـال اجتمـاع مـالكي الوحـدات خـمدير الصندوق تعـديل جـدول أعلجوز ي .1082

 ىي إلرسـال إشـعار كتـابإ، وبوالموقع االلكتروني للسوق المالية )تداول(رونـي تكاإللموقعـه  يفعلـى أن يعلـن ذلـ  

ً قبل  21تزيد على  مـدة البو جتماعاالقـل مـن األحفظ قبل عشرة أيام علـى لن اييع مالكي الوحدات وأممج يوما

 .جتماعاال

 .لكل مال  وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات يجوز .1086

 .االجتماعيجوز لكل مال  وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت  .10812

يجييييوز عقييييد اجتماعييييات مييييالكي الوحييييدات واالشييييتراك فييييي مييييداوالتها والتصييييويت علييييى قراراتهييييا بواسييييطة  .10811

 .الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئةوسائل التقنية 

 حقوق مالكي الوحدات .02

الوحيييدات المشيييترك فيهيييا ملكييياً لمالييي  الوحيييدات المحتميييل عنيييد تنفييييل طليييب االشيييتراك فيييي ييييوم التعاميييل  تكيييون .1681

 التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

عليييى سيييبيل المثيييال ال  –المرتبطييية بالوحيييدات بميييا فيييي ذلييي  يحيييق لمالييي  الوحيييدات ممارسييية جمييييع الحقيييوق  .1682

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

مجلييييس إدارة الصيييييندوق علييييى السياسيييييات العاميييية المتعلقييييية بممارسيييية حقيييييوق التصييييويت الممنوحييييية  يوافييييق .1683

الصيييندوق ممارسييية أو عيييدم ويقيييرر ميييدير للصيييندوق بموجيييب األوراق الماليييية التيييي تشيييكل جيييزءاً مييين أصيييوله. 

ممارسييية أي حقيييوق تصيييويت وفقيييا لميييا تقتضييييه السياسييية المكتوبييية المعتميييدة مييين قبيييل مجليييس إدارة الصيييندوق 

 وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .07
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مالييي  الوحيييدات مسيييؤوالً  نال يكيييوفيميييا عيييدا خسيييارة مالييي  الوحيييدات السيييتثماره فيييي الصيييندوق أو جيييزء منيييه، 

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .01

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .02

المقترحييية ميييدير الصيييندوق بالحصيييول عليييى موافقييية ميييالكي الوحيييدات عليييى التغيييييرات االساسيييية  سييييقوم .1681

 .على التغيير موافقة الهيئةالحصول على  ومن ثم ،من خالل قرار صندوق عادي للصندوق

للصيييندوق  األساسييييةتغيييييرات واإلفصييياح عييين تفاصييييل الميييدير الصيييندوق بإشيييعار ميييالكي الوحيييدات  سييييقوم .1682

الموقيييع االلكترونيييي لميييدير الصيييندوق والموقيييع االلكترونيييي للسيييوق الماليييية أو بالطريقييية التيييي تحيييددها  عبييير

 من سريان هله التغييرات. أيام 12 وذل  قبلالهيئة 

االلكترونيييي والموقيييع  ةموقعييي واالفصييياح عبيييرسييييقوم ميييدير الصيييندوق بإشيييعار الهيئييية وميييالكي الوحيييدات  .1683

فييي الصييندوق  ييير اساسييية أي تغييييرات عيين االلكترونييي للسييوق المالييية أو بالطريقيية التييي تحييددها الهيئيية 

 ايام من سريان التغيير.  12قبل 

حصيييول عليييى موافقييية مجليييس ادارة الصيييندوق قبيييل اجيييراء اي تغييييير اساسيييي أو سييييقوم ميييدير الصيييندوق بال .1684

  ير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع التغييرات في تقارير الصندوق. .1680

 الصندوقوتصفية إنهاء  .11

حيييال كانيييت قيمييية أصيييول الصيييندوق الميييدارة أو معيييدل العائيييد فيييي إنهييياء الصيييندوق لميييدير الصيييندوق  يمكييين .2281

الصيييندوق،  يييير كافيييية لتبريييير اسيييتمرار عميييل الصيييندوق، أو نتيجييية ألي تغييييير المتوقيييع، فيييي رأي ميييدير 

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

حقيييق مصيييلحة ميييالكي الوحيييدات، يميييا بوإجيييراءات إنهييياء الصيييندوق خطييية  بإعيييداديقيييوم ميييدير الصيييندوق  .2282

هيئيييية ومييييالكي الوحييييدات كتابييييياً لإشييييعار اثييييم  عليهييييا دارة الصييييندوقجلييييس إمحصييييول علييييى موافقيييية لوا

مزميييع إنهييياء ليومييياً مييين التييياريخ ا 21 تقيييل عييين إنهييياء الصيييندوق قبيييل ميييدة ال بتفاصييييل خطييية وإجيييراءات

 الصندوق فيه،

أيييييام ميييين  12 لالحييييدات كتابييييياً بانتهيييياء الصييييندوق خييييهيئيييية ومييييالكي الولإشييييعار ابمييييدير الصييييندوق يقييييوم  .2283

 .الصندوقانتهاء مدة 

ل مدتيييه، اليُيييتمم ميييدير الصيييندوق مرحلييية بييييع أصيييول الصيييندوق خييي دون أنحيييال انتهييياء ميييدة الصيييندوق  يفييي .2284

 ل ميييدة الالصيييول وتوزييييع مسيييتحقات ميييالكي الوحيييدات علييييهم خييياألفيجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق تصيييفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

جليييس إدارة الصيييندوق عليييى خطييية وإجيييراءات تصيييفية محصيييول عليييى موافقييية لابميييدير الصيييندوق يقيييوم  .2280

 .هلا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف
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أييييام  12 لالالصيييندوق خيييتصيييفية حيييدات كتابيييياً بانتهييياء هيئييية وميييالكي الولإشيييعار ابميييدير الصيييندوق يقيييوم  .2286

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

فيييي موقعيييه االلكترونيييي والموقيييع االلكترونيييي للسيييوق الماليييية عييين انتهييياء  بييياإلعالنيقيييوم ميييدير الصيييندوق  .2281

 ل ميييدة الالتزوييييد ميييالكي الوحيييدات بتقريييير إنهييياء الصيييندوق خييي، كميييا يقيييوم بميييدة تصيييفيته وأميييدة الصيييندوق 

ماليييية النهائيييية ليوًميييا مييين تييياريخ اكتميييال إنهييياء الصيييندوق أو تصيييفيته، متضيييمنًا القيييوائم ا 12تزييييد عليييى 

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتلصندوق عن الفمراجعة للا

ييييع ميييالكي الوحيييدات أثنييياء عمليييية إنهييياء الصيييندوق أو ممسييياواة جلجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق أن يعاميييل باي .2282

 .تصفيته

ب عليييى مييييدير الصيييندوق توزيييييع مسيييتحقات مييييالكي الوحيييدات عليييييهم فيييور انتهيييياء ميييدة الصييييندوق أو جيييي .2286

 .يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق ما البو رتصفيته دون تأخي

حيييال صيييدور قيييرار خييياص للصيييندوق مييين ميييالكي  يللهيئييية عيييزل ميييدير الصيييندوق عييين عمليييية التصيييفية فييي .22812

ميييالكي  تفييييه تصيييوي مجتمييياع اليييلي تيييالانفيييس  يصيييفي البيييديل فيييموحيييدات الصيييندوق، عليييى أن يعييييَّن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

جيييب عليييى ميييدير الصيييندوق التعييياون بشيييكل كاميييل يحيييال عيييزل ميييدير الصيييندوق عييين أعميييال التصيييفية،  يفييي .22811

رتبطييييية ملسيييييتندات امييييييع المعييييييَّن وأن ينقيييييل إلييييييه جمصيييييفي المال ىعليييييى نقيييييل مسيييييؤوليات التصيييييفية إلييييي

هيئيية بعييزل مييدير ليوميياً ميين صييدور قييرار ا 22 لالخييام أعمييال التصييفية مييكنييه ميين إتمت يصييندوق والتييالب

 .مصٍفّ بديل ينق وتعيالصندو

هيئييية بعيييزل ميييدير لحيييال صيييدور قيييرار ا يجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق إشيييعار ميييالكي الوحيييدات كتابيًيييا فيييي .22812

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئييية وميييالكي الوحيييدات كتابيًيييا بشيييكل فيييوري لجيييب عليييى ميييدير الصيييندوق إشيييعار ايحيييوال، األييييع مج يفييي .22813

 .رة تصفية الصندوقتل فالخر بأي أحداث أو مستجدات جوهرية يودون أي تأخ

خصييييـم مييييـن أصييييـول تيتقاضييييـى مييييـدير الصييييـندوق أي أتعييييـاب  حييييـال انتهييييـاء مييييـدة الصييييـندوق، ال يفيييي .22814

 .الصندوق

 مدير الصندوق .10

لمصييلحة مييالكي الوحييدات  يعمييل مييدير الصييندوقو ،الصييندوق هييو شييركة الجزيييرة لألسييواق المالييية مييدير .2181

وشيييروط واحكيييام الصيييندوق. ويقيييع  المؤسسيييات المالييييةبموجيييب أحكيييام الئحييية صيييناديق االسيييتثمار والئحييية 

بمييا فييي ذليي   المؤسسييات الماليييةعلييى عاتقييه االلتييزام بجميييع المبييادت والواجبييات التييي نصييت عليهييا الئحيية 

حقييييق مصييييالحهم وبييييلل الحييييرص تجيييياه مييييالكي الوحييييدات، والييييلي يتضييييمن العمييييل بمييييا ي األمانييييةواجييييب 

 .المعقول

وتيييييياريخ  2221-32-2التييييييرخيص لمييييييدير الصييييييندوق ميييييين قبييييييل الهيئيييييية بموجييييييب القييييييرار رقييييييم  تييييييم .2182

بممارسيييية نشيييياط التعامييييل  21216  -31م وفقييييا للتييييرخيص رقييييم 22/1/2221هييييـ، الموافييييق 2/1/1422

األوراق الماليييية  فيييي أعميييال المشيييورة والحفيييظاإلدارة، الترتييييب، تقيييديم  كأصييييل ووكييييل، التعهيييد بالتغطيييية،

 م.20/24/2222الموافق هـ 22/3/1426وتم الحصول على إذن ممارسة النشاط بتاريخ 



- 24- 

، 11400الرييييياض  22432المالييييية هييييو ص. ب.  لألسييييواقالمركييييز الرئيسييييي لشييييركة الجزيييييرة  عنييييوان .2183

، الموقيييييع عليييييى شيييييبكة 2112206262، فييييياكس 2112206222المملكييييية العربيييييية السيييييعودية، هييييياتف 

 .www.aljaziracapital.com.saت0 نترناإل

 ال سعودي( ري022،222،222المال المدفوع لمدير الصندوق ) رأس .2184

م مبلييييييغ 2222المالييييييية فييييييي السيييييينة المالييييييية  لألسييييييواقااليييييييرادات لشييييييركة الجزيييييييرة اجمييييييالي  بلييييييغ .2180

، ويمكيييين ( ريييييال سييييعودي13101260222( ريييييال سييييعودي وبلييييغ صييييافي االربيييياح )26302630222)

 لمدير الصندوق على موقعه االلكتروني. المدققةاالطالع على القوائم المالية 

 مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي0 يكون .2186

 إدارة الصندوق. .218681

 طرح وحدات الصندوق. .218682

وأنهيييا كاملييية وواضيييحة وصيييحيحة و يييير  واكتمالهييياالتأكيييد مييين دقييية شيييروط وأحكيييام الصيييندوق  .218683

 مضللة. 

 همسييييؤولياتيعييييد مييييدير الصييييندوق مسييييؤوالً عيييين التييييزام أحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار، سييييواء أأدى  .2181

وواجباتيييه بشيييكل مباشييير أم كليييف بهيييا جهييية خارجيييية. ويعيييد مسيييؤوالً تجييياه ميييالكي الوحيييدات عييين خسيييائر 

الصييييندوق الناجميييية بسييييبب احتيالييييه أو اهمالييييه أو سييييوء تصييييرفه أو تقصيييييره المتعمييييد، وال يتحمييييل مييييدير 

ة الصيييندوق مسيييؤولية أيييية دعييياوى أو مطالبيييات مهميييا كانيييت بالنسيييبة أليييية خسيييارة لفرصييية أو خسيييارة فعليييي

أو خسييييارة يتكبييييدها المسييييتثمر إال فييييي حاليييية اإلهمييييال أو التعييييدي أو سييييوء التصييييرف أو التصييييرف  ييييير 

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

أي انشييييطة عمييييل أو مصييييالح أخييييرى لمييييدير  دال توجيييي، الشييييروط واألحكييييام تيييياريخ اعييييداد هييييله حتييييى .2181

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

يمكييين لميييدير الصيييندوق بعيييد موافقييية مجليييس إدارة الصيييندوق تغييييير أو تعيييديل أو إعيييادة تعييييين الجهيييات  .2182

ميييين البيييياطن  مييييدير الصييييندوقالمييييزودة للخييييدمات المرخصيييية. ويشييييمل مييييزودوا الخدميييية دون حصيييير 

المستشيييييارين االسيييييتثماريين وأميييييين الحفيييييظ والميييييديرين اإلدارييييييين ومراجعيييييي الحسيييييابات وميييييزودي و

 خدمات الرقابة الشرعية.

عيييزل ميييدير الصيييندوق واتخييياذ أي اجيييراء تيييراه مناسيييباً لتعييييين ميييدير صيييندوق بيييديل أو اتخييياذ اي  للهيئييية .2183

 تدبير اخر تراه مناسباً، وذل  في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية0

سيييتثمارات وتشيييغيل الصيييناديق أو نشييياط االتوقيييف ميييدير الصيييندوق عييين ممارسييية نشييياط إدارة  .218381

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بلل  لستثمارات دون إشعار ااالإدارة 

سيييتثمارات وتشيييغيل الصيييناديق االممارسييية نشييياط إدارة  يلغييياء تيييرخيص ميييدير الصيييندوق فيييإ .218382

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

ممارسيييية نشيييياط إدارة  يفييييغيييياء ترخيصييييه إللهيئيييية ميييين مييييدير الصييييندوق لا ىتقييييديم طلييييب إليييي .218383

 .ستثماراتاالثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة ستاال

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ً –إذا رأت الهيئييية أن ميييدير الصيييندوق قيييد أخيييل  .218384 بيييالتزام النظيييام أو لوائحيييه  -بشيييكل تيييراه جوهرييييا

 التنفيلية.

وفييياة ميييدير المحفظييية االسيييتثمارية اليييلي ييييدير أصيييول الصيييندوق أو عجيييزه أو اسيييتقالته ميييع  .218380

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

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .218386

 مشغل الصندوق .11

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

واألحكام، فإن مهام مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته تشمل تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح في هله 

الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص  بالدفاتر والسجالت وإعداد سجل مالكي االحتفاظالشروط واألحكام، 

 عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .12

 THE NORTHERNالخيييياص بأصييييول الصييييندوق هييييو نييييورثن ترسييييت السييييعودية الحفييييظ  أمييييين .2381

TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIA 

بييييالترخيص الصييييادر م 12/26/2212هييييـ الموافييييق 20/12/1433ألمييييين الحفييييظ بتيييياريخ التييييرخيص  تييييم .2382

 12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 12110، طرييييق الملييي  فهيييد. ص.ب 11بيييرج نخييييل، الطيييابق ن الحفيييظ0 المكتيييب الرئيسيييي ألميييي عنيييوان .2383

 +666112111211، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

أمييين الحفييظ مسيييؤوالً عيين التزاماتييه وفقييياً ألحكييام الئحيية صيييناديق االسييتثمار، سييواء أأدى مسيييؤولياته  يعييد .2384

بشييييكل مباشيييير أم كلييييف بهييييا طرفيييياً ثالثيييياً. ويعييييد أمييييين الحفييييظ مسييييؤوالً تجيييياه مييييدير الصييييندوق ومييييالكي 

الوحيييييدات عييييين خسيييييائر الصيييييندوق الناجمييييية بسيييييبب احتياليييييه أو اهماليييييه أو سيييييوء تصيييييرفه أو تقصييييييره 

 متعمد.ال

يعييد أمييين الحفييظ مسييؤوالً عيين حفييظ أصييول الصييندوق وحمايتهييا لصييالح مييالكي الوحييدات، وهييو مسييؤول  .2380

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

سييوق الصييندوق الحييق فييي اسييناد خييدمات الحفييظ كلييياً أو جزئييياً ألمنيياء حفييظ آخييرين وفقيياً لنظييام ال لمييدير .2386

بيييين ميييدير الصيييندوق وأميييين الحفيييظ بيييلل . وألميييين الحفيييظ  المبرميييةالماليييية فيييي حيييال سيييمحت االتفاقيييية 

أو أي ميين تابعيييه بالعمييل أمينيياً للحفييظ ميين البيياطن للصييندوق علييى  أكثييرالحييق فييي تكليييف طييرف ثالييث أو 

 .الخاصةأن يدفع اتعاب ومصاريف أي امين حفظ من الباطن من موارده 

 اخرى ألطرافاالحكام، لم يقم امين الحفظ بتكليف اي من مهامه وى تاريخ اعداد هله الشروط حت .2381

عييزل أمييين الحفييظ المعييين ميين مييدير الصييندوق أو اتخيياذ أي تييدبير تييراه مناسييباً فييي حييال وقييوع أي  للهيئيية .2382

 من الحاالت اآلتية0

ئحيييـة الموجيييـب بهيئيييـة بيييـلل  لحفيييـظ دون إشيييـعار الحفيييـظ عيييـن ممارسيييـة نشيييـاط الـن اييييتوقيييـف أم .238281

 .ماليةلمؤسسات السوق ا
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 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .238282

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. .238283

ً –إذا رأت الهيئييييية أن اميييييين الحفيييييظ قيييييد أخيييييل  .238284 زام النظيييييام أو لوائحيييييه بيييييالت -بشيييييكل تيييييراه جوهرييييييا

 التنفيلية.

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .238280

يجييوز لمييدير الصييندوق عييزل أميييين الحفييظ المعييين ميين قبليييه بموجييب إشييعار كتييابي إذا رأى بشيييكل  .238286

هيئييية معقييول أن عيييزل أميييين الحفييظ فيييي مصيييلحة حمليية الوحيييدات، وعليييى مييدير الصيييندوق إشيييعار ال

 . ومالكي الوحدات بلل  فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .11

يشيييرف عليييى إدارة الصيييندوق مجليييس إدارة يعينيييه ميييدير الصيييندوق وتوافيييق علييييه الهيئييية. ويتكيييون مجليييس  .2481

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

 المجلس من األعضاء التالية أسما هم0 يتألف .2482

  مجلس اإلدارة )غير مستقل( رئيس –سعد عبدالعزيز الغريري 

يشيييغل حالييييا منصيييب رئييييس إدارة تطيييوير األعميييال واالسيييتراتيجية فيييي شيييركة الجزييييرة لألسيييواق 

المالييية، يمتليي  خبييرة طويليية فييي القطيياع المييالي حيييث تييولى عييدة مناصييب قيادييية منهييا مييدير لوحييدة 

الطييييرح العييييام ألدوات الييييدين فييييي هيئيييية السييييوق المالييييية، والمييييدير التنفيييييلي للخزينيييية فييييي صييييندوق 

التنميييية العقاريييية، وميييدير ادارة التيييراخيص والمنتجيييات الوقفيييية فيييي الهيئييية العامييية لألوقييياف. حاصيييل 

عليييى درجييية البكيييالوريوس فيييي إدارة األعميييال تخصيييص ماليييية مييين جامعييية الملييي  سيييعود بالريييياض، 

 الماجسـتير فـي إدارة األعمال من جامعة باري في الواليات المتحدة األمريكية.ودرجــة 

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

يشييغل حاليييا منصييب رئييييس إدارة األصييول فييي الجزييييرة كابيتييال، حيييث يتمتيييع األسييتاذ عبييد العزييييز 

تقلييييد خاللهيييا العديييييد مييين المناصييييب اإلدارييييية  عاًميييا ميييين الخبيييرة االسييييتثمارية التيييي 16بيييأكثر ميييين 

والقياديييية فييييي خييييدمات فييييي إدارة األصييييول كييييان أخرهييييا مييييدير إدارة األسييييهم فييييي األهلييييي كابيتييييال. 

األسيييتاذ عبيييد العزييييز ليييه سيييجل حافيييل بالعدييييد مييين البيييرامج والشيييهادات المهنيييية مييين داخيييل وخيييارج 

عميييال.  األسيييتاذ عبيييد العزييييز حاصيييل المملكييية مثيييل برنيييامج تطيييوير القييييادة مييين جامعييية هارفيييارد لأل

علييييى درجيييية البكييييالوريوس فييييي االقتصيييياد وإدارة األعمييييال ميييين جامعيييية جاكسييييونفيل فييييي الواليييييات 

 المتحدة األمريكية

 

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

تلييي  حاصيييل عليييى درجييية البكيييالوريوس فيييي الهندسييية المدنيييية مييين جامعييية الملييي  سيييعود بالريييياض، يم

خبيييرة طويلييية بيييإدارة المشييياريع واإلنشييياءات حييييث عميييل سيييابقا كميييدير مشييياريع بالشيييركة العقاريييية 

السييييعودية وشييييركة االتصيييياالت السييييعودية والشييييركة األهلييييية لألنظميييية المتقدميييية ناسييييكو/موتوروال. 

تييييولى إدارة العديييييد ميييين المشيييياريع ميييين أبرزهييييا؛ إنشيييياء الوحييييدات السييييكنية بييييالحي الدبلوماسييييي 
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كميييا تيييولى إدارة اإلنشييياءات بمركيييز المعيقلييييه بالريييياض. يعميييل منيييل  3ومجميييع العقاريييية  بالريييياض

 م بمنصب نائب الرئيس للعمليات والمشاريع بشركة تطوير للمباني.2212عام 

  مجلس اإلدارة )مستقل( عضو –أ. عبدالعزيز التويجري 

حاصييل عليييى دبليييوم عيييالي معييادل للماجسيييتير فيييي الدراسيييات البنكييية المتقدمييية، معهيييد اإلدارة العامييية، 

خيييالل  واالسيييتثمار مييينالريييياض. يملييي  خبيييرة كبييييرة تزييييد عييين عشيييرون عامييياً فيييي المجيييال البنكيييي 

رئييييس إدارة التفتييييك البنكيييي، وهيئييية السيييوق  السيييعودي كنائيييبالعميييل فيييي مؤسسييية النقيييد العربيييي 

كمستشييييار فييييي إدارة توعييييية المسييييتثمر. يتييييوفر لدييييية معرفيييية وخبييييرة عملييييية فييييي مجيييياالت المالييييية 

واسيييعة فيييي اإلدارة واالسيييتثمار والتطيييوير العقييياري. ييييدير حاليييياً عيييدة اسيييتمارات عائليييية فيييي مجيييال 

 تطوير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

 مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته0 تشمل .2484

ً فيها، ويشمل  .248481 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

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

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

 بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.    .248482

ومتيييى كيييان ذلييي  مناسيييباً، الموافقييية أو المصيييادقة عليييى أي تضيييارب مصيييالح يفصيييح  اإلشيييراف، .248483

 عنه مدير الصندوق.

االجتماع مرتين على األقل في السنة مع مسئول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة وااللتزام لدى  .248484

 مدير الصندوق، لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واالنظمة واللوائح ذات العالقة.  

 الئحةمن  والستين والثالثة والستين الثانية المادتين في عليها المنصوص التغييرات جميع على الموافقة .248480

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

 (ينطبق حيثما(

آخر )سواء أكان عقد أم  يره( يتضمن  مستندالتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي  .248486

 قا سبمإفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق 

 مع الئحة صناديق االستثمار. 

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق  .248481

 روط وأحكام الصندوق. االستثمار وش

معنيــة لا فطــراالقدمــة مــن املخــدمات المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة العلــى التقريــر ا عالطاال .248482

حقـق يمـا بمسـؤولياته ب؛ وذلـ  للتأكـد مـن قيـام مـدير الصـندوق وهريـة للصـندوقلجخـدمات البتقديم ا

 صناديق االستثمار. ئحةال يوأحكام الصندوق وما ورد فالوحدات وفقاً لشروط  مصـلحة مـالكي

متعلقــة بأصــول الصــندوق وفقًــا لسياســات لمخــاطر الليــة تعامــل مــدير الصــندوق مــع اآتقيــيم  .248486

 .تعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معهامخاطر الملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد او
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مييييام ومهييييارة وعناييييية وحييييرص وبمييييا يحقييييق مصييييلحة مييييالكي العمييييل بأمانيييية وحسيييين نييييية واهت .2484812

 .الوحدات

جتماعـييييييـات االيـييييييـع وقييييييائع متشـييييييـتمل علـييييييـى ج يجتماعـييييييـات الييييييـتاالاضـييييييـر حتـييييييـدوين م .2484811

 .جلس إدارة الصندوقمخلها تا يوالقــرارات الــت

االطيييالع عليييى التقريييير المتضيييمن جمييييع الشيييكاوى واالجيييراءات المتخيييلة حيالهيييا، وذلييي  للتأكيييد  .2484812

مييين قييييام ميييدير الصيييندوق بمسيييؤولياته بميييا يحقيييق مصيييلحة ميييالكي الوحيييدات وفقييياً لهيييله الشيييروط 

 .واألحكام وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 العضو المستقل مكافأة سنوية مقدارها ثمانية آالف ريال سعودي. يتلقى .2480

تييياريخ إعيييداد ميييلكرة المعلوميييات هيييله فإنيييه ال يوجيييد أي تضيييارب مصيييالح متحقيييق أو محتميييل بيييين  حتيييى .2486

 مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية0 شغلي .2481

 أ. سعد الغريري  
أ. عبدالعزيز 

 العنزي
م. فهد الجارالله 

 )مستقل(
عبدالعزيز أ. 

 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 

 عضو عضو -  رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 عضو عضو - رئيس السعوديصندوق الجزيرة للمرابحة بالريال 

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 رئيس

 عضو عضو عضو

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 استراتيجية النمو
 رئيس

 عضو عضو عضو

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتوازنة االستراتيجية
 رئيس

 عضو عضو عضو

 -صندوق الجزيرة لتوزيع األصول 

 المتحفظة االستراتيجية
 رئيس

 عضو عضو عضو

 عضو عضو -  رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

 عضو عضو -  - 1صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 

 عضو عضو -  - صندوق الجزيرة ريت

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .11

مدير الصندوق بالتعاقد مع بن  الجزيرة للحصول على خدمات الهيئة والرقابة الشرعية الخاصة ببن   سيقوم .2081

 الجزيرة لألمور المتعلقة بالصندوق. والهيئة الشرعية لبن  الجزيرة مؤلفة من األعضاء التالية أسما هم0
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 )فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع )الرئيس 

والمستشييييار فييييي الييييديوان الملكييييي، وقيييياض سييييابق فييييي محكميييية التمييييييز  عضييييو هيئيييية كبييييار العلميييياء

بالمملكييية العربيييية السيييعودية. عضيييو مجمعيييي الفقيييه اإلسيييالمي بالرابطييية وجيييده، ويشيييغل عضيييوية هيئييية 

الرقابيية الشييرعية فييي العديييد ميين البنييوك اإلسييالمية ونائييب رئيييس هيئيية المحاسييبة والمراجعيية. مؤلييف 

 في الفقه اإلسالمي.للعديد من المنشورات والبحوث 

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

أسيييتاذ االقتصييياد اإلسيييالمي وميييدير سيييابق لمركيييز أبحييياث االقتصييياد اإلسيييالمي بجامعييية الملييي  عبيييد 

العزييييز، وعضيييو المجليييس الشيييرعي فيييي هيئييية المعيييايير وهيئيييات الرقابييية الشيييرعية فيييي العدييييد مييين 

 .والصيرفة اإلسالميةات واألبحاث في االقتصاد البنوك اإلسالمية. مؤلف للعديد من المنشور

 فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق 

يحمييل شييهادة دكتييوراه فييي الفقييه اإلسييالمي وكييان أسييتاذا للفقييه المقييارن بمعهييد القضيياء العييالي بجامعيية 

 االمييييام محمييييد بيييين سييييعود االسييييالمية، وكتييييب الكثييييير حييييول موضييييوع التييييأمين والعديييييد ميييين األوراق

والمقييياالت البحثيييية. عضيييو هيئييية كبيييار العلمييياء فيييي المملكييية واللجنييية الدائمييية للفتيييوى فيهيييا ومستشيييار 

 بالديوان الملكي. كما يشغل عضوية عدة لجان شرعية في عدد من البنوك.

الصيييندوق، وتقيييوم  عمليييياتالهيئييية الشيييرعية للصيييندوق المعيييايير الشيييرعية التيييي يجيييب ان تسيييتوفيها  تقييير .2082

 بمراجعة وتعديل هله المعايير والتأكد من التزام مدير الصندوق بها.

ميين  6األتعيياب التييي يييدفعها الصييندوق مقابييل الخييدمات التييي يحصييل عليهييا مييا أشييير إليييه فييي البنييد  تشييمل .2083

 .الشروط واالحكام هله

بحسييب  اعتمييدتها الهيئيية الشييرعيةشييركة الجزيييرة لألسييواق المالييية التييي  صييناديقفييي  الصييندوق سييتثمري .2084

 . صناديق الشركات المالية االخرى التي تشرف عليها هيئة شرعيةفي أو  فئة األصول

تشيييملها الضيييوابط الشيييرعية الصيييادرة مييين الهيئييية  فيييي حيييال أراد ميييدير الصيييندوق اليييدخول فيييي معاملييية ال .2080

الشييييرعية فيجييييب علييييى مييييدير الصييييندوق أن يحصييييل علييييى الموافقيييية عليهييييا بقييييرار مسييييتقل ميييين الهيئيييية 

 .الشرعية

للتأكيييد مييين اسيييتيفاءها للمعيييايير الشيييرعية المطلوبييية الصيييندوق بشيييكل ربيييع سييينوي  عمليييياتتيييتم مراجعييية  .2086

وفيييي حيييال  .متوافقيييـا المعيييايير الشيييرعية ييييتم اسيييتبعادهوفيييـي حيييـال ليييـم يعيييـد احيييـد اصيييـول الصيييـندوق 

سييتتم مراجعيية عمليييات الصييندوق مييين  المملكيية،اسييتثمر الصييندوق فييي صييناديق اسييتثمار مؤسسيية خيييارج 

 قبل جهة خارجية مستقلة.

 مراجع الحسابات .12

 شركاهوبي كي إف البسام للصندوق هو  حساباتال اجعمر .2681

الرياض،  ،السليمانية(، حي التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )0 الحساباتلمراجع المكتب الرئيسي  عنوان .2682

+ موقع إلكتروني 66612260444+ فاكس 66612260333المملكة العربية السعودية. هاتف 

www.pkf.com 
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القوائم المالية األولية والسنوية الخاصة  تدقيقوبمراجعة البيانات المالية للصندوق  مراجع الحسابات يقوم .2683

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

 المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

 يره.الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني بديل أو تغي يجب .2684

راجع مأو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير  مراجع الحساباتيجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين  .2680

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية0 الحسابات

 تتعلق بتأدية مهامه. لمراجع الحساباتحول سوء السلوك المهني  جوهريةوقائمة  ادعاءاتوجود  .268081

 للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .268082

 .هيئةلا ىلد حسابات للصندوق مسجالً ليعد مراجع الم إذا  .268083

المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام   ال يمل مراجع الحساباتإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن  .268084

 المراجعة بشكل مرض.

 المعيَن. مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير  .268080

 الصندوقاصول  .17

 صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق أصول .2181

 على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين. يجب .2182

يجيييوز ان يكيييون لميييدير  الصيييندوق مملوكييية بشيييكل جمييياعي لميييالكي الوحيييدات ملكيييية مشييياعة، وال أصيييول .2183

أمييييين الحفييييظ أو أمييييين الحفييييظ ميييين  مشييييغل الصييييندوق أو البيييياطن أوالصييييندوق أو مييييدير الصييييندوق ميييين 

البيييياطن أو مقييييدم المشييييورة أو المييييوزع أي مصييييلحة فييييي أصييييول الصييييندوق أو مطالبيييية فيمييييا يتعلييييق بتليييي  

أمييييين  مشييييغل الصييييندوق أو االصييييول، إال إذا كييييان مييييدير الصييييندوق أو مييييدير الصييييندوق ميييين البيييياطن أو

الصييندوق ، وذليي  فييي فييي دم المشييورة أو المييوزع مالكيياً لوحييدات الحفييظ أو أمييين الحفييظ ميين البيياطن أو مقيي

ييييح  حييييدود ملكيتييييه، أو كييييان مسييييموحاً بهييييله المطالبييييات بموجييييب أحكييييام الئحيييية صييييناديق االسييييتثمار، وأُفصم

 حكام.األشروط وهله العنها في 

 معالجة الشكاوى .11

معالجييية الشيييكاوى عنييييد  المعتمييييدة فيييييمكييين الحصيييول عليييى نسيييخة ميييين سياسييية ميييدير الصيييندوق وإجراءاتيييه 

الطليييب دون مقابيييل وذلييي  مييين خيييالل أحيييد مراكيييز الشيييركة.  وفيييي حالييية تعيييلر الوصيييول إليييى تسيييوية للشيييكوى أو 

إدارة شيييكاوى -( ييييوم عميييل، يحيييق للمشيييترك إييييداع شيييكواه ليييدى هيئييية السيييوق الماليييية 32ليييم ييييتم اليييرد خيييالل )

فيييي منازعيييات األوراق الماليييية بعيييد مضيييي المسيييتثمرين، كميييا يحيييق للمشيييترك إييييداع الشيييكوى ليييدى لجنييية الفصيييل 

( ييييوم تقيييويمي مييين تييياريخ إييييداع الشيييكوى ليييدى الهيئييية، إال إذا اخطيييرت الهيئييية مقيييدم الشيييكوى بجيييواز 62ميييدة )

 .إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة
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 معلومات أخرى .12

المصيييالح  عيييارضمعالجييية ت المعتميييدة فييييلميييالكي الوحيييدات االطيييالع عليييى السياسيييات واإلجيييراءات  يمكييين .2681

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

مييين أو عييين االسيييتثمار فيييي الصيييندوق إليييى لجنييية الفصيييل فيييي منازعيييات األوراق  ناشيييئأي خيييالف  يحيييال .2682

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

وتقييييارير الصييييندوق ، لمييييالكي الوحييييدات تشييييمل شييييروط واحكييييام الصييييندوق المتاحييييةالمسييييتندات  قائميييية .2683

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق، الملكورة في الشروط واالحكاموالعقود وقوائمه المالية، 

 معلوميييةبوجيييود اي  دال يعتقييي، فيييإن ميييدير الصيييندوق الشيييروط واالحكيييام ذكيييره فيييي هيييله مميييا تييي باسيييتثناء .2684

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق أخرى ينبغي أن تتضمنها 

 اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار دجال يو .2680

 القابضصندوق لل إضافيةمعلومات  .21

رسييييوم ك أخييييرى رسييييومخاضييييعة لالصييييندوق هييييا بسييييتثمر تييييي يالصييييناديق الالمسييييتثمر أن يعلييييم أن  علييييى .3281

كمييييا هييييو موضييييح فييييي شييييروط وأحكييييام كييييل  و يرهييييااالشييييتراك أو/و اإلدارة أو/و اإلدارييييية أو/و الحفييييظ 

التابعيييية لشييييركة صيييندوق. علميييياً بييييأن الصيييندوق معفييييى ميييين رسيييوم االشييييتراك للصييييناديق المسيييتثمر فيهييييا 

 وفيما يلي مثال على استثمار افتراضي في صناديق الجزيرة0 .الجزيرة لألسواق المالية

 

 

 

 

 

 

المجموع
رسوم اخرى 

)بحد أقصى(
رسوم االداء*

رسوم المدير 

اإلداري )تقديرية(

رسوم الحفظ 

)تقديريه(
رسوم االداره رسوم االشتراك

1.80% 0.25% اليوجد 0 0.05% 1.5% معفى صندوق الجزيرة لالسهم السعودية

1.92% 0.25% %0.09 %20من فرق االداء 0.08% 1.5% معفى صندوق الجزيرة لالسهم العالمية

1.89% 0.25% %0.09 %20من فرق االداء 0.05% 1.5% معفى صندوق الجزيرة لالسهم اليابانية

1.91% 0.25% %0.09 %20من فرق االداء 0.07% 1.5% معفى ية صندوق الجزيرة لالسهم االرورب

2.48% 0.25% اليوجد 0.13% 0.15% 1.95% معفى صندوق الجزيره السواق االسهم العالمية الناشئة

2.09% 0.50% اليوجد 0 0.09% 1.50% معفى صندوق الجزيره الخليجي للدخل

15% صندوق الجزيرة للمرابحة باللاير السعودي*

تؤخذ من فرق االداء اإليجابي بين الصندوق والمؤشر االسترشادي*

%15من العوائد على ان التتجاوز 0.75% من صافي اصول الصندوق 

المصاريف نسبة االستثمار

7.50 8.33% صندوق الجزيرة لالسهم السعودية

8.00 8.33% صندوق الجزيرة لالسهم العالمية

7.87 8.33% صندوق الجزيرة لالسهم اليابانية

7.96 8.33% ية صندوق الجزيرة لالسهم االرورب

10.35 8.35% صندوق الجزيره السواق االسهم العالمية الناشئة

8.70 8.33% صندوق الجزيره الخليجي للدخل

3.75 50% صندوق الجزيرة للمرابحة باللاير السعودي*

54.13 المجموع

بإفتراض تحقيق عائد قدرة 1% على االستثمار*

بإفتراض استثمار 5000 لاير سعودي 
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 إقرار من مالك الوحدات .20

 المتوازنيييية االسييييتراتيجية -صييييندوق الجزيييييرة لتوزيييييع األصييييول لقييييد قمييييت/ قمنييييا بقييييراءة شييييروط وأحكييييام 

والموافقيييية علييييى خصييييائص الوحييييدات التييييي  .م26/23/2222هييييـ الموافييييق 23/22/1443المحدثيييية بتيييياريخ 

 .تم االشتراك فيها

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

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

 توقيع المستثمر 

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

 


