
 

 

 

 للصكوكصندوق الجزيرة 

 في الصكوك يستثمرمفتوح عام  استثماريصندوق 

 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

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

حكــام. كــلل  األالشــروط و يمعلومــات الــواردة فلســؤولية عــن دقــة واكتمــال المن ومنفــردين كامــل ايجــتمعمندوق إدارة الصــ

حكـام، األالشروط و يعلومــات الواردة فمجلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال الميقــر ويؤكــد أعضــاء 

 .ر مضللةيحكام  األالشروط و يمعلومـات والبيانـات الـواردة فليؤكـدون أن اويقـرون أيضـاً و

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 جـدولهيئـة السـوق اتعطي  ها، واللتعطي أّي تأكيـد يتعلـق بـدقتها أو اكتما 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 

وق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينه على أنه صند للصكوكصندوق الجزيرة تم اعتماد 

 للصندوق.

، الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةتخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات االخرى المتعلقه به ل

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

 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

مشورة بخل ألحـال تعـلر فهـم شـروط وأحكام الصندوق، ننصح با يم الصـندوق وفهمهـا. وفمستثمرين بقراءة شروط وأحكالننصح ا

 ني.مستشار مه
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 إشعار هام

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

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

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

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

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

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

 نص على خالف ذل . يتم الا لم م إصدار الشروط واألحكام 

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

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

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

مستندات أخرى متعلقه به بحوزته أن يتعرف  أيةمن كل من تقع شروط وأحكام الصندوق والجزيرة لالسواق المالية  شركة

 على هله القيود ويلتزم بها. 

تملين عدم اعتبار شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى المتعلقه به نصيحة كلل  يجب على المستثمرين المح

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

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

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

 

 

 

 

 +666 11 2206222هاتف 

 +666 11 2206262 فاكس

 المملكة العربية السعودية

 11400الرياض  22432ص. ب. 

 الرحمانية -طريق المل  فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

sacontactus@aljaziracapital.com. 

مدير الصندوق من 

 الباطن

 فرانكلين تمبلتون انفستمنتس )إم إي( ليمتد

Franklin Templeton Investments (ME) 

Limited 

 + 671 4 4224 122 هاتف:

 +671 4 4224 142فاكس: 

 مبنى البوابة، مركز دبي المالي العالمي

، دبي، االمارات العربية 026613ص.ب 

 المتحدة
www.franklintempletonme.com 

 أمين الحفظ

 نورثن ترست السعودية

The Northern Trust Company of Saudi 

Arabia 

 +666 11 217 1217هاتف 

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

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 12170

www.northerntrust.com 

  محاسب القانونيال
 

 هشركابي كي إف البسام و

 +666112260333هاتف 

 +666112260444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11437الرياض  22300ص.ب 

حي  -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحليه( 

 السيلمانيه

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

 المدير اإلداري

 ميبلز الشرق االوسط

Maples Fund Services (Middle East) 

Limited 

 +671 4 011 4222هاتف 

 +671 4 011 4122فاكس 

، مركز دبي المالي برج ضمان ،14الدور  

 العالمي

، دبي، االمارات العربية 026734ص.ب 

 المتحدة

www.maplesfundservices.com 

 الهيئة الشرعية

 
 الهيئة الشرعية لبن  الجزيرة

 

 +666 12 626 2222  هاتف

 +666 21 626 2221فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 21442، جدة 6277ص.ب 

 النهضة -طريق المل  عبدالعزيز 

www.baj.com.sa 

 

 

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

 للصكوكصندوق الجزيرة  أسم صندوق االستثمار

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 شركة الجزيرة لالسواق المالية مدير الصندوق

 الصندوق هدف
دف الصندوق هو تحقيقق القدخل علقى المقدى المتوسقط إلقى الطويقل وصقرف التوزيعقات النقديقة ه

 على المستثمرين

 متوسط المخاطرمستوى 

 أمريكي دوالر 20222 لالشتراك األدنى الحد

 أمريكي دوالر 022 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لألشتراك األدنى الحد

 المنتظم اإلشتراك برامج عبر
 دوالر أمريكي 32

 اليوجد لالسترداد األدنى الحد

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

 لمدير الصندوقباستثناء العطل  والخميساالثنين  والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

 واالسترداد
 التعامل ليوم السابق العمل ليوم الظهر بعد 4:22 الساعة

 للمملكة رسميةال العطل باستثناء حداألو الثالثاء ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين

قبل موعد إقفال العمل في يوم العمل الرابع التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر االسترداد 

 كحد أقصى

 أمريكي دوالر 122 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 األمريكي الدوالر عملة الصندوق

 م23/22/2222ـ الموافق ه24/21/1442 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

وتم ،  م12/24/2222هـ الموافق 16/22/1441صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 م20/26/2222هـ الموافق 26/11/1443تاريخ بإجراء أخر تحديث لها 

 (Dow Jones Sukuk Price Return Indexمؤشر داو جونز للصكوك ) االسترشادي المؤشر

 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق

 نورثن ترست السعودية أمين الحفظ
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 بي كي إف البسام وشركاة مراجع الحسابات

 الصندوق سنوياً من صافي قيمة أصول %2060 الصندوق إدارة رسوم

 دال يوج االشتراك رسوم

 رسوم أمين الحفظ 
دوالر امريكي لكل عملية،  22الى  باإلضافة، ول الصندوقأصسنويا من إجمالي قيمة  2020%

 .على أساس ربع سنويتحسب وتدفع 

 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  

 الرسوم المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين

 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 

ارة الصندوق ورسوم خدمات الهيئة الشرعية ومراجعي وتوزيعها ومكافأت أعضاء مجلس إد

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

سنوياً من صافي قيمة  %200مصاريف التصفية. وتبلغ المصاريف األخرى بحد أقصى نسبة 

 األصول تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي
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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

 

 :له أدناه المعنى المحدد شروط واالحكامسيكون لكل من المصطلحات التالية المستخدمة في هله ال

 

وعنوان مكتبه الرئيسي: شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحليه(،  وشركاه: يعني بي كي إف البسام المحاسب القانوني

 +.66612260444+ فاكس 66612260333حي السيلمانيه، الرياض، المملكة العربية السعودية. هاتف 

 

جزيقققرة لاسقققواق الماليقققة، الحاصقققلة علقققى تقققرخيص مقققن : يعنقققي شقققركة ال/ مشرررغل الصرررندوقالشرررركة/ مررردير الصرررندوق

م والحاصقققققلة علقققققى خطقققققاب 22/7/2227هقققققـ الموافقققققق 2/7/1422تقققققاريخ  27276-37هيئقققققة السقققققوق الماليقققققة رققققققم 

 22432م وعنققققققوان مكتبهققققققا الرئيسققققققي: ص. ب. 20/24/2222هققققققـ الموافققققققق 22/3/1426لممارسققققققة العمققققققل تققققققاريخ 

 . 2112206222هاتف  ، المملكة العربية السعودية،11400الرياض 

وعنوان مكتبه الرئيسي: ص.  4232212023تجاري رقم مساهمة سعودية بسجل  : يعنـي بن  الجزيرة، شركةبنك الجزيرة

 ، المملكة العربية السعودية.21442جدة  6277ب. 

عقققة لتلققق  : تعنقققي أيقققة شقققركة فقققي هيئقققة قابضقققة، تابعقققة أو مملوكقققة لبنققق  الجزيقققرة وأي شقققركة تابمجموعرررة بنرررك الجزيررررة

 الشركة. 

 : يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

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

وتاريخ  32: يعني نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/نظام السوق المالية

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

 : يعني شركة نورثن ترست السعودية. أمين الحفظ

 يعني شركة فرانكلين تمبلتون انفستمنتس )إم إي( ليمتد. مدير الصندوق بالباطن:

 شركة ميبلز الشرق االوسط. : يعنيالمدير اإلداري

صندوق استثمار واستردادها وأيام التعامل هي االثنين والخميس باستثناء  : أي يوم يمكن فيه االشتراك في وحداتيوم التعامل

 العطل الرسمية لمدير الصندوق

 : يعني صندوق الجزيرة للصكوك. الصندوق
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 : تعني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية التي سيلتزم بها الصندوق. الهيئة الشرعية للصندوق

 من هله الملكرة.  2: تعني األهداف االستثمارية الملكورة في البند يةاألهداف االستثمار

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

 الصندوق. 

  أجزاء الوحدة، وتعامل كل : تعني حصة المالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلالوحدة االستثمارية

 وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار. 

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

ة موجودات الصندوق مثل الصكوك واألرباح والنقدية وعائد عمليات المرابحة واي تعني قيمةإجمالي قيمة األصول: 

 استثمارات أخرى

 2006 – 219 – 1 رقم القرار المالية بموجب السوق هيئة مجلس عن : تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرةالالئحة

 وأي تعديالت عليها.  م. 2006 / 12 / 24 هـ الموافق 1427 / 12 / 3 وتاريخ

 ريفة. : تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشالشريعة

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

 مطابقتها للمعايير الشرعية التي اعتمدتها الهيئة الشرعية للصندوق.

لكي الوحدات المحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار : تعني ملكرة معلومات الصــــــــــندوق العام المتاحة لمامذكرة المعلومات

 مبني على معلومات كافية ومدروس فيما يتعلق باالسـتثمار المطروح عليهم

ً ألحكام المادة الشروط واألحكام  من الئحة صناديق االستثمار  32: العقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة وفقا

من الئحة صـــــناديق االســـــتثمار بالنســـــبة للصـــــندوق الخاص، ويتم توقيعها بين  76بالنسبة للصندوق العام والمادة 

 مدير الصندوق ومالكي الوحدات. 

 : يعني الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر

 وق: االثنين والخميس باستثناء العطل الرسمية لمدير الصنديوم التقويم

 : يعني أي يوم من األحد إلى الخميس من كل أسبوع ويستثنى منها العطل الرسمية لمدير الصندوق. يوم العمل

 هو يوم عمل في المملكة طبقاً أليام العمل الرسمية في الهيئة يوم:

 يعني اي يوم من ايام االسبوع يوم تقويمي:

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

  تعني )أ( الحكومات الوطنية واالتحادية.جهة سيادية: 

 عبر اي حكومة. %122)ب( أي كيان قانوني أو اداة مالية يتم ضمانه أو ضمانها            

 أو أكثر من أي حكومة. %02)ج( أي كيان قانوني مملوك بنسبة            
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أو  -BBB(: هي الصكوك التي تحمل التصنيف االئتماني Investment grade Sukukتثمارية )الصكوك ذات درجة اس

 ( أو أعلى من قبل موديزBaa3أو ) S&Pحسب وكالتي فيتش أوأعلى. 

(: هري الصركوك التري تحمرل التصرنيف االئتمراني Non-Investment gradeدرجرة اسرتثمارية ) لال تحمرالصركوك التري 

BB+  .لتي فيتش أوحسب وكاأو أدنيS&P ( أوBaa3أو أعلى من قبل موديز ) 

هققققي الصققققفقات التققققي تققققتم فققققي أسققققواق الودائققققع والمرابحققققة واألوراق الماليققققة قصققققيرة األجققققل صررررفقات أسررررواق النقررررد: 

 وأدوات تمويل التجارة.

 هي اسواق تداول االوراق المالية في دول العالم.أسواق المال العالمية: 

يع بققققثمن مؤجققققل يققققوازي رأس المققققال األصققققلي، أي سققققعر التكلفققققة، زائققققداً الققققربح وهققققي هققققي التبققققاعمليررررات المرابحررررة: 

 الشرعية للصندوق عمليات متوافقة مع المعايير

صققققناديق تقققققوم بتقققققديم التمويققققل المباشققققر عبققققر قققققروض ممتققققازة متوافقققققة مققققع الشققققريعة  :الخررررا الئتمرررران صررررناديق ا

ي باإلضققققافة إلققققى المشققققاركة فققققي تمويققققل الشققققركات بشققققكل رئيسقققق اإلسققققالمية إلققققى الشققققركات الصقققق يرة والمتوسققققطة

  والحكومات في األسواق الثانوية و االستثمار في الصكوك ال ير مدرجة.

مقققن  11فقققي البنقققد  والمقققلكورةهقققي المعقققايير الشقققرعية المعتمقققدة مقققن قبقققل الهيئقققة الشقققرعية للصقققندوق المعرررايير الشررررعية: 

 ملكرة المعلومات.

 ى الصكوك هو حصة مال  الص  من الربحالعائد علالعائد )معدل الربح(: 

 هي اإلجراءات التي تتخل لتخفيض المخاطر الناتجة عن تقلبات األسعار أو معدالت الفائدةالتحوط: 

 وهي نوعان عمليات الوعد:

الوعقققد فقققي الصقققرف: وهقققو إنشقققاء وعقققد ملقققزم بالمصقققارفة فقققي تقققاريخ مؤجقققل بسقققعر محقققدد عنقققد إنشقققاء الوعقققد،  -

 أسعار الصرفوذل  للحماية من تقلب 

الوعققد بالشققراء بنققاء علققى أداء مؤشققر: وهققو وعققد ملققزم مققن البنقق  )الوكيققل( بققإبرام عقققد مرابحققة مققع المسققتثمر  -

فقققي تقققاريخ مؤجقققل، بحيقققث يكقققون ربقققح المرابحقققة بمققققدار الفقققرق بقققين قيمقققة االسقققتثمار وأداء مؤشقققر محقققدد عنقققد 

 .تنفيل المرابحة

مقققدفوعات معقققدالت القققربح بقققين طقققرف يلتقققزم بالسقققداد بمعقققدل ربقققح  هقققي اتفاقيقققة لتبقققادل عمليرررات مبادلرررة معررردل الرررربح:

 ثابت، وطرف آخر يلتزم بالسداد بمعدل ربح مت يّر أو بالعكس

 عقد فروقات، أو عقد مستقبلي، أو عقد خيار عقد مشتقات:

 .تعني شركة السوق المالية السعوديةتداول: 

 هو إجمالي قيمة أصول الصندوقإجمالي موجودات الصندوق: 

جميقققع رسقققوم العمليقققات والحفقققا والوسقققاطة والرسقققوم األخقققرى، والرسقققوم والمصقققروفات جمرررالي مطلوبرررات الصرررندوق: إ

 المدفوعة أو المستحقة ألية أطراف تقدم خدمات للصندوق وجميع المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

 Dow Jones Sukuk Price Return Indexهو مؤشر داو جونز للصكوك المؤشر االسترشادي: 

 من كل عام ميالدي. 31/12وتنتهي بتاريخ  1/1هي السنة المالية للصندوق وتبدأ بتاريخ  السنة المالية:
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التامقققة حسقققب التعريقققف القققوارد  باالسقققتقالليةعضقققو مجلقققس إدارة صقققندوق مسقققتقل يتمتقققع عضرررو مجلرررس إدارة مسرررتقل: 

 في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية.

 يعني الطرف اآلخر في صفقة ظير:طرف ن

هققي نسققبة قققد يققتم فرضققها علققى أي خدمققة يققتم تزويققد الصققندوق بهققا، وفققي حققال فرضققها فققإن  :ضررريبة القيمررة المضررافة

الصقققندوق سقققيدفع لمقققزود الخدمقققة )باإلضقققافة إلقققى أيقققة رسقققوم أو مصقققاريف أخقققرى( مجموعقققاً مسقققاوياً للقيمقققة المسقققجلة 

 يمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية.لهله الضريبة على فاتورة ضريبة الق

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

 .أو فئته هالت يير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعت (1

ق العام فيما يتعلق بالصندو حقوقهم ىمالكي الوحدات أو عل ىتأثير سلبي وجوهري عل هالت يير اللي قد يكون ل (2

 الم لق.

 المخاطر للصندوق العام. درجةتأثير في  هالت يير اللي يكون ل (3

 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

 .الم لقيؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العاماي ت يير  (0

 إلى مدير الصندوق أو أي عضو من الم لق أصول الصندوق العاميؤدي إلى زيادة المدفوعات من أي ت يير  (6

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

 الم لق. يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العامأي ت يير  (7

 الم لق. لعامتسدَّد من أصول الصندوق ا تيال ىيزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرأي ت ير  (2

 الت يير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام الم لق. (6

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

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

1)  

صناديق  من الئحة (62) ةالماد ير ال يقع ضمن أحكامي" أي ت  ير األساسي يير يُقصد ب"الت :غير األساسيالتغيير 

 االستثمار والخاصه بتعريف الت ييرات االساسية.
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 شروط و أحكام الصندوق

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح.للصكوكالجزيرة  صندوق .101

وتم إجراء أخر تحديث  ،م12/24/2222هـ الموافق 16/22/1441شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  صدرت .102

 م.20/26/2222هـ الموافق 26/11/1443اريخ لها بت

 .م12/24/2222هـ الموافق 16/22/1441على تأسيس الصندوق وطرح وحداته بتاريخ وافقت الهيئة  .103

 مفتوح المدة. الصندوق .104

 النظام المطبق   .0

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

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

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

 العربية هي الل ة المعتمدة كأساس لتفسير هله الشروط و األحكام. الل ة

 سياسات االستثمار وممارساته .1

 .تحقيق الدخل على المدى المتوسط إلى الطويل وصرف التوزيعات النقدية على المستثمرينالصندوق هو هدف   .301

النقد والخاص  ماناالئتوصناديق الصكوك وصناديق الصكوك الصندوق في محفظة متنوعة من  يستثمر .302

وصفقات أسواق النقد بما في ذل  على سبيل المثال عمليات المرابحة واالستثمارات في صناديق اسواق النقد 

 .المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق

 S&P) من قبل فيتش أو -BBB)سيتم االستثمار في الصكوك المصدرة من أي جهة وتحمل التصنيف االئتماني  .303

 الصندوق يخصص، على أن 302كما تم ذكره في الفقرة  و/أو اي تصنيف أعلى )من قبل موديز (Baa3أو 

التي تحمل التصنيف  للصكوككحد أعلى  %122و أدنى كحد أصوله صافي من %32ضمن هلا االستثمار 

كجزء من استراتيجية و .و/أو اي تصنيف أعلى )من قبل موديز (A2و S&P)من قبل فيتش و (Aاالئتماني 

النقــد وصـــفقات أســواق  ول رض حسابات قيود التصنيف االئتماني، سيتم اعتبار وادارة السيولة االستثمار

أو ما S&P من قبل فيتش أو AAA )بمثابة تصنيف ائتماني واالستثمارات في صناديق اسواق النقد النقـــد

 يعادلها.(

ول المتوائمققققة مققققع اسققققتراتيجية االسققققتثمار يمكققققن للصققققندوق االسققققتثمار فققققي الصققققناديق الخاصققققة ذات األصقققق .304

ول ققققرض حسققققابات قيققققود التصققققنيف  مققققن صققققافي قيمققققة أصققققول الصققققندوق %12المسققققتهدفة بمققققا ال يتجققققاوز 

سقققيتم اعتبقققار الصقققناديق الخاصقققة ذات األصقققول المتوائمقققة مقققع اسقققتراتيجية االسقققتثمار المسقققتهدفة  االئتمقققاني

 .ائتمانيا ير مصنفة 

فققققي مققققن صققققافي أصققققول الصققققندوق  %02المقققققدر با األعلققققى ملحققققده قققققدوصققققفقات أسققققواق النالنقققققد صققققل ي .300

أهدافقققه بشقققكل  مكقققن أن تقققؤثر علقققى أصقققول الصقققندوق أوالممقققن  االحقققاالت التقققي يعتققققد مقققدير الصقققندوق أنهققق

التضقققخم وانخفقققاض أسقققعار القققنفط و/أو  التومعقققد االقتصقققادي االنكمقققا مثقققل  اقتصقققاديةسقققلبي نتيجقققة عوامقققل 

تنظيميقققة عوامقققل  فيهقققا أصقققوله و/أو قيسقققتثمر الصقققندوانين فقققي البلقققدان التقققي سياسقققية مثقققل ت ييقققر الققققوعوامقققل 

أو فقققي حقققال ، تخفقققيض بقيقققة اسقققتثمارات الصقققندوق بممقققا يتطلقققنظمقققة األالتشقققريعات واللقققوائح و مثقققل ت يقققر
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أو  .تسقققمح بتطبيقققق اسقققتراتيجية االسقققتثمار المسقققتهدفة للصقققندوق عقققدم تقققوفر اسقققتثمارات مالئمقققة فقققي الصقققكوك

 ال اشتراكات جديده تشكل نسبة مرتفعه من اصول الصندوق.في حال استقب

المقققلكورة أعقققاله بعملقققة الصقققندوق و/أو بالريقققال السقققعودي و/أو بإحقققدى العمقققالت  صقققفقات أسقققواق النققققدسقققتتم  .306

العالميققققة الرئيسققققيه، مثققققل الققققين اليابققققاني والجنيققققة االسققققترليني واليققققورو حيققققث سيسققققعى مققققدير الصققققندوق 

 من هله االستثمارات. للحصول على اعلى عائد ممكن

بن  الجزيرة المال  لمدير الصندوق أو مجموعة بن  الجزيرة طبقاً إصدارات في  االستثمارلصندوق ليحق  .307

 ستثمار.ألهداف وقيود اال

302.   

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

مقققن  -BBB)تحمقققل التصقققنيف االئتمقققاني و لمصقققدرة مقققن أي جهقققةالصقققكوك ا

 .و/أو اي تصنيف أعلى )من قبل موديز (Baa3 وأ S&P) أوقبل فيتش 

من صافي  72%

 أصول الصندوق
122% 

بمققققا فققققي ذلققققق  جهققققات سقققققيادية محليققققة أو عالميققققة الصققققكوك المصققققدره مققققن 

مققققن  +BB)وتحمققققل التصققققنيف  المحافظققققات والمنققققاطق االداريققققة والبلققققديات،

فقققي  أو اي تصقققنيف أدنقققى بمقققا )مقققن قبقققل مقققوديز (Ba1( وS&Pوأقبقققل فيقققتش 

 الصكوك  ير المصنفة ائتمانيا.ذل  

2 
من صافي  32%

 اصول الصندوق

مقققن قبقققل فيقققتش  +BB)الصقققكوك المصقققدرة مقققن شقققركات وتحمقققل التصقققنيف 

فقققققي ذلققققق   أو اي تصقققققنيف أدنقققققى بمقققققا )مقققققن قبقققققل مقققققوديز (Ba1( وS&Pوأ

 .الصكوك  ير المصنفة ائتمانيا

2 
من صافي  10%

 اصول الصندوق

 %20 2 .صناديق الصكوك

 %12 2 االئتمان الخاص.صناديق 

النقققققد وصققققفقات أسققققواق النقققققد بمققققا فققققي ذلقققق  علققققى سققققبيل المثققققال عمليققققات 

المرابحققققة واالسققققتثمارات فققققي صققققناديق اسققققواق النقققققد المتوافقققققة مققققع المعققققايير 

 الشرعية للصندوق.

2 32% 

االخالل بقيود إلى  ياالئتمانلتصنيف ير ايت  وادى ، ألي من استثمارات الصندوقتماني ئالتصنيف اال تحديثفي حال تم *

خالل إللتزام وضع العادة الصندوق إسيتم  ، سياسات االستثمار وممارساتهفي  302و ،304 ،303البنود  االستثمار الواردة في

 .يوم عمل 22ال تتجاوز  مدة

 

 .والعالمية والخليجيةيتعامل الصندوق في االسواق المالية السعودية   .306

الدخول كمستثمر في الصندوق في أي وقت يشاء وستعامل وحدات و/أو أي من تابعيه لمدير الصندوق  يحق .3012

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

 .هله الشروط واالحكام
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ها على دراسة ومراقبة عدة عوامل مؤثرة منها )على يعتمد مدير الصندوق في اختياره للصكوك التي يستثمر ب .3011

سبيل المثال ال الحصر(: مدة الص ، العائد )معدل الربح(، الفترة الزمنية لالستحقاق، التصنيف والجدارة 

 االئتمانية، درجة المخاطر المرتبطة بالص .

ين اداء هققققله سققققيقوم مققققدير الصققققندوق باختيققققار صققققناديق الصققققكوك التققققي يسققققتثمر بهققققا عبققققر المفاضققققلة بقققق .3012

 الصناديق ودرجة المخاطر التي تتعرض لها 

سيسعى مدير الصندوق للحصول على اعلى عائد ممكن توفره صفقات وصناديق اسواق النقد. مع االخل  .3013

  .باالعتبار التصنيف االئتماني للطرف النظير في كل صفقه

 ات الصندوق:مالية التالية ضمن استثمارلوراق ادير الصندوق إدراج األميمكن ل ال .3014

 FUTURESالعقود المستقبلية  .301401

  OPTIONS عقود الخيارات .301402

 .قيود أخرى على أنواع األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق دال يوج .3010

بحيث ال يتجاوز نسبة صكوك من صافي قيمة أصوله في صناديق  %20للصندوق استثمار ما ال يزيد عن  يمكن .3016

  .لمستثمر بهمن صافي قيمة أصول الصندوق ا 22%

 زيحق للصندوق الحصول على تمويل قصير المدى )بحد أقصى سنه( متوافق مع المعايير الشرعية بما ال يتجاو .3017

ويستثنى من ذل   رهن اصول الصندوق مقابل هلا القرض. معلى أن ال يت ،من صافي اصول الصندوق 12%

السترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب ما يتم اقتراضه قرضاً حسناً من مدير الصندوق لت طية طلبات ا

 .الصندوق

ما  المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة جهة في استثمارات الصندوق مجموع تتجاوز أن يجوز ال .3012

 مع ةالمبرم سوق النقد صفقات في االستثمارات جميع ذل  ويشمل الصندوق، أصول قيمة صافي من %20 هنسبت

 جهات أو واحد شخص عن المالية الصادرة واألوراق المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحد نظير طرف

  .المجموعة لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة لدى جهة البنكية والودائع المجموعة لنفس تنتمي مختلفة

الصندوق وسياسات  بأهدافم االخالل استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حلر وحكيم مع عد تقوم .3016

 .المخاطر المختلفة مثل: اسعار الفائدة، مخاطر االئتمان، تقلبات اسعار العمالت الخاالستثمار ومراعاة 

 Dow Jones Sukuk Price Return للصكوك جونز داو مؤشررشادي للصندوق هو ستمؤشر اإلال  .3022

Index،  المقيمة بالدوالر األمريكي والمتوافقة مع المعايير  الصكوكويختص بقياس الت يرات السعرية في

 الشرعية من خالل احتساب الت ير في اسعار الصكوك في نهاية اليوم

المتوافقة مع المعايير  في المشتقات من قيمة صافي أصوله %12عن  داستثمار ماال يزي لصندوقل مكني .3021

 . الربح معدلعمليات الوعد وعمليات مبادلة  وتشمل هله المشتقات؛الشرعية للصندوق، وذل  ب رض التحوط. 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .2

ً بأن أصول الصندوق  توسطستوى المخاطر في هلا الصندوق مم .401 عرضة لعدد من المخاطر ستكون علما

بأن قيمة  المصاحبة لالستثمار في األسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله، وعلى المستثمر أن يكون على علم

الوحدات االستثمارية يمكن أن تنخفض في أي وقت، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق 

 االستثمارية ستنفل بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقها. 
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ء الصندوق في إن األداء السابق للصندوق واألداء السابق للمؤشر االسترشادي ال يدالن على ما سيكون عليه أدا .402

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

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

 طبيعية أخرى.

داء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر االسترشادي سوف يتكرر ضمان لمالكي الوحدات أن اال دال يوج .403

 أو يماثل االداء السابق.

 على المستثمرين أن يكونوا على علم بأن االستثمار في الصندوق ليس وديعة لدى أية بن  محلي. .404

مستثمر وال بشأن ، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ال بشأن المبلغ األصلي الللخسارةقد يتعرض الصندوق  .400

 أية عوائد.

 قائمة المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار: .406

 هاقاستحق عند األساسي الص إعادة مبلغ  و/أو حدفع الرب يخفق مصدر الص  في قدمخاطر االئتمان:  .40601

ت ير للمصدر أو ت ير القوة المالية ذل ، فإن  إلى باإلضافة. كنتيجة للمخاطر المرتبطة بأصول الص 

 مما يؤثر على اداء الصندوق واسعار وحداته. ،يؤثران على قيمة الص  للص  التصنيف االئتماني

مخاطر أسعار الصرف: التلبلب لسعر صرف الدوالر مقابل العمالت المحلية للبلدان المستثمر في  .40602

له تأثير على العوائد  وهلا التلبلبأصولها أو مقابل العملة الرئيسية لمالكي الوحدات ال يمكن التنبؤ به، 

 مالك الوحدات. علىاالستثمارية للصندوق و

بلقققققد مقققققا  األمنيقققققة فقققققيالسياسقققققية واالقتصقققققادية أو  واالقتصقققققادية: لاوضقققققاعالمخقققققاطر السياسقققققية  .40603

وللت يقققرات التنظيميقققة أو الضقققريبية أو ت يقققر السياسقققة االقتصقققادية فقققي ذلققق  البلقققد، تقققأثير كبيقققر علقققى 

وسقققيكون لقققلل  تقققأثير كبيقققر علقققى بلقققدان المحيطقققة أو المرتبطقققة بقققه. الاسقققواق السقققوق فقققي ذلققق  البلقققد و

 استثمارات الصندوق في تل  االسواق.

مخاطر الشركة المصدرة: تتأثر قيمة الورقة المالية جراء أي ت يرات تطرأ على الوضع المالي للشركة  .40604

ل تأثرت االوراق ويطال هلا التأثير صافي اصول الصندوق في حا المصدرة أو الشركات التابعة لها.

 المالية التي يمتلكها بمثل هله الت يرات.

 استدعاء يتيح للمصدر خيارالصندوق تي يستثمر بها قد تتضمن بعض الصكوك المخاطر االستدعاء:  .40600

عرض الصندوق إلى مخاطر يستحقاق القانونية، ومن شأن ذل  أن اال إعادة شراء الورقة المالية قبل مدة

وستتأثر عوائد الصندوق في حال اضطر  .ك بعوائد مماثلةبه صكو رال تتوفت وق يستثمار فالإعادة ا

مدير الصندوق و/أو مدير الصندوق من الباطن الى االحتفاظ بالنقدية لفترة اطول من المتوقع أو االستثمار 

 في صكوك بعوائد اقل المتوقع.

ندوق مقققققن البقققققاطن يلتقققققزم مقققققدير الصقققققندوق ومقققققدير الصقققققالشقققققرعية: االلتقققققزام بالمعقققققايير مخقققققاطر  .40606

ممقققا يقلقققل مقققن  التقققي تنطبقققق عليهقققا المعقققايير الشقققرعيةسقققتثمارات االمقققن  ةمحقققدودفقققي فئقققة سقققتثمار باال

و/أو مققققدير ذلقققق  يفققققرض علققققى مققققدير الصققققندوق  كمققققا أن. كبيققققرتنويققققع أصققققول الصققققندوق بشققققكل 

بيققققع أي أصقققول فقققي الصققققندوق عنقققد خروجهقققا عققققن المعقققايير الشقققرعية فققققي الصقققندوق مقققن البقققاطن 

 .تؤثر على اداء الصندوق واسعار وحداتهت مما يؤدي الى خسائر أسرع وق

وهقققي  ،يسقققتثمر فيقققه الصقققندوق األدوات التقققيمخقققاطر السقققيولة: هقققي مخقققاطر انخفقققاض السقققيولة فقققي  .40607

كقققون اسقققتثمارات الصقققندوق فقققي الصقققكوك لقققديها سقققوق فقققي هقققلا النقققوع مقققن الصقققناديق اليقققة مخقققاطر ع

، وسققيؤثر ذلقق  علققى قققدرة جققزء مققن أصققول الصققندوق ثانويققة محققدودة ممققا يققؤثر علققى إمكانيققة تسققييل
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علققققى اسققققتثماراته  رالصققققندوق علققققى االسققققتحواذ والتخققققارج وتلبيققققة طلبققققات االسققققترداد ممققققا سققققيؤث

  واسعار وحداته.

فقققي حالقققة زيقققادة طلبقققات االسقققترداد فقققي يقققوم تققققويم واحقققد عقققن نسقققبة مخقققاطر االسقققتردادات الكبيقققرة:  .40602

حتقققى نقطقققة التققققويم  أجيقققل بعقققض طلبقققات االسقققتردادت سقققيتمقيمقققة أصقققول الصقققندوق  صقققافي مقققن 12%

وسقققتتأثر قيمقققة الوحقققدات المسقققتردة المؤجلقققة فقققي هقققله الحالقققة بقققالت ير فقققي سقققعر الوحقققدة بقققين  .التاليقققة

 نقطتي التقويم.

أو التعليمقققات أو الت يقققر فقققي  حأو اللقققوائ تأو التشقققريعافقققي حقققال ت يقققر األنظمقققة المخقققاطر النظاميقققة:  .40606

ينتج عقققن هقققلا الت ييقققر اتخقققاذ بعقققض اإلجقققراءات التقققي تقققؤثر علقققى سقققيبية الققققوانين والتشقققريعات الضقققر

 أداء الصندوق أو تعرض الصندوق إلى تحمل خسائر مما يؤثر سلبيا على سعر الوحدة 

درجققة مققن  يققر الممكققن تحقيققق كون سققيالسققوق  وأحققوالفققي ظققل بعققض ظققروف مخققاطر التركيققز:  .406012

 .سقققققتثماراتاالز يقققققلمخقققققاطر تركدوق لتعققققريض الصقققققنممقققققا يقققققؤدي  للصقققققندوق، التنويققققع المسقققققتهدفة

وبالتقققالي تتقققأثر اسقققتثمارات الصقققندوق بتلبقققلبات سقققوق ماليقققه او منطققققة ج رافيقققة أو أصقققل مقققالي أكثقققر 

 من  يره ويؤثر ذل  على سعر وحدات الصندوق.  

 االجققققراءاتفققققي  قصققققورفققققي حققققال حققققدوث تتأثر عوائققققد الصققققندوق سقققق وتشقققق يلية: مخققققاطر تقنيققققة .406011

تتقققأثر كمقققا . / أو االطقققراف الخارجيقققةو االفقققرادقبقققل  مقققنهقققا اتباع عقققدمحقققال فقققي  او الداخليقققةواالنظمقققة 

عيقققوب االتصقققاالت، واألجهقققزة والمعقققدات ونظقققم المعلومقققات، أو  عوائقققد الصقققندوق نتيجقققة عوائقققق او

والهجقققوم بالبرمجيقققات الخبيثقققة، أو العطقققل الفنقققي، سقققواء أكقققان جزئيقققاً أم كليقققاً، ممقققا يقققؤثر  االختقققراق

 دوقعلى سعر الوحدة بالصن

 العالققققةمخقققاطر الخالفقققات القانونيقققة: فقققي حقققال نشقققوء خالفقققات قانونيقققة بقققين اي مقققن االطقققراف ذات  .406012

يؤدي ذلقققق  إلققققى تعطققققل بعققققض اعمققققال سققققبالصققققندوق أو بققققين الصققققندوق وأي مققققن هققققله األطققققراف 

 يؤثر ذل  سلبياً على سعر وحداته.سالصندوق وبالتالي 

الح مدير الصندوق أو األطراف ذات مخاطر تضارب المصالح: قد ينشأ تضارب مصالح بين مص .406013

ً بأفي الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق ستثمرينالعالقة ومصالح الم  ن أي تضارب في، علما

ً يؤثر سلسمن قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي  دالمصالح يح ت اعلى استثمار با

 الصندوق وأدائه.

مدير الصندوق من الباطن إن عدم قدرة مدير الصندوق و/أو يين: مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيس .406014

فقدان الموظفين  أو ئيسيينالر وظفينالمأو أي من األطراف الخارجية على المحافظة على أو استقطاب /و

ستثمارية مما اال االستراتيجيةعلى تنفيل  وقيؤثر على قدرة مدير الصندسمنهم  أيالرئيسيين العاملين لدى 

 .سعر الوحدة في الصندوقعلى يؤثر سلبيا وبالتالي  على قيمة االستثماردوره يؤثر بس

مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية: يتعرض الصندوق لجميع المخاطر التي تتعرض لها  .406010

 الصناديق التي يستثمر بها وما ينتج عنها من اثار سلبية تطال اسعار وحداته.

صنفه: سوف يستثمر الصندوق في الصكوك ال ير مصنفة ائتمانياً الصكوك ال ير ماالستثمار في مخاطر  .406016

 ماوعلى تقييمه و/ أو مدير الصندوق من الباطن معتمداً على التحليل والبحث اللي يقوم به مدير الصندوق

يعكس كل  لتقييما ال توجـد ضـمانات بـأن هـلاو. بناءاً على المعلومات المتاحة لهما االئتماني الداخلي
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مما  قيمتها علىالصكوك  هلهلمصدري  الماليةيؤثر أي تراجع في المراكز سوالمخاطر المتوقعة. عوامل 

 .الصندوق وحدات اسعاريؤثر على 

حيث ترتبط أسعار الفائدة عموما بعالقة عكسية مع تقييم المنتجات االستثمارية مخاطر اسعار الفائدة:  .406017

عرضة لت يرات سلبية الصكوك وصناديق الصكوك في ستثمارات الصندوق ان ذات العوائد الثابتة، فإ

االسواق. كما أن استثمارات الصندوق في عمليات وصناديق المرابحة وصفقات الفائدة في  بسبب معدالت

اسواق النقد معرضة ايضاً لتقلبات اسعار الفائدة وانخفاض عوائدها تبعاً للل  مما سيؤثر على قيمة الوحدة 

 في الصندوق.

ة: في ال الب ال يتم تداول الصكوك ووحدات صناديق الصكوك وعمليات المرابحة مخاطر التسوي  .406012

ق النقد في سوق مالية منظمة، ولكن تتم المتاجرة بها عن اسوا صفقاتووحدات صناديق المرابحة ومعظم 

طريق التفاوض المباشر مع طرف نظير. ومثل هله المعامالت تتسم بدرجة اعلى من مخاطر التسوية 

بأدوات االستثمار التي يتم تداولها في سوق مالية منظمة، وفي حال حدوث اي تأخير أو خطأ في مقارنة 

 .يؤثر ذل  سلباً على اسعار وحدات الصندوقسعمليات التسوية 

المشتقات: يصعب في ال الب تحديد السعر الحقيقي لعقود المشتقات وذل  لصعوبة تقييم االصول  مخاطر .406016

 وفي عقد لكل الزمنية القيود تحديد مخاطر الصندوق سيتحمل ذل  الى باإلضافة التي تمثلها هله العقود،

 .وحداته واسعار الصندوق اصولعلى  ذل  يؤثرس خسارة اي حدوث حال

ً و ير  .406022 مخاطر التحوط: يستخدم التحوط كأداة توازن في مواجهة تقلبات االسعار إال أنه قد يكون مكلفا

االسعار وقد يحرم الصندوق من االستفادة وتحقيق بعض  ضروري في حال عدم حدوث تقلبات في

 االرباح في حال اتجهت االسعار للجانب االيجابي مما سيؤثر على اسعار الوحدات.

في اي على تمويل، قد ترتفع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة الصندوق في حال حصول مخاطر التمويل:  .406021

ا أن اي تأخير في سداد دفعات التمويل المطلوبة قد رباح الصندوق، كميؤثر على عوائد اسمما وقت 

يترتب علية رسوم اضافيه وقد يضطر مدير الصندوق لتسييل بعض االستثمارات لمواجهة المطلوبات مما 

 سيؤثر سلبا على اسعار وحدات الصندوق.

التي  مخاطر تلبلب التوزيعات النقدية: وهي المخاطر الناتجة عن تلبلب الدفعات النقدية للصكوك .406022

 الجهةيستثمر بها الصندوق والتي قد تنتج عن ت ير اسعار الفائدة أو اية عوامل اخرى تؤثر على الص  أو 

 يؤثر بالتالي على مقدار التوزيعات النقدية على حملة الوحدات بالصندوقسالمصدرة له، مما 

زل الالبراكين والزمثل؛  يمكن السيطرة عليهاالتي ال الكوارث الطبيعية مخاطر الكوارث الطبيعية: إن  .406023

ً حوال الجوية تؤثر األفي  واالختالفات الحادةعاصير والفيضانات األو  االقتصاديعلى القطاع سلبا

 وحداته. على أسعاريؤثر ذل  بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي وس؛ واالستثماري

ة، الى تأثر الرسوم مخاطر ضريبية: قد يؤدي فرض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضاف .406024

والمصاريف والتكاليف األخرى المرتبطة بإدارة الصندوق وكلل  تأثر التوزيعات المحتملة للمستثمرين، 

حيث تؤدي هله الضرائب التي يتم فرضها إلى انخفاض العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق. ووفقاً 
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بأي من هله االلتزامات المفروضة ذات العالقة لانظمة واللوائح ذات العالقة، فإنه في حال اإلخالل 

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

مخقققاطر تعققققلر اصققققدار تقيققققيم ألصقققول الصققققندوق: فققققي حالققققة وققققوع حققققوادث خارجققققة عققققن االرادة  .406020

هرة سياسقققة او مناخيقققة او أيقققة التقققي يسقققتثمر فيهقققا الصقققندوق، او حقققدوث ظقققروف ققققا باألسقققواقتتعلقققق 

الصققققندوق تقيققققيم اسققققتثماراته وبالتققققالي اصققققدار سققققعر  ىيتعققققلر علققققظققققروف اسققققتثنائية اخققققرى، فقققققد 

 تحت هله الظروف.  للوحدة

مخاطر خفض التصنيف االئتماني: إن أي ت يير تقوم به وكاالت التصنيف االئتماني لتخفيض التصنيف  .406026

ً على قيمة االستثمارات سيها أو الطرف النظير االئتماني ألدوات الدخل الثابت أو مصدر يؤثر سلبا

 وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

وراق األسواق المالية أو أحد أو جميع األمخاطر تعليق التداول: قد يتم تعليق التداول في أحد أو جميع  .406027

 وبالتالي يفقد ال،االتصأوقد يحصل عطل في أنظمة وشبكات  ،المالية التي يعمل/يستثمر بها الصندوق

أو القدرة و/بشكل دقيق  اصول الصندوقلقدرة على تقييم و/أو مدير الصندوق من الباطن امدير الصندوق 

 .مما يؤثر سلبا على أصول الصندوقاالصول على تسييل هله 

مخاطر االستثمار في الصكوك ذات التصنيف االئتماني المنخفض: تتضمن الصكوك ذات التصنيف  .406022

المنخفض مخاطر أكبر بالتخلف عن الدفع، كما ستكون قيمة هله الصكوك أكثر تقلبًا بسبب زيادة االئتماني 

الحساسية للمصدر و/أو التطورات السياسية أو التنظيمية أو السوقية أو االقتصادية، مما يؤثر على 

 استثمارات الصندوق في هله الصكوك

 تقييم المخاطر آلية .2

أداء الصندوق على أساس سنوي وتقوم عند الحاجة ووفقا لسياسة المخاطر  .تقوم إدارة المخاطر بمراقبة

للصندوق بتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر وإدارة الصندوق ب رض تحقيق االداء االمثل للصندوق 

 مقارنة بدرجة مخاطر التي يتعرض لها وب رض حماية مصالح المستثمرين.

 ار في الصندوقالمستهدفه لالستثم الفئة .3

اللين  الحكوميةوشبة  والحكومية الخاصةالصندوق مالئم للمستثمرين األفراد والشركات والمؤسسات هلا 

 .المخاطر ومتوسطة المدى طويلة االستثماراتيفضلون 

 /حدود االستثمارقيود .7

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

 واحكام الصندوق.

  العملة .1

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 

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

 .خسائر تترتب على هلا الت ير يتحملها المستثمر وحده بدون أي التزام من مدير الصندوق
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 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

 بل للخدمات التي تقدم له:الصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من اصولة كمقا يدفع .601

سنويا من صافي قيمة أصول  %2060يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع  رسوم اإلدارة: .60101

 سنوي الصندوق تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع

60102.  ً سنويا من إجمالي قيمة  %2020 بنسبة رسوم أمين الحفا: يدفع الصندوق إلى أمين الحفا رسوما

 .ربع سنويدوالر امريكي لكل عملية، تحسب هله الرسوم وتدفع على أساس  22الى  باإلضافة األصول،

سنويا من صافي قيمة  %2026رسوم المدير اإلداري: يدفع الصندوق إلى المدير اإلداري رسوما بنسبة  .60103

( شهرياً دوالر امريكي 30022شهرياً للستة أشهر األولى، و)دوالر امريكي(  30222األصول وبحد أدنى )

ً دوالر امريكي(  420222للستة أشهر الالحقة، و)  كل سنتين. %0للسنة الثانية تزداد بعد ذل  بنسبة  سنويا

 شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي.هله الرسوم تحسب 

مصاريف التعامل: تدفع مصاريف التعامل في استثمارات الصندوق مباشرة من قبل الصندوق،  .60104

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

 الرسوم المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين.

الرسوم قائمة ب موضح هو كما االسترشادي المؤشر رسوم الصندوق يدفعرسوم المؤشر االسترشادي:  .60100

 (602) البندفي  والمصاريف

ق مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر التكاليف المتعلقة مصاريف أخرى: يدفع الصندو .60106

بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تل  النشرات والتقارير واإلشعارات 

وتوزيعها ومكافأت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم خدمات الهيئة الشرعية ومراجعي الحسابات 

الرقابية وموقع تداول وأية مصاريف استثنائية و يرها مثل مصاريف التصفية.  الخارجيين والرسوم

ً من صافي قيمة األصول تحتسب على أساس  %200وتبلغ المصاريف األخرى بحد أقصى نسبة  سنويا

 . يومي وتدفع على أساس ربع سنوي.

 ومصاريف الصندوق رسوم .602

 **رسوم الصندوق

 تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي. أصول الصندوقمن صافي قيمة سنوياً  %2060 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم الحفظ
دوالر امريكي لكل عملية، تحسب  22الى  باإلضافة، أصول الصندوقسنويا من إجمالي قيمة  2020%

 .على أساس ربع سنويوتدفع 

 رسوم المدير االداري

دوالر امريكي شهرياً للستة أشهر  30222أدنى  وبحد أصول الصندوقسنويا من صافي قيمة  2026%

دوالر امريكي سنوياً للسنة الثانية  420222دوالر امريكي شهرياً للستة أشهر الالحقه، و 30022األولى، و

 كل سنتين. تحسب هله الرسوم شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي  %0تزداد بعد ذل  بنسبة 

 مجلس إدارة الصندوق*
 160222دوالر أمريكي(، بحد أقصى  2133ريال سعودي ) 20222كل عضو مستقل بواقع سنوية ل مكافأة

 .دوالر أمريكي( سنوياً لكل االعضاء 4266ريال سعودي )

 أتعاب المحاسب القانوني*
عند  دوالر أمريكي( تحسب على أساس يومي وتدفع على دفعتين 0267ريال سعودي سنوياً ) 220222

 القوائم المالية. توقيع العقد وعند اصدار

 دوالر أمريكي سنوياً تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس سنوي. 6222 رسوم المؤشر االسترشادي
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 رسوم رقابية*
دوالر أمريكي( سنوياً تدفع لهيئة السوق المالية تحسب على أساس يومي  2222ريال سعودي ) 70022

 وتدفع على أساس سنوي.

 دوالر أمريكي( سنوياً تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس سنوي. 2666ريال سعودي ) 120222 *رسوم الخدمات الشرعية

 دوالر أمريكي( تدفع لتداول على اساس سنوي وتحسب على أساس يومي. 1333ريال سعودي ) 00222 رسوم نشر*

 مصاريف التعامل

وتحتسقققب هقققله الرسقققوم  تقققدفع مصقققاريف التعامقققل فقققي اسقققتثمارات الصقققندوق مباشقققرة مقققن قبقققل الصقققندوق،

حسققققب رسققققوم التعامققققل المعمققققول بهققققا فققققي األسققققواق التققققي يققققتم التققققداول للصققققندوق فيهققققا وكققققلل  الرسققققوم 

 المتفق عليها مسبقاً مع الوسطاء الخارجيين.

 ضريبة القيمة المضافة

فققإن وفققي حققال فرضققها علققى أي خدمققة يققتم تزويققد الصققندوق بهققا، قققد يققتم فققرض ضققريبة القيمققة المضققافة 

وق سققققيدفع لمققققزود الخدمققققة )باإلضققققافة إلققققى أيققققة رسققققوم أو مصققققاريف أخققققرى( مجموعققققاً مسققققاوياً الصققققند

 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

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

 هله الضريبة

 سنوياً من صافي قيمة األصول %200* تصنف ضمن المصاريف األخرى ويبلغ مجموعها بحد أقصى 

 لن يتم خصم اال المصاريف الفعلية** 

                  

سبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق و جدول افتراضي يوضح ن .603

  مال  الوحدة.

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

0.02                                                                     0.00076% رسوم الحفظ                  2,777

0.191                                                                  0.00716% رسوم االدارة                26,318

-                                                                       0.00000% اك                      - رسوم االشتر

-                                                                       0.00000% داد المبكر                      - رسوم االستر

0.116                                                                  0.00435% رسوم المدير االداري                16,000

-                                                                       0.00000% رسوم التمويل                      -

-                                                                       0.00000% رسوم التسجيل                      -

0.049                                                                  0.00184% ي                  6,747 رسوم المراجع الخارج 

0.015                                                                  0.00054% رسوم رقابية - هيئة السوق المال                  2,000

0.044                                                                  0.00163% شادي                  6,000 رسوم المؤشر اإلستر

0.019                                                                  0.00073% عية                  2,666 رسوم اللجنة الشر

0.015                                                                  0.00058% رسوم مجلس إدارة الصندوق                  2,133

0.006                                                                  0.00024% رسوم موقع تداول                      888

0.031                                                                  0.00115% رسوم القيمة المضافة                  4,233

0.004                                                                  0.00014% مرصوفات التعامل                      529

0.510                                                                  0.01913%  المجموع                70,291

 ريال للدوالر االمريكي 3070تم احتساب الرسوم المفروضة بالريال السعودي بسعر صرف افتراضي قدرة 

 . اليوجداالشتراك:  رسوم .604

 الصندوق بالباطن من رسوم اإلدارة.رسوم مدير الصندوق بالباطن: تدفع رسوم مدير  .600

 أي عموالت بخالف الملكور في هله المادهاليوجد   .606

 الزكاة والضريبة: معلومات. .607
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لى المستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق لن يقوم باحتساب زكاة الصندوق أو إخراجها، وفي حال ع .60701

م إبالغ المستثمرين قبل تطبيق تم ت يير األنظمة والتشريعات الخاصة بزكاة صناديق االستثمار سيت

 هله الت ييرات.

 يخضع الصندوق لالنظمة الضريبية المطبقة في كل سوق مالية يستثمر بها. .60702

جميع الرسوم والمصاريف الملكورة في هله الشروط واألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة  .60703

 .التشمل 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  .60704

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

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

 .المعنية

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من  .60700

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

 .مساوياً لقيمة هله الضريبة

 أي عموالت بخالف الملكور في هله الماده اليوجد .602

 يم والتسعيريتقال .12

واألربقققققاح والنقديقققققة وعائقققققد عمليقققققات المرابحقققققة  الصقققققكوكقيمقققققة إجمقققققالي موجقققققودات الصقققققندوق  يشقققققمل .1201

 .التي يملكها الصندوق)مثل استثمارات الصناديق(  واالستثمارات األخرى

صققافي قيمققة األصققول هققو حاصققل طققرح إجمققالي مطلوبققات الصققندوق مققن أجمققالي قيمققة موجوداتققه. ويشققمل  .1202

والحفققققا والوسققققاطة والرسققققوم  لوبققققات علققققى سققققبيل المثققققال ال الحصققققر جميققققع رسققققوم العمليققققاتإجمققققالي المط

، والرسققققوم والمصققققروفات المدفوعققققة أو المسققققتحقة أليققققة أطققققراف تقققققدم خققققدمات للصققققندوق وجميققققع األخققققرى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

سققعر آخققر صققفقة تمققت فققي  بالنسققبة ألصققول الصققندوق المدرجققة فققي سققوق ماليققة معتققرف بهققا، سققيتم اسققتخدام .1203

، أمققققا الصققققكوك  يققققر المدرجققققة فتسققققتخدم القيمققققة الدفتريققققة لهققققا ل ققققرض تقققققويم تلقققق  األصققققول ذلقققق  السققققوق

 . باإلضافة إلى االرباح المتراكمة

بالنسققققبة للصققققكوك المدرجققققة أو المتداولققققة فققققي أي سققققوق ماليققققة أو علققققى نظققققام تسققققعير آلققققي ولكققققن ال تسققققمح  .1204

قويمهققا، فيجققوز تقويمهققا حسققب القيمققة الدفتريققة باإلضققافة إلققى االربققاح ظققروف تلقق  السققوق أو ذلقق  النظققام بت

 المتراكمة 

سققيتم تقيققيم المرابحققات بحسققاب القيمققة االسققمية لهققا باإلضققافة إلققى االربققاح المتراكمققة، أمققا بالنسققبة لصقققناديق  .1200

افي االسقققتثمار المسقققتثمر بهقققا فسقققيتم اسقققتخدام اخقققر صقققافي قيمقققة أصقققول منشقققور لكقققل وحقققدة وذلققق  لتحديقققد صققق

 قيمة أصول الصندوق

إذا كانققت االوراق الماليققة معلقققه، فسققيتم تقويمهققا وفقققاً آلخققر سققعر قبققل التعليققق، إال إذا كققان هنققاك دليققل قققاطع  .1206

 على أن قيمة هله االوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق

لخميس(. وفي حالة لم يوافق يوم تقويم أصول الصندوق مرتين اسبوعياً في يومي التعامل المحددين )االثنين وا يتم .1207

 .التقويم يوم عمل رسمي يتم تقويم أصول الصندوق في يوم العمل الرسمي التالي ليوم التقويم
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مدير الصندوق بتوثيق اي تقويم خاطيء ألصول الصندوق أو حساب خاطيء لسعر الوحدة في حال حدوث  سيقوم .1202

عن جميع أخطاء التقويم ي ذل  مالكي الوحدات السابقين( )بما ف ذل ، وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين

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

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

تحديققققد قيمققققة وحققققدات الصققققندوق بقسققققمة صققققافي قيمققققة أصققققول الصققققندوق علققققى مجمققققوع الوحققققدات  يققققتم .1206

االسقققتثمارية القائمقققة فقققي يقققوم التعامقققل المعنقققي، وعلقققى ضقققوئها يقققتم تحديقققد قيمقققة األصقققول بالنسقققبة للمسقققتثمر 

 الحالي وسعر الوحدة ال راض تنفيل طلبات االشتراك واالسترداد.

اسبوعياً قبل نهاية يوم العمل اللي يلي  مرتينبنشر سعر تقويم وحدات الصندوق مدير الصندوق  سيقوم .12012

وكلل  على موقع  (www.aljaziracapital.com.sa) على الموقع االلكتروني لمدير الصندوقيوم التقويم 

 ..(www.tadawul.com.sa) السوق المالية السعودية

 التعامل .11

 32وتبلغ مدتها بحد أقصى م 23/22/2222هـ الموافق 24/21/4214فترة الطرح األولي يوم األحد  تبدأ .1101

( دوالر امريكي للوحدة. وتنتهي يوم 122"، تطرح فيها وحدات الصندوق بسعر أولي يبلغ )ثالثون يوم عمل"

م، على انه يجوز لمدير الصندوق إنهاء فترة الطرح األولي عند 20/12/2222هـ الموافق 12/22/1442 األثنين

 .دوالر امريكي ألف ثالثين( 320222األدنى لبداية الصندوق البالغ ) ت طية الحد

وآخر موعد الستالم نموذج طلب  لمدير الصندوق، الرسمية العطل باستثناء والخميسالتعامل هي االثنين  أيام .1102

سبق يوم االشتراك أو االسترداد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الرابعة عصراً في يوم العمل اللي ي

. واذا كان يوم التعامل اجازة رسميه فسيتم تنفيل جميع طلبات االشتراك واالسترداد في يوم التعامل التالي. التعامل

المشترك اليحصل على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية في علما بأن 

فرعية لديه بصي ة رقمية أو خطية أو بوسيلة إلكترونية، ويستلم  سجل الوحدات اللي تحتفا به الشركة كحسابات

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

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد: إجراءات .1103

من  على المستثمر اللي ير ب في االشتراك في الصندوق أن يفتح حسابا لدى مدير الصندوق لكي يتم .110301

 خالله تنفيل عمليات االشتراك واالسترداد.

يمكن للمستثمر االشتراك بالصندوق من خالل تعبئة نموذج االشتراك وتوقيع الشروط واالحكام وتحويل  .110302

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

 ق يوم التعامل المعني.االشتراك، على صافي قيمة الوحدة كما في إ ال

في حال ر بة المستثمر أن يدفع قيمة اشتراكه بوسيلة أخرى عدا الخصم على الحساب، كشي  شخصي أو  .110303

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

 وقعة من قبل المستثمر.مبلغ االشتراك واستالم نموذج االشتراك والشروط واألحكام م

يمكن للمستثمر استرداد جميع وحداته أو جزء منها وذل  من خالل تعبئة نموذج طلب استرداد وتوقيعه  .110304

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

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

يمكن للمستثمر اللي يقدم طلب استرداد بطريقة صحيحة أن يطلب سحب طلب االسترداد. وتحتفا الشركة  .110300

 وفق تقديرها المطلق بحقها في قبول أو رفض سحب طلب االسترداد
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لتالي لنقطة التقويم التي الرابع االعمل تدفع حصيلة االسترداد إلى المستثمر قبل موعد إقفال العمل في يوم  .110306

 حدد عندها سعر االسترداد كحد أقصى

لمدير الصندوق رفض طلب االشتراك في وحدات استثمار في الصندوق لشخص يكون  ير مؤهل  يحق .1104

 .لالستثمار في الصندوق بموجب أي نظام أخر ذي عالقة

 الوحدات يحق لمدير الصندوق رفض اي طلب اشتراك إذا رأى أن ذل  يحقق مصلحة حملة .1100

 تعليق األشتراك أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية: يتم .1106

 إذا طلبت الهيئة ذل  .110601

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. .110602

إذا ُعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول األخرى التي  .110603

ملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة ألى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل ي

  معقول أنها جوهرية لصافي قيمة اصول الصندوق

 حال حدوث اي تعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم اتخاذ االجراءات اآلتية:في  .1107

 والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.التأكد من عدم استمرار اي تعليق إال للمدة الضرورية  .110701

ومش ل الصندوق مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق وأمين الحفا  .110702

 حول ذل  بصورة منتظمة.

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعار الهيئة ومالكي  .110703

عن التعليق واالفصاح عن ذل  في  لإلشعار المستخدمةلتعليق بالطريقة نفسها الوحدات فور انتهاء ا

 الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.

استرداد قدمه المستثمر ولم يتم تنفيله بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيله في أول يوم  هناك طلبإذا كان  .110704

 ( أيام من رفع التعليق3ما لم يكن المستثمر قد طلب خطيا سحبه قبل ثالثة )تعامل بعد انتهاء التعليق 

أو أكثر من صافي قيمة  %12إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد المطلوب تنفيلها في أي يوم تعامل   .1102

ً لتقديره المطلق الصندوق  ، فيحق لمديرأصول الصندوق كلي أو جزئي  بشكلسترداد اال اتتأجيل تلبية طلبوفقا

 .ليوم التعامل التالي

، على أن يتم مطلوب تأجيلهالسترداد ااإلطلبات  مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار سيقوم .1106

أصول  صافي قيمة من % 12حد الـ تنفيل طلبات االسترداد المؤجلة على اساس تناسبي، وذل  دون اإلخالل ب

 لمعنيايوم التعامل  الصندوق في

 يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين لن .11012

 022االشتراك اإلضافي و دوالر أمريكي 20222 هواألدنى لالشتراك األولي في الصندوق  الحد .11011

ويمكن دوالر أمريكي،  32 دنى لالشتراك واالشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظماألحد وال ،دوالر

 جميع وحداته أو جزء منهاللمستثمر تقديم طلب استرداد ل
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 سياسة التوزيع .10

ً  تينالنقديققة علققى المسققتثمرين مققر بصققرف التوزيعققاتمققدير الصققندوق يقققوم  .1201 االعققالن عققن هققله  سققيتمو ،سققنويا

ولمقققدير الصقققندوق الحقققق فقققي  .التوزيعقققات فقققي الموققققع االلكترونقققي لمقققدير الصقققندوق وللسقققوق الماليقققة )تقققداول(

  .مناسباً لمصلحة حملة الوحدات هيرا مازيادة التوزيعات حسب توافرها وحسب 

 تعامقل يقومول أ بتقاريخ الصقندوق سقجالت فقي المسقجلين للمسقتثمرين التوزيعقات اسقتالم أحقيقةسقتكون  .1202

 .من شهر يونيو وشهر ديسمبر من كل عام

خققالل عشققرة أيققام عمققل بعققد  الصققندوق مققدير لققدى حسققابه فققي مسققتثمر بكققل الخاصققة األربققاح إيققداعسققيتم  .1203

 األرباح استالم أحقيةتاريخ 

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .11

متضققققمنةً القققققوائم الماليققققة السققققنوية المراجعققققه، للصققققندوق مققققدير الصققققندوق بإعققققداد التقققققارير السققققنوية  سققققيقوم .1301

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. والبيان الربع سنوي

ر وذلققق  عبقققمقققن نهايقققة فتقققرة التقريقققر أشقققهر ( 3سقققتتاح التققققارير السقققنوية للجمهقققور خقققالل مقققدة التتجقققاوز ) .1302

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

( يومقققاً مقققن نهايقققة فتقققرة 32)مقققدة التتجقققاوز األوليقققة وإتاحتهقققا للجمهقققور خقققالل  الققققوائم الماليقققةسقققيتم اعقققداد  .1303

 ع االلكتروني للسوق المالية )تداول(.وذل  عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموق القوائم

وذلققق   الربقققع المعنقققيمقققن نهايقققة أيقققام ( 12)سقققيتم نشقققر البيقققان الربقققع سقققنوي للصقققندوق خقققالل مقققدة التتجقققاوز  .1304

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

ي الوحقققدات دون مقابقققل، وكقققلل  جميقققع سقققيتم اتاحقققة صقققافي قيمقققة اصقققول الصقققندوق للفحقققص مقققن جانقققب مقققالك .1300

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

لصندوق عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق لالقوائم المالية السنوية  إتاحة سيتم .1306

 المالية )تداول(.

في نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية للصندوق  المراجعه لية السنوية القوائم الما نشر يتم .1307

 من كل عام ميالدي. 31/12و تنتهي بتاريخ  1/1تبدأ بتاريخ 

 مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعه للصندوق مجاناً عند طلبها. يلتزم .1302

 سجل مالكي الوحدات .12

بإعقققداد سقققجل بمقققالكي الوحقققدات وتحديثقققة وحفظقققة فقققي المملكقققة، ويعقققد سقققجل مقققالكي الصقققندوق ير مقققد يققققوم .1401

 الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه

قيقققد جميقققع الوحقققدات االسقققتثمارية فقققي سقققجل الوحقققدات القققلي تحقققتفا بقققه الشقققركة كحسقققابات فرعيقققة لديقققه  تميققق .1402

يققققة، ويسققققتلم كقققل مسققققتثمر مققققن الشققققركة إشققققعارا يبققققين تفاصققققيل بصقققي ة رقميققققة أو خطيققققة أو بوسققققيلة إلكترون

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجتماع مالكي الوحدات .12

 لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه. يحق .1001
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 ين الحفا.ايام من تسلم طلب كتابي من أم 12يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .1002

أيام من تسلم طلب كتابي من مال  أو اكثر من  12يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .1003

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

اللكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذل  في الموقع ا تكون .1004

ايام  12للسوق المالية )تداول(، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفا بمدة التقل عن 

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

 الشعار واالعالن، وإرسال نسخة من االشعار إلى الهيئة.في كل من ا

على االقل  %20اليكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال اذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  .1000

 من قيمة وحدات الصندوق.

ٍن بإعالن ذل  في ( فيجب على مدير الصندوق الدعوة ألجتماع ثا1000إذا لم يُستوف النصاب الموضح في البند ) .1006

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

أيام. ويُعد اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة ملكية  0وأمين الحفا قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 

 الوحدات الممثلة في اإلجتماع.

 يتوضوعات الملعتبار ااإل يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـل في .1007

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

 الال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن جدول أعم 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 .1002

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

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

 .جتماعاإل

 .ل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحداتلكل مال  وحدات تعيين وكي يجوز .1006

 .يجوز لكل مال  وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت اإلجتماع .10012

يجققققوز عقققققد اجتماعققققات مققققالكي الوحققققدات واالشققققتراك فققققي مققققداوالتها والتصققققويت علققققى قراراتهققققا بواسققققطة  .10011

 .ي تضعها الهيئةوسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط الت

 حقوق مالكي الوحدات .13

الوحقققدات المشقققترك فيهقققا ملكقققاً لمالققق  الوحقققدات المحتمقققل عنقققد تنفيقققل طلقققب االشقققتراك فقققي يقققوم التعامقققل  تكقققون .1601

 التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

ى سقققبيل المثقققال ال علققق –يحقققق لمالققق  الوحقققدات ممارسقققة جميقققع الحققققوق المرتبطقققة بالوحقققدات بمقققا فقققي ذلققق   .1602

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

والحصقققول علقققى التققققارير شقققروط واحكقققام الصققندوق يحققق لمالققق  الوحقققدات الحصققول علقققى نسقققخة محدثقققة مققن  .1603

الربعيقققة والسقققنوية والققققوائم الماليقققة للصقققندوق دون مقابقققل عبقققر الموققققع االلكترونقققي لمقققدير الصقققندوق او عبقققر 

 ز االستثمارمراك أحدزيارة 
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عليقققة  تمقققا نصقققيحقققق لمالققق  الوحقققدات الحصقققول علقققى اشقققعار بقققالت ييرات علقققى الصقققندوق ومسقققتنداته حسقققب  .1604

 شروط واحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار. 

شقققروط عليقققه  صمقققا نقققبحسقققب  الشقققكاوىيحقققق لمالققق  الوحقققدات الحصقققول علقققى اإلجقققراءات الخاصقققة بمعالجقققة  .1600

 .  واحكام الصندوق

شقققروط حقققدات طلقققب عققققد اجتمقققاع مقققالك وحقققدات بحسقققب الشقققروط المنصقققوص عليهقققا فقققي يحقققق لمالققق  الو .1606

 .واحكام الصندوق

 أي حقوق أخرى تقرها األنظمة واللوائح التنفيلية والتعاميم الصادرة عن الهيئة .1607

مجلققققس إدارة الصقققققندوق علققققى السياسقققققات العامققققة المتعلققققققة بممارسققققة حققققققوق التصققققويت الممنوحقققققة  يوافققققق .1602

ويققققرر مقققدير الصقققندوق ممارسقققة أو عقققدم وراق الماليقققة التقققي تشقققكل جقققزءاً مقققن أصقققوله. للصقققندوق بموجقققب األ

ممارسقققة أي حققققوق تصقققويت وفققققا لمقققا تقتضقققيه السياسقققة المكتوبقققة المعتمقققدة مقققن قبقققل مجلقققس إدارة الصقققندوق 

 وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

لصقققندوق أو جقققزء منقققه، اليكقققون مالققق  الوحقققدات مسقققؤوالً فيمقققا عقققدا خسقققارة مالققق  الوحقققدات السقققتثماره فقققي ا

 .عن ديون والتزامات الصندوق

 خصائص الوحدات .11

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

المقترحقققة مقققدير الصقققندوق بالحصقققول علقققى موافققققة مقققالكي الوحقققدات علقققى الت ييقققرات االساسقققية  سقققيقوم .1601

 .على الت يير موافقة الهيئةالحصول على  ومن ثم ،خالل قرار صندوق عاديمن  للصندوق

للصقققندوق  األساسقققيةت ييقققرات واإلفصقققاح عقققن تفاصقققيل المقققدير الصقققندوق بإشقققعار مقققالكي الوحقققدات  سقققيقوم .1602

الموققققع االلكترونقققي لمقققدير الصقققندوق والموققققع االلكترونقققي للسقققوق الماليقققة أو بالطريققققة التقققي تحقققددها  عبقققر

 من سريان هله الت ييرات. أيام 12 ل  قبلوذالهيئة 

االلكترونقققي والموققققع  ةموقعققق واالفصقققاح عبقققرسقققيقوم مقققدير الصقققندوق بإشقققعار الهيئقققة ومقققالكي الوحقققدات  .1603

فققي الصققندوق  يققر اساسققية أي ت ييققرات عققن االلكترونققي للسققوق الماليققة أو بالطريقققة التققي تحققددها الهيئققة 

 ايام من سريان الت يير.  12قبل 

ير الصقققندوق بالحصقققول علقققى موافققققة مجلقققس ادارة الصقققندوق قبقققل اجقققراء اي ت ييقققر اساسقققي أو سقققيقوم مقققد .1604

  ير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع الت ييرات في تقارير الصندوق. .1600

 الصندوقوتصفية إنهاء  .02

حقققال كانقققت قيمقققة أصقققول الصقققندوق المقققدارة أو معقققدل العائقققد فقققي إنهقققاء الصقققندوق لمقققدير الصقققندوق  يمكقققن .2201

فقققي رأي مقققدير الصقققندوق،  يقققر كافيقققة لتبريقققر اسقققتمرار عمقققل الصقققندوق، أو نتيجقققة ألي ت ييقققر المتوققققع، 

  يرى مدير الصندوق انها مؤثره على عمل الصندوق وانين أو األنظمة، أو لظروف أخرىفي الق
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حققققق مصقققلحة مقققالكي الوحقققدات، يمقققا بوإجقققراءات إنهقققاء الصقققندوق يققققوم مقققدير الصقققندوق باعقققداد خطقققة  .2202

هيئققققة ومققققالكي الوحققققدات كتابيققققاً لإشققققعار اثققققم  عليهققققا جلققققس إدارة الصققققندوقموافقققققة حصققققول علققققى ملوا

مزمقققع إنهقققاء ليومقققاً مقققن التقققاريخ ا 21 تققققل عقققن إنهقققاء الصقققندوق قبقققل مقققدة ال بتفاصقققيل خطقققة وإجقققراءات

 الصندوق فيه،

أيققققام مققققن  12 لالحققققدات كتابيققققاً بانتهققققاء الصققققندوق خققققهيئققققة ومققققالكي الولإشققققعار ابمققققدير الصققققندوق يقققققوم  .2203

 .انتهاء مدة الصندوق

ل مدتقققه، اليُقققتمم مقققدير الصقققندوق مرحلقققة بيقققع أصقققول الصقققندوق خققق دون أنحقققال انتهقققاء مقققدة الصقققندوق  يفققق .2204

 ل مقققدة الالصقققول وتوزيقققع مسقققتحقات مقققالكي الوحقققدات علقققيهم خقققاألفيجقققب علقققى مقققدير الصقققندوق تصقققفية 

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

جلقققس إدارة الصقققندوق علقققى خطقققة وإجقققراءات تصقققفية مل علقققى موافققققة حصقققولابمقققدير الصقققندوق يققققوم  .2200

 .هلا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

أيقققام  12 لالالصقققندوق خقققتصقققفية حقققدات كتابيقققاً بانتهقققاء هيئقققة ومقققالكي الولإشقققعار ابمقققدير الصقققندوق يققققوم  .2206

 الصندوق تصفيةمن انتهاء 

نقققي والموققققع االلكترونقققي للسقققوق الماليقققة عقققن انتهقققاء يققققوم مقققدير الصقققندوق بقققاالعالن فقققي موقعقققه االلكترو .2207

 ل مقققدة الالتزويقققد مقققالكي الوحقققدات بتقريقققر إنهقققاء الصقققندوق خققق، كمقققا يققققوم بومقققدة تصقققفيتهأمقققدة الصقققندوق 

ماليقققة النهائيقققة ليوًمقققا مقققن تقققاريخ اكتمقققال إنهقققاء الصقققندوق أو تصقققفيته، متضقققمنًا الققققوائم ا 72تزيقققد علقققى 

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة الرة التمراجعة للصندوق عن الفلا

يقققع مقققالكي الوحقققدات أثنقققاء عمليقققة إنهقققاء الصقققندوق أو ممسقققاواة جلجقققب علقققى مقققدير الصقققندوق أن يعامقققل باي .2202

 .تصفيته

ب علقققى مققققدير الصقققندوق توزيققققع مسقققتحقات مققققالكي الوحقققدات علققققيهم فقققور انتهققققاء مقققدة الصققققندوق أو جقققي .2206

 .الكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوقيتعارض مع مصلحة م ما البو رتصفيته دون تأخي

حقققال صقققدور ققققرار خقققاص للصقققندوق مقققن مقققالكي  يللهيئقققة عقققزل مقققدير الصقققندوق عقققن عمليقققة التصقققفية فققق .22012

مقققالكي  تفيقققه تصقققوي مجتمقققاع القققلي تقققالانفقققس  يصقققفي البقققديل فقققموحقققدات الصقققندوق، علقققى أن يعقققيَّن ال

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

جقققب علقققى مقققدير الصقققندوق التعقققاون بشقققكل كامقققل يمقققال التصقققفية، حقققال عقققزل مقققدير الصقققندوق عقققن أع يفققق .22011

رتبطقققققة ملسقققققتندات اميقققققع المعقققققيَّن وأن ينققققققل إليقققققه جمصقققققفي المال ىعلقققققى نققققققل مسقققققؤوليات التصقققققفية إلققققق

هيئققة بعققزل مققدير ليومققاً مققن صققدور قققرار ا 22 لالخققام أعمققال التصققفية مققكنققه مققن إتمت يصققندوق والتققالب

 .مصٍفّ بديل ينالصندوق وتعي

هيئقققة بعقققزل مقققدير لحقققال صقققدور ققققرار ا يى مقققدير الصقققندوق إشقققعار مقققالكي الوحقققدات كتابيًقققا فقققجقققب علقققي .22012

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

هيئقققة ومقققالكي الوحقققدات كتابيًقققا بشقققكل فقققوري لجقققب علقققى مقققدير الصقققندوق إشقققعار ايحقققوال، األيقققع مج يفققق .22013

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

خصققققـم مققققـن أصققققـول تيتقاضققققـى مققققـدير الصققققـندوق أي أتعققققـاب  حققققـال انتهققققـاء مققققـدة الصققققـندوق، ال يفقققق .22014

 .الصندوق
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 مدير الصندوق .01

لمصققلحة مققالكي الوحققدات  يعمققل مققدير الصققندوقو ،الصققندوق هققو شققركة الجزيققرة لاسققواق الماليققة مققدير .2101

واحكقققام الصقققندوق. ويققققع وشقققروط  المؤسسقققات الماليقققةبموجقققب أحكقققام الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار والئحقققة 

بمققا فققي ذلقق   المؤسسققات الماليققةعلققى عاتقققه االلتققزام بجميققع المبققادت والواجبققات التققي نصققت عليهققا الئحققة 

واجققققب االمانققققه تجققققاه مققققالكي الوحققققدات، والققققلي يتضققققمن العمققققل بمققققا يحقققققق مصققققالحهم وبققققلل الحققققرص 

 .المعقول

وتققققققاريخ  2227-32-2م التققققققرخيص لمققققققدير الصققققققندوق مققققققن قبققققققل الهيئققققققة بموجققققققب القققققققرار رققققققق تققققققم .2102

بممارسققققة نشققققاط التعامققققل  27276  -37م وفقققققا للتققققرخيص رقققققم 22/7/2227هققققـ، الموافققققق 2/7/1422

كأصققققيل ووكيقققققل، التعهقققققد بالت طيققققة،اإلدارة، الترتيقققققب، تققققققديم المشققققورة  والحفقققققا فقققققي  أعمقققققال األوراق 

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

، 11400الريققققاض  22432المركققققز الرئيسققققي لشققققركة الجزيققققرة لالسققققواق الماليققققة هققققو ص. ب.  عنققققوان .2103

، الموققققققع علقققققى شقققققبكة 2112206262، فقققققاكس 2112206222المملكقققققة العربيقققققة السقققققعودية، هقققققاتف 

 .www.aljaziracapital.com.saت: نترناإل

 ( ريال سعودي022،222،222المال المدفوع لمدير الصندوق ) رأس .2104

م مبلققققققغ 2221االيققققققرادات لشققققققركة الجزيققققققرة لالسققققققواق الماليققققققة فققققققي السققققققنة الماليققققققة اجمققققققالي  بلققققققغ .2100

، ويمكقققققن ( ريقققققال سقققققعودي 11202700222( ريقققققال سقققققعودي وبلقققققغ صقققققافي االربقققققاح )32404420222)

 ير الصندوق على موقعه االلكتروني.االطالع على القوائم المالية المدققه لمد

الئحقققة يعمقققل مقققدير الصقققندوق لمصقققلحة مقققالكي الوحقققدات بموجقققب أحكقققام الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار و .2106

وشققققروط واحكققققام الصققققندوق. ويقققققع علققققى عاتقققققه االلتققققزام بجميققققع المبققققادت  مؤسسققققات السققققوق الماليققققة

تجققاه مققالكي الوحقققدات،  ألمانققةاوالواجبققات التققي نصققت عليهققا الئحقققة االشققخاص لهققم بمققا فققي ذلققق  واجققب 

 واللي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبلل الحرص المعقول

 مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي:يكون  .2107

 إدارة الصندوق. .210701

 طرح وحدات الصندوق. .210702

التأكقققد مقققن دققققة شقققروط وأحكقققام الصقققندوق وإكتمالهقققا وأنهقققا كاملقققة وواضقققحة وصقققحيحة و يقققر  .210703

 مضللة. 

وق مسققققؤوالً عققققن التققققزام أحكققققام الئحققققة صققققناديق االسققققتثمار، سققققواء أأدى مسققققؤلياته يعققققد مققققدير الصققققند .2102

وواجباتقققه بشقققكل مباشقققر أم كلقققف بهقققا جهقققة خارجيقققة. ويعقققد مسقققؤوالً تجقققاه مقققالكي الوحقققدات عقققن خسقققائر 

الصققققندوق الناجمققققة بسققققبب احتيالققققه أو اهمالققققه أو سققققوء تصققققرفه أو تقصققققيره المتعمققققد، وال يتحمققققل مققققدير 

أيقققة دعقققاوى أو مطالبقققات مهمقققا كانقققت بالنسقققبة أليقققة خسقققارة لفرصقققة أو خسقققارة فعليقققة الصقققندوق مسقققؤولية 

أو خسققققارة يتكبققققدها المسققققتثمر إال فققققي حالققققة اإلهمققققال أو التعققققدي أو سققققوء التصققققرف أو التصققققرف  يققققر 

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

http://www.aljaziracapital.com.sa/


         -22-         

لمقققققدير  ، التوجققققد أي انشققققطة عمقققققل أو مصققققالح أخققققرىالشققققروط واألحكقققققام تققققاريخ اعقققققداد هققققله حتققققى .2106

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

كمقققدير للصقققندوق مقققن البقققاطن.  فقققرانكلين تمبلتقققون انفسقققتمنتس )إم إي( ليمتقققدشقققركة الصقققندوق مقققدير عقققين  .21012

مبنقققى البوابقققة، مركقققز وهقققي شقققركة مرخصقققه مقققن سقققلطة دبقققي للخقققدمات الماليقققة عنقققوان مكتبهقققا الرئيسقققي: 

 4 4224 122هقققققاتف: . ، دبقققققي، االمقققققارات العربيقققققة المتحقققققدة026613ص.ب  لي العقققققالميدبقققققي المقققققا

الموققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققع اإللكترونقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي  +671 4 4224 142فقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاكس:  + 671

www.franklintempletonme.comيمكققققققققن لمققققققققدير الصققققققققندوق بعققققققققد موافقققققققققة مجلققققققققس إدارة . و

. ويشققققمل مققققزودوا الصققققندوق ت ييققققر أو تعققققديل أو إعققققادة تعيققققين الجهققققات المققققزودة للخققققدمات المرخصققققة

المستشقققارين االسقققتثماريين وأمقققين الحفقققا والمقققديرين مقققدير الصقققندوق مقققن البقققاطن والخدمقققة دون حصقققر 

 اإلداريين ومراجعي الحسابات ومزودي خدمات الرقابة الشرعية.

عقققزل مقققدير الصقققندوق واتخقققاذ أي اجقققراء تقققراه مناسقققباً لتعيقققين مقققدير صقققندوق بقققديل أو اتخقققاذ اي  للهيئقققة .21011

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

سقققتثمارات وتشققق يل الصقققناديق أو نشقققاط االتوققققف مقققدير الصقققندوق عقققن ممارسقققة نشقققاط إدارة  .2101101

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بلل  لستثمارات دون إشعار ااالإدارة 

رات وتشققق يل الصقققناديق سقققتثمااالممارسقققة نشقققاط إدارة  يل قققاء تقققرخيص مقققدير الصقققندوق فقققإ .2101102

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

ممارسققققة نشققققاط إدارة  يفقققق ققققاء ترخيصققققه إللهيئققققة مققققن مققققدير الصققققندوق لا ىتقققققديم طلققققب إلقققق .2101103

 .ستثماراتاالستثمارات وتش يل الصناديق أو نشاط إدارة اال

ً  بشقققكل تقققراه–إذا رأت الهيئقققة أن مقققدير الصقققندوق ققققد أخقققل  .2101104 بقققالتزام النظقققام أو لوائحقققه  -جوهريقققا

 التنفيلية.

وفقققاة مقققدير المحفظقققة االسقققتثمارية القققلي يقققدير أصقققول الصقققندوق أو عجقققزه أو اسقققتقالته مقققع  .2101100

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

 نها ذات اهمية جوهرية.أ -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .2101106

 مشغل الصندوق .00

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

ً لما هو موضح في  واألحكام، فإن مهام مش ل الصندوق وواجباته ومسؤولياته تشمل تقييم أصول الصندوق وفقا

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

 منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .01

أمققين الحفققا الخققاص بأصققول الصققندوق هققو نققورثن ترسققت الحفققا الخققاص بأصققول الصققندوق هققو  أمققين .2301

 NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIAالسعودية 
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م بققققالترخيص الصققققادر 12/26/2212هققققـ الموافققققق 20/12/1433ص ألمققققين الحفققققا بتققققاريخ التققققرخي تققققم .2302

 12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

 12170، طريقققق الملققق  فهقققد. ص.ب 11بقققرج نخيقققل، الطقققابق ن الحفقققا: المكتقققب الرئيسقققي ألمقققي عنقققوان .2303

 +666112171217، المملكة العربية السعودية. هاتف 11433الرياض 

 :وار األساسية ومسؤوليات أمين الحفا فيما يتعلق بصندوق االستثماراألد .2304

أمققققين الحفققققا مسققققؤوالً عققققن التزاماتققققه وفقققققاً ألحكققققام الئحققققة صققققناديق االسققققتثمار، سققققواء أأدى يعققققد  .230401

مسققؤولياته بشققكل مباشققر أم كلققف بهققا طرفققاً ثالثققاً. ويعققد أمققين الحفققا مسققؤوالً تجققاه مققدير الصققندوق 

ر الصققققندوق الناجمقققة بسققققبب احتيالققققه أو اهمالققققه أو سققققوء تصققققرفه أو ومقققالكي الوحققققدات عققققن خسققققائ

 تقصيره المتعمد.

يعقققد أمقققين الحفقققا مسقققؤوالً عقققن حفقققا أصقققول الصقققندوق وحمايتهقققا لصقققالح مقققالكي الوحقققدات، وهقققو  .230402

 فيما يتعلق بحفا أصول الصندوق. الالزمةمسؤول كلل  عن اتخاذ جميع االجراءات االدارية 

جمققققاعي لمققققالكي الوحققققدات ملكيققققة مشققققاعة، واليجققققوز ان يكققققون  صققققول الصققققندوق مملوكققققة بشققققكلأ .230403

لمقققدير الصقققندوق أو مقققدير الصقققندوق مقققن البقققاطن أو أمقققين الحفقققا أو أمقققين الحفقققا مقققن البقققاطن أو 

مققققققدم المشقققققورة أو المقققققوزع أي مصقققققلحة فقققققي أصقققققول الصقققققندوق أو مطالبقققققة فيمقققققا يتعلقققققق بتلققققق  

ن البققققاطن أو أمققققين الحفققققا أو أمققققين االصققققول، إال إذا كققققان مققققدير الصققققندوق أو مققققدير الصققققندوق مقققق

الحفققققا مققققن البققققاطن أو مقققققدم المشققققورة أو المققققوزع مالكققققاً لوحققققدات الصققققندوق ، وذلقققق  فققققي حققققدود 

ققققح  ملكيتققققه، أو كققققان مسققققموحاً بهققققله المطالبققققات بموجققققب أحكققققام الئحققققة صققققناديق االسققققتثمار، وأُفصم

  .عنها في شروط وأحكام الصندوق أو ملكرة المعلومات

الصققققندوق المملوكقققة لمققققدير الصقققندوق أو مققققدير الصقققندوق مققققن البقققاطن أو امققققين باسقققتثناء وحقققدات  .230404

ال المقققدين،  همقققا يملكقققالحفقققا أو امقققين الحفقققا مقققن البقققاطن أو مققققدم المشقققورة أو المقققوزع، وفقققي حقققدود 

أن يكقققون لقققدائني مقققدير الصقققندوق أو مقققدير الصقققندوق مقققن البقققاطن أو امقققين الحفقققا أو امقققين  زيجقققو

المشقققورة أو المقققوزع أي حقققق فقققي أي مطالبقققة أو مسقققتحقات فقققي أمقققوال الحفقققا مقققن البقققاطن أو مققققدم 

لكققل  باسققمهيجققب علققى أمققين الحفققا فققتح حسققاب منفصققل لققدى بنقق  محلققي  - .أصققولهالصققندوق أو 

 .صندوق استثمار يعمل أمين حفا له، ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة

 عمالئقققهري عقققن أصقققوله وعقققن أصقققوله يجقققب علقققى أمقققين الحفقققا فصقققل أصقققول كقققل صقققندوق اسقققتثما .230400

االخققققرين، ويجققققب ان تحققققدد تلقققق  االصققققول بشققققكل مسققققتقل مققققن خققققالل تسققققجيل األوراق الماليققققة 

واألصقققول األخقققرى لكقققل صقققندوق اسقققتثمار باسقققم امقققين الحفقققا لصقققالح ذلققق  الصقققندوق، وأن يحقققتفا 

 .ديةبجميع السجالت الضرورية و يرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاق

يجقققب علققققى أمققققين الحفققققا إيققققداع جميققققع المبقققالغ النقديققققة العائققققدة لصققققندوق االسققققتثمار فققققي الحسققققاب  .230406

لتمويقققققل  المسقققققتخدمةالمشقققققار إليقققققة آنفقققققاً، ويجقققققب عليقققققه ان يخصقققققم مقققققن ذلققققق  الحسقققققاب المبقققققالغ 

الئحقققققة صقققققناديق االسقققققتثمار  ألحكقققققاماالسقققققتثمارات ومصقققققاريف إدارة الصقققققندوق وعملياتقققققه وفققققققاً 

مققققن شققققروط واحكققققام الصققققندوق ومققققلكرة المعلومققققات التققققي تلقاهققققا مققققن مققققدير  المحدثققققة والنسققققخة

 الصندوق، والعقد اللي عين بموجبه أمين حفا من قبل مدير الصندوق

الصقققندوق الحقققق فقققي اسقققناد خقققدمات الحفقققا كليقققاً أو جزئيقققاً ألمنقققاء حفقققا آخقققرين وفققققاً لنظقققام  لمقققدير .2300

مققدير الصققندوق وأمققين الحفققا بققلل . وألمققين الحفقققا السققوق الماليققة فققي حققال سققمحت االتفاقيققة المبرمققه بققين 
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الحققق فققي تكليققف طققرف ثالققث أو اكثققر أو أي مققن تابعيققه بالعمققل أمينققاً للحفققا مققن البققاطن للصققندوق علققى أن 

 .يدفع اتعاب ومصاريف أي امين حفا من الباطن من موارده الخاصه

طن للصقققندوق وهقققي شقققركة ققققام أمقققين الحفقققا بتعيقققين شقققركة نقققورثن ترسقققت لنقققدن كقققأمين حفقققا مقققن البقققا .2306

إتششإ إب بشش   شش   . كمققا قققام بتعيققين شققركةبريطانيققا -مرخصققة مققن قبققل السققلطة التنظيميققة للكفايققة الماليققة

وهشششش   ششششر ة مرخصششششة مششششن هي ششششة ال ششششوق الماليششششة  شششش مين  فشششش  مششششن البششششا ن ا ششششا    العربيششششة ال ششششعودية

 للصندوق

تققدبير تققراه مناسققباً فققي حققال وقققوع أي عققزل أمققين الحفققا المعققين مققن مققدير الصققندوق أو اتخققاذ أي  للهيئققة .2307

 من الحاالت اآلتية:

ئحقققـة الموجقققـب بهيئقققـة بقققـلل  لحفقققـا دون إشقققـعار الحفقققـا عقققـن ممارسقققـة نشقققـاط الـن ايقققتوققققـف أم .230701

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

 إل اء ترخيص أمين الحفا في ممارسة نشاط الحفا أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .230702

 من أمين الحفا إلل اء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفا.تقديم طلب إلى الهيئة  .230703

ً –إذا رأت الهيئقققققة أن امقققققين الحفقققققا ققققققد أخقققققل  .230704 بقققققالتزام النظقققققام أو لوائحقققققه  -بشقققققكل تقققققراه جوهريقققققا

 التنفيلية.

 أنها ذات اهمية جوهرية. -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .230700

المققادة، فيجققب علققى مققدير الصققندوق المعنققي تعيققين أمققين  إذا مارسققت الهيئققة أيققا مققن صققالحيتها وفقققاً لهققله .2302

حفقققا بقققديل وفققققاً لتعليمقققات الهيئقققة، كمقققا يتعقققين علقققى مقققدير الصقققندوق وأمقققين الحفقققا المعقققزول التعقققاون 

بشققكل كامققل مققن أجققل المسققاعدة تسققهيل النقققل السققلس للمسققؤوليات إلققى أمققين الحفققا البققديل وذلقق  خققالل 

ن الحفقققا البقققديل. ويجقققب علقققى أمقققين الحفقققا المعقققزول أن ينققققل، ( يومقققاً األولقققى مقققن تعيقققين أمقققي62ال )

حيثمققا كققان ذلقق  ضققرورياً ومناسققباً ووفقققاً لتقققدير الهيئققة المحققض، إلققى أمققين الحفققا البققديل جميققع العقققود 

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة

ى بشققققكل يجققققوز لمققققدير الصققققندوق عققققزل أمققققين الحفققققا المعققققين مققققن قبلققققه بموجققققب إشققققعار كتققققابي إذا رأ .2306

معقققققول أن عققققزل أمققققين الحفققققا فققققي مصققققلحة حملققققة الوحققققدات، وعلققققى مققققدير الصققققندوق إشققققعار الهيئققققة 

 . ومالكي الوحدات بلل  فوراً وبشكل كتابي

( يومقققاً مقققن تسقققلم أمقققين 32عقققزل أمقققين الحفقققا تعيقققين بقققديل لقققه خقققالل ) إذايجقققب علقققى مقققدير الصقققندوق  .23012

ويجقققب علقققى أمقققين الحفقققا المعقققزول التعقققاون بشقققكل  .قلبنقققد السقققابلالحفقققا اإلشقققعار الكتقققابي الصقققادر وفققققاً 

كامققل مققع مققدير الصققندوق لتسققهيل النقققل السققلس للمسققؤوليات إلققى أمققين الحفققا البققديل. ويجققب علققى أمققين 

امقققين الحفقققا البقققديل جميقققع العققققود  القققىالحفقققا المعقققزول أن ينققققل، حيثمقققا كقققان ذلققق  ضقققرورياً ومناسقققباً، 

 .المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة

يجققب علققى مققدير الصققندوق االفصققاح فققوراً علققى موقعققة االلكترونققي عققن قيامققة بتعيققين أمققين حفققا بققديل،  .23011

االلكترونقققي للسقققوق قيامقققة بتعيقققين أمقققين حفقققا الموققققع ويجقققب علقققى مقققدير الصقققندوق كقققلل  االفصقققاح فقققي 

 بديل
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 مجلس إدارة الصندوق .02

عليقققه الهيئقققة. ويتكقققون مجلقققس يشقققرف علقققى إدارة الصقققندوق مجلقققس إدارة يعينقققه مقققدير الصقققندوق وتوافقققق  .2401

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

 المجلس من األعضاء التالية أسماؤهم: يتألف .2402

  مجلس اإلدارة )غير مستقل( رئيس –أ. سعد عبدالعزيز الغريري 

ركة الجزيقققرة لاسقققواق يشققق ل حاليقققا منصقققب رئقققيس إدارة تطقققوير األعمقققال واالسقققتراتيجية فقققي شققق

الماليققة، يمتلقق  خبققرة طويلققة فققي القطققاع المققالي حيققث تققولى عققدة مناصققب قياديققة منهققا مققدير لوحققدة 

الطققققرح العققققام ألدوات الققققدين فققققي هيئققققة السققققوق الماليققققة، والمققققدير التنفيققققلي للخزينققققة فققققي صققققندوق 

عامقققة لاوققققاف. حاصقققل التنميقققة العقاريقققة، ومقققدير ادارة التقققراخيص والمنتجقققات الوقفيقققة فقققي الهيئقققة ال

علقققى درجقققة البكقققالوريوس فقققي إدارة األعمقققال تخصقققص ماليقققة مقققن جامعقققة الملققق  سقققعود بالريقققاض، 

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

  .غير مستقل( -عضو ) ماركو ماوري  أ 

عاًما من الخبرة العملية في  22في الجزيرة كابيتال. لديه  يش ل حاليًا منصب الرئيس التنفيلي لاستثمار

إدارة األصول واألسواق المالية عبر فئات األصول المتعددة مع مؤسسات أوروبية وخليجية. عمل سابقاً 

(، Generali Investmentsجينرالي انفسمنت ) كمدير لمحفظة أسواق المال والدخل الثابت في

، ورئيس  (Arca SGRاركا اس جي ار) اآلسيوية والناشئة في ورئيس مشارك ألسواق األسهم

يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال  .اإلستثمارات الدولية و متعددة األصول في األهلي كابيتال

( ودرجة الماجستير في التمويل من جامعة كاتوليكا ساكرو كور INSEADالتنفيلي من جامعة إنسيد )

(Cattolica Sacro Cuore University في إيطاليا، وهو محلل مالي معتمد )(CFA)  ومحلل

 (CISI)من معهد  (IFQ)و حاصل على مؤهل التمويل اإلسالمي  (CAIA)استثمار بديل معتمد 

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

ريقققاض، يمتلققق  حاصقققل علقققى درجقققة البكقققالوريوس فقققي الهندسقققة المدنيقققة مقققن جامعقققة الملققق  سقققعود بال

خبقققرة طويلقققة بقققإدارة المشقققاريع واإلنشقققاءات حيقققث عمقققل سقققابقا كمقققدير مشقققاريع بالشقققركة العقاريقققة 

السققققعودية وشققققركة االتصققققاالت السققققعودية والشققققركة األهليققققة لانظمققققة المتقدمققققة ناسققققكو/موتوروال. 

 تققققولى إدارة العديققققد مققققن المشققققاريع مققققن أبرزهققققا؛ إنشققققاء الوحققققدات السققققكنية بققققالحي الدبلوماسققققي

كمقققا تقققولى إدارة اإلنشقققاءات بمركقققز المعيقليقققه بالريقققاض. يعمقققل منقققل  3بالريقققاض ومجمقققع العقاريقققة 

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

  مستقل(مجلس اإلدارة ) عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

يققة المتقدمقققة، معهقققد اإلدارة العامقققة، حاصققل علقققى دبلقققوم عقققالي معققادل للماجسقققتير فقققي الدراسقققات البنك

الريقققاض. يملققق  خبقققرة كبيقققرة تزيقققد عقققن عشقققرون عامقققاً فقققي المجقققال البنكقققي و االسقققتثمار مقققن خقققالل 

العمقققل فقققي مؤسسقققة النققققد العربقققي السقققعودي  كنائقققب رئقققيس إدارة التفتقققيش البنكقققي، وهيئقققة السقققوق 

خبققققرة عمليققققة فققققي مجققققاالت الماليققققة كمستشققققار فققققي إدارة توعيققققة المسققققتثمر. يتققققوفر لديققققة معرفققققة و

واسقققعة فقققي اإلدارة واالسقققتثمار والتطقققوير العققققاري. يقققدير حاليقققاً عقققدة اسقققتمارات عائليقققة فقققي مجقققال 

 تطوير المشاريع السكنية في مدينة الرياض.
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 مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته: تشمل .2403

ً فيها، ويشمل الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون ا .240301 لصندوق طرفا

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

خدمات الحفا، واليشمل ذل  العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام 

 بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

 مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.    اعتماد سياسة .240302

اإلشقققراف ، ومتقققى كقققان ذلققق  مناسقققباً، الموافققققة أو المصقققادقة علقققى أي تضقققارب مصقققالح يفصقققح  .240303

 عنه مدير الصندوق.

االجتماع مرتين على األقل في السنة مع مسئول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة وااللتزام لدى  .240304

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

من  والستين والثالثة والستين الثانية المادتين في عليها المنصوص الت ييرات جميع على الموافقة .240300

أو  والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الصندوق مدير حصول قبل وذل  صناديق االستثمارالئحة

 .)ينطبق حيثما( ارهمإشع

التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مسنتد آخر )سواء أكان عقد أم  يره( يتضمن  .240306

إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ماسبق 

 مع الئحة صناديق االستثمار. 

ً ألحكام الئحة التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئوليا .240307 ته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

 فطــراالقدمــة مــن املخــدمات المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة الع علــى التقريــر االطاإل .240302

مسـؤولياته بالصـندوق  ؛ وذلـ  للتأكـد مـن قيـام مـديروهريـة 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  .240306

 .تعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معهامر الخاطملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد السياســات و

العمققققل بأمانققققة وحسققققن نيققققة واهتمققققام ومهققققارة وعنايققققة وحققققرص وبمققققا يحقققققق مصققققلحة مققققالكي  .2403012

 .الوحدات

جتماعـققققققـات االيـققققققـع وقققققققائع متشـققققققـتمل علـققققققـى ج يجتماعـققققققـات الققققققـتاالاضـققققققـر حتـققققققـدوين م .2403011

 .جلس إدارة الصندوقمخلها تا يوالقــرارات الــت

تقريقققر المتضقققمن جميقققع الشقققكاوى واالجقققراءات المتخقققلة حيالهقققا، وذلققق  للتأكقققد االطقققالع علقققى ال .2403012

مقققن قيقققام مقققدير الصقققندوق بمسقققؤولياته بمقققا يحققققق مصقققلحة مقققالكي الوحقققدات وفققققاً لهقققله الشقققروط 

 واألحكام وأحكام الئحة صناديق االستثمار
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 العضو المستقل مكافأة سنوية مقدارها ثمانية آالف ريال سعودي. يتلقى .2404

تقققاريخ إعقققداد مقققلكرة المعلومقققات هقققله فإنقققه ال يوجقققد أي تضقققارب مصقققالح متحققققق أو محتمقققل  حتقققى .2400

 بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية: ش لي .2406

 
 أ. ماركو ماوري أ. سعد الغريري

م. فهد الجارالله 

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 لتويجري )مستقل(ا

 رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية
 

 عضو عضو

 رئيس صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية
 

 عضو عضو

 رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 
 

 عضو عضو

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 ضوع عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 رئيس

 
 عضو عضو

 رئيس صندوق الجزيرة المتنوع الَجسور
 

 عضو عضو

 رئيس صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن
 

 عضو عضو

 رئيس صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ
 

 عضو عضو

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

  يرة ريتصندوق الجز
 

 عضو عضو

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .02

مدير الصندوق بالتعاقد مع بن  الجزيرة للحصول على خدمات الهيئة والرقابة الشرعية الخاصة  سيقوم .2001

 لقة بالصندوق. والهيئة الشرعية لبن  الجزيرة مؤلفة من األعضاء التالية أسماؤهم:ببن  الجزيرة لامور المتع

 )فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع )الرئيس 

عضققققو هيئققققة كبققققار العلمققققاء والمستشققققار فققققي الققققديوان الملكققققي، وقققققاض سققققابق فققققي محكمققققة التمييققققز 

لرابطقققة وجقققده، ويشققق ل عضقققوية هيئقققة بالمملكقققة العربيقققة السقققعودية. عضقققو مجمعقققي الفققققه اإلسقققالمي با

الرقابققة الشققرعية فققي العديققد مققن البنققوك اإلسققالمية ونائققب رئققيس هيئققة المحاسققبة والمراجعققة. مؤلققف 

 للعديد من المنشورات والبحوث في الفقه اإلسالمي.

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

إلسقققالمي بجامعقققة الملققق  عبقققد أسقققتاذ االقتصقققاد اإلسقققالمي ومقققدير سقققابق لمركقققز أبحقققاث االقتصقققاد ا

العزيقققز، وعضقققو المجلقققس الشقققرعي فقققي هيئقققة المعقققايير وهيئقققات الرقابقققة الشقققرعية فقققي العديقققد مقققن 

 البنوك اإلسالمية. مؤلف للعديد من المنشورات واألبحاث في االقتصاد و الصيرفة اإلسالمية.
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 فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق 

لفقققه اإلسققالمي وكققان أسققتاذا للفقققه المقققارن بمعهققد القضققاء العققالي بجامعققة يحمققل شققهادة دكتققوراه فققي ا

االمققققام محمققققد بققققن سققققعود االسققققالمية، وكتققققب الكثيققققر حققققول موضققققوع التققققأمين والعديققققد مققققن األوراق 

والمققققاالت البحثيقققة. عضقققو هيئقققة كبقققار العلمقققاء فقققي المملكقققة واللجنقققة الدائمقققة للفتقققوى فيهقققا ومستشقققار 

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

الصقققندوق، وتققققوم  عمليقققاتالهيئقققة الشقققرعية للصقققندوق المعقققايير الشقققرعية التقققي يجقققب ان تسقققتوفيها  تققققر .2002

 بمراجعة وتعديل هله المعايير والتأكد من التزام مدير الصندوق بها.

مققن  6يهققا مققا أشققير إليققه فققي البنققد األتعققاب التققي يققدفعها الصققندوق مقابققل الخققدمات التققي يحصققل عل تشققمل .2003

 .الشروط واالحكام هله

يلتقققزم مقققدير الصقققندوق بالمعقققايير الصقققادرة مقققن الهيئقققة الشقققرعية للصقققندوق، وعليقققه أققققرت الهيئقققة  يلتقققزم .2004

التقققي تتوافققققق مقققع المعقققايير الشققققرعية  األصقققولالشقققرعية للصقققندوق أنقققه يجققققب أن يقتصقققر االسقققتثمار علققققى 

 . وهي كالتالي:هاللمراجعة والتعديل بحسب قرارات للصندوق وتخضعالصادرة عن الهيئة الشرعية 

 استثمارات المرابحات: .200401

ال يتعامقققل الصقققندوق فقققي السقققلع التقققي تحقققرم الشقققريعة اإٍلسقققالمية المتقققاجرة فيهقققا  .20040101

كققققالخمر ولحققققوم الخنزيقققققر ومنتجاتهققققا ومقققققا شققققابه ذلقققق  ممقققققا حرمتققققه الشقققققريعة 

 اإلسالمية.

ر ققب فقققي المتققاجرة فيهقققا قبققل عرضقققها يجققب علقققى الصققندوق ققققبض السققلع التقققي ي .20040102

 في السوق للبيع.

ال يحقققق للصقققندوق إعقققادة بيقققع سقققلعة ققققام بشقققرائها مقققن أحقققد عمالئقققه إلقققى نفققققس  .20040103

 العميل اللي تم شراؤها منه منعاً للدخول في العينة المحرمة.

 استثمارات الصكوك: .200402

مجققازة مققن قبققل هيئققة رقابققة شققرعية خاصققة بهققا الالصققكوك يسققتثمر الصققندوق فققي  .20040201

 ولة لدى الهيئة الشرعية للصندوقمقب

شقققرعية لقققدى الرقابقققة الالصقققكوك المجقققازة مقققن قبقققل هيئقققة يسقققتثمر الصقققندوق فقققي  .20040202

 مدير الصندوق من الباطن

 .في صكوك العينة وديون المرابحاتال يكتتب الصندوق وال يتداول  .20040203

فيهقققا عنقققد الطقققرح  مقققع جقققواز االكتتقققاب ال يتقققداول الصقققندوق فقققي الصقققكوك التاليقققة .20040204

 :بالص  الى تاريخ استحقاقه االحتفاظوجوب  االولي مع

 صكوك المرابحة ‒

 صكوك االستصناع ‒

   صكوك السلم ‒
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علققققى أن الهجينققققة بققققين المرابحققققة والمضققققاربة يسققققتثمر الصققققندوق فققققي الصققققكوك  .20040200

ً ة تولققققد ارباحققققيققققحقيق مضققققاربةً تحتققققوي  تعققققود علققققى حملققققة الصققققكوك وان يققققتم  ا

 .تنضيض فعلي او حكمي للمضاربة لتوزيع االرباح

مققققن  والمققققدارةخققققرى االسققققتثمارية االصققققناديق الصققققكوك ثمر الصققققندوق فققققي يسققققت .20040206

رقابققة شققرعية مقبولققة لققدى الهيئققة الشقققرعية  هيئققاتقبققل شققركات اسققتثمارية لققديها 

 .للصندوق

 والشققققهاداتالمرابحققققة  وعمليققققاتسققققتثمار بصققققفة عامققققة فققققي الصققققكوك االيجققققوز للصققققندوق  .200403

 .التي تستثمر وفقا للضوابط الشرعية ستثماراالالمالية وعمليات تمويل التجارة وصناديق 

ال يجقققوز للصقققندوق اسقققتثمار بعقققض سقققيولته فقققي قنقققوات اسقققتثمارية  يقققر متوافققققة مقققع أحكقققام  .200404

 الشريعة اإلسالمية.

ال يجقققققوز للصقققققندوق اسقققققتثمار أيقققققاً مقققققن أصقققققوله فقققققي صقققققناديق أخقققققرى ال تخضقققققع أحكامهقققققا  .200400

 وشروطها ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ن المشقققتقات الماليقققة اال بعقققد مراجعتهقققا والموافققققة عليهقققا مقققن قبقققل لقققن يقققتم االسقققتثمار فقققي اي مققق .200406

 الهيئة الشرعية للصندوق. 

ً متوافققق اصققول الصققندوقعققد احققد يتققتم مراجعققة اصققول الصققندوق بشققكل ربققع سققنوي وفققي حققال لققم  .2000 مققع  ا

 المعايير الشرعية يتم استبعاده.

 مراجع الحسابات .03

 شركاةوبي كي إف البسام للصندوق هو  حساباتال راجعام .2601

شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحليه(، حي السيلمانيه، : لمراجع الحساباتالمكتب الرئيسي  عنوان .2602

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

www.pkf.com 

القوائم المالية األولية والسنوية الخاصة  يقتدقوبمراجعة البيانات المالية للصندوق  مراجع الحسابات يقوم .2603

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

 المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

 ييره.الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني بديل أو ت  يجب .2604

مراجع أو أن يوجه مدير الصندوق بت يير  مراجع الحساباتيجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين  .2600

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية: الحسابات

 تتعلق بتأدية مهامه. لمراجع الحساباتحول سوء السلوك المهني  جوهريةووجود إدعاءات قائمة  .260001

 دوق مستقالً للصن مراجع الحساباتإذا لم يعد  .260002

 .هيئةلا ىلد حسابات للصندوق مسجالً ليعد مراجع الم إذا  .260003
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اليمل  المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام  مراجع الحساباتإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن  .260004

 المراجعة بشكل مرض.

 المعيَن. مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض ت يير  .260000

 المدير اإلداري .07

 Maples Fund Services (Middle East) Limitedالمدير اإلداري للصندوق هو ميبلز الشرق االوسط .2701

(، مركز دبي المالي Liberty House، الدور السادس، ليبرتي هاوس )616وعنوان مكتبهم الرئيسي 

 011 4122+ فاكس 671 4 011 4222، دبي، االمارات العربية المتحدة. هاتف 026734العالمي، ص.ب 

4 671+ 

تشمل مهام عمل المدير االداري كل ما يتعلق بالعمليات المحاسبية واإلدارية للصندوق كحساب قيمة الوحدات،  .2702

 تسجيل التوزيعات النقدية و ير النقدية.

 لمدير الصندوق الحق في عزل المدير االداري أو ت ييره بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق .2703

 اصول الصندوق .01

 ستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفا لصالح الصندوقصندوق اال أصول .2201

 على أمين الحفا فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين. يجب .2202

الصقققندوق مملوكقققة بشقققكل جمقققاعي لمقققالكي الوحقققدات ملكيقققة مشقققاعة، واليجقققوز ان يكقققون لمقققدير  أصقققول .2203

ن الحفققققا أو أمققققين الحفققققا مققققن أمققققي مشقققق ل الصققققندوق أو الصققققندوق أو مققققدير الصققققندوق مققققن البققققاطن أو

البققققاطن أو مقققققدم المشققققورة أو المققققوزع أي مصققققلحة فققققي أصققققول الصققققندوق أو مطالبققققة فيمققققا يتعلققققق بتلقققق  

أمققققين  مشقققق ل الصققققندوق أو االصققققول، إال إذا كققققان مققققدير الصققققندوق أو مققققدير الصققققندوق مققققن البققققاطن أو

الصققندوق ، وذلقق  فققي فققي وحققدات الحفققا أو أمققين الحفققا مققن البققاطن أو مقققدم المشققورة أو المققوزع مالكققاً ل

ققققح  حققققدود ملكيتققققه، أو كققققان مسققققموحاً بهققققله المطالبققققات بموجققققب أحكققققام الئحققققة صققققناديق االسققققتثمار، وأُفصم

 حكام.األشروط وهله العنها في 

 معالجة الشكاوى .09

يمكقققن الحصقققول علقققى نسقققخة مقققن سياسقققة مقققدير الصقققندوق وإجراءاتقققه المعتمقققدة  فقققي معالجقققة الشقققكاوى عنقققد 

بقققل وذلققق  مقققن خقققالل أحقققد مراكقققز الشقققركة.  وفقققي حالقققة تعقققلر الوصقققول إلقققى تسقققوية للشقققكوى أو الطلقققب دون مقا

إدارة شقققكاوى -( يقققوم عمقققل، يحقققق للمشقققترك إيقققداع شقققكواه لقققدى هيئقققة السقققوق الماليقققة 32لقققم يقققتم القققرد خقققالل )

ي المسقققتثمرين، كمقققا يحقققق للمشقققترك إيقققداع الشقققكوى لقققدى لجنقققة الفصقققل فقققي منازعقققات األوراق الماليقققة بعقققد مضققق

( يقققوم تققققويمي مقققن تقققاريخ إيقققداع الشقققكوى لقققدى الهيئقققة، إال إذا اخطقققرت الهيئقققة مققققدم الشقققكوى بجقققواز 62مقققدة )

 .إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة

 معلومات أخرى .12

المصقققالح  عقققارضلمقققالكي الوحقققدات االطقققالع علقققى السياسقققات واإلجقققراءات المعتمقققدة  فقققي معالجقققة ت يمكقققن .3201

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

أي خقققالف ناشقققيء مقققن أو عقققن االسقققتثمار فقققي الصقققندوق إلقققى لجنقققة الفصقققل فقققي منازعقققات األوراق  يحقققال .3202

 المالية. وتعتبر الل ة العربية هي الل ة المعتمدة كأساس لتفسير الشروط و األحكام.
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وتقققققارير الصققققندوق ، قالمسققققتندات المتاحققققه لمققققالكي الوحققققدات تشققققمل شققققروط واحكققققام الصققققندو قائمققققة .3203

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

، فققإن مققدير الصققندوق اليعتقققد بوجققود اي معلومققه أخقققرى الشققروط واالحكقققام مققاتم ذكققره فققي هققله بإسققتثناء .3204

 .في الوقت الحاليشروط واحكام الصندوق ينب ي أن تتضمنها 

 اية اعفاءات من قيود الئحة االستثمار داليوج .3200

 إقرار من مالك الوحدات .11

هققققـ 26/11/1443تققققاريخ  بالمحدثققققة  للصققققكوكالجزيققققرة لقققققد قمققققت/ قمنققققا بقققققراءة شققققروط وأحكققققام صققققندوق 

 .والموافقة على خصائص الوحدات التي تم االشتراك فيها. م20/26/2222الموافق 
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