
 

 

 

  الخليجي للدخلصندوق الجزيرة 

 جيةالخليأسواق األسهم في  يستثمرمفتوح عام  استثمارصندوق 

 

 الشروط واألحكام

 

 مدير الصندوق

 الجزيرة لألسواق الماليةشركة 

ويتحمــل مــدير الصــندوق ا. موافقـة عليهلمت اتجلـس إدارة الصـندوق ومشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

 يمعلومــات الــواردة فلســؤولية عــن دقــة واكتمــال المن ومنفــردين كامــل ايجــتمعمجلــس إدارة الصــندوق مـاء وأعضـ

جلــس إدارة الصــندوق ومــدير الصــندوق بصــحة واكتمــال محكــام. كــلل  يقــر ويؤكــد أعضــاء األالشــروط و

الشروط  يمعلومـات والبيانـات الـواردة فلكـام، ويقـرون أيضـاً ويؤكـدون أن احاألالشروط و يعلومــات الواردة فمال

 .ر مضللةيحكام  األو

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

 ىماليـة أّي توصـية بشـأن جـدولتعطي هيئـة السـوق ا ها، واللأو اكتما تعطي أّي تأكيـد يتعلـق بـدقتها وأحكام الصندوق، وال

سـتثمار فيـه، وتؤكد االموافقتهـا علـى طـرح وحـدات الصـندوق توصــيتها ب نيتع الصـندوق مـن عدمـه، وال يسـتثمار فاال

 .مثلهيالصندوق يعود للمستثمر أو من  يستثمار فاالأن قرار 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الخليجي للدخل زيرة صندوق الجإعتماد تم 

 للصندوق.المعينة الرقابة الشرعية 

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة به لاألخرى المتعلقة تخضع شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات 

تعديل يجري أي كاملة وواضحة وصحيحة و ير مضللة عن الصندوق يتم تحديثها مع ، وتتضمن معلومات السوق المالية

 على الصندوق.

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

 الصندوق ضمن تقارير الصندوق الدوريةأداء يمكن االطالع على و

خل ألحـال تعـلر فهـم شـروط وأحكام الصندوق، ننصح با يمستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصـندوق وفهمهـا. وفلنصح ان

 ني.مشورة مستشار مهب
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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 واألحكامثمار أو حول أي من محتويات الصندوق لالست لمالئمةش  بالنسبة  لدى المستثمر أي

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

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

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 . ليتم اما لم  إصدار الشروط واألحكام 

شروط بأن  ، علماً إلى  ير السعوديينو وطرح الوحدات موجهان إلى المواطنين السعوديين لشروط واألحكامإن توزيع هله ا

أو دعوة من قبل أي شخص في أي دولة يحظر فيها  ال تشكل عرضاً  ،به ةوكافة المستندات األخرى المتعلق ،وأحكام الصندوق

طلب وتأو دعوة إلى أي شخص يحظر تقديم مثل هلا العرض أو الدعوة إليه.  أو الدعوة، وال عرضاً  النظام مثل هلا العرض

بحوزته أن يتعرف  ،به ةمستندات أخرى متعلق أيةو ،من كل من تقع شروط وأحكام الصندوقسواق المالية الجزيرة لأل شركة

 على هله القيود ويلتزم بها. 

به نصيحة  ةالمتعلقشروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات األخرى عتبار إن عدم كلل  يجب على المستثمرين المحتملي

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

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

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 2206260فاكس 

 السعوديةالمملكة العربية 

 11400الرياض  22430ص. ب. 

 الرحمانية -طريق المل  فهد 

www.aljaziracapital.com.sa 

contactus@aljaziracapital.com.sa 

 أمين الحفظ

 نورثن ترست السعودية

THE NORTHERN TRUST COMPANY 

OF SAUDI ARABIA 

 

 +666 11 211 1211هاتف 

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

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض 12110

www.northerntrust.com 

 اتمراجع الحساب

 

 

 شركاةبي كي إف البسام و

 +666112260333هاتف 

 +666112260444فاكس 

 المملكة العربية السعودية

 11431الرياض  20300ص.ب 

حي  -( التحليةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )

 السيلمانيه

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

 ئة الشرعيةالهي

 
 الهيئة الشرعية لبن  الجزيرة

 

 +666 12 626 0000  هاتف

 +666 21 626 0001فاكس 

 السعوديةالمملكة العربية 

 21442، جدة 6211ص.ب 

 النهضة -طريق المل  عبدالعزيز 

www.baj.com.sa 
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 صندوق الملخص 

 الخليجي للدخلصندوق الجزيرة  رأسم صندوق االستثما

 مفتوحعام  استثمارصندوق  فئة ونوع الصندوق

 شركة الجزيرة لالسواق المالية مدير الصندوق

 الصندوق هدف

هو  باح المحصلة الهدف األساسي للصندوق  يل وتوزيع األر مدى الطو مال على ال ية رأس ال تنم

بورز آدرد ستان مؤشرتحقيق عائد يفوق معدل نمو من الشركات، و لألسهم الخليجية المركب ند 

 اللي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق. المتوافقة مع الشريعة

 مرتفع مستوى المخاطر

 لاير سعودي  00222 لالشتراك األدنى الحد

 لاير سعودي  022 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 االضافي واالشتراك لألشتراك األدنى الحد

 المنتظم شتراكاإل برامج عبر
 لاير سعودي 122

 اليوجد لالسترداد األدنى الحد

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

 باستثناء العطل الرسمية ألسواق المال واألسهم الخليجية. أسبوعمن كل  الخميسو االثنين والتقويم التعامل أيام

 االشتراك طلبات الستالم وعدم آخر

 واالسترداد
 التعامل ليوم السابق العمل ليوم الظهر بعد 4022 الساعة

 .للمملكةباستثناء العطل الرسمية  أسبوعمن كل  الثالثاء واالحد ايام االعالن

 المستردة الوحدات قيمة دفع موعد

 للمشتركين
 لي تم فيه تنفيل الطلبقبل نهاية يوم العمل الرابع التالي ليوم التعامل ال

 لاير سعودي 122 الطرح بداية عند الوحدة سعر

 الريال السعودي عملة الصندوق

 م.2213/  21/ 20هـ الموافق 1434/  6/  16 الطرح تاريخ

تاريخ إصدار الشروط وألحكام واخر 

 تحديث

م، وتم 20/20/2213هـ الموافق 20/26/1434شروط وأحكام الصندوق بتاريخ صدرت 

 .م26/22/2222هـ الموافق 20/21/1443 إجراء أخر تحديث لها بتاريخ

 االسترشادي المؤشر
 لألسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة المركب ند بورزآمؤشر ستاندرد 

 S&P GCC Composite Shariah index (SPSHG) 

 شركة الجزيرة األسواق المالية مشغل الصندوق

 عوديةنورثن ترست الس أمين الحفظ
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 بي كي إف البسام وشركاة مراجع الحسابات

 .سنوياً من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم %1.0 الصندوق إدارة رسوم

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

 دوالر أمريكي لكل عملية. 42األصول باالضافة إلى  سنوياً من إجمالي قيمة %2.24 رسوم أمين الحفظ 

 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  

 طاء الخارجيينالرسوم المتفق عليها مسبقاً مع الوس

 مصاريف اخرى

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

النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تل  النشرات والتقارير واإلشعارات 

ومراجعي وتوزيعها ومكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم الخدمات الشرعية 

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

سنوياً من صافي قيمة  %2.0مصاريف التصفية، على أن التتجاوز هله المصاريف نسبة 

 األصول بحد أقصى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 

 قائمة المصطلحات

 

 0المعنى المحدد له أدناه شروط واالحكامسيكون لكل من المصطلحات التالية المستخدمة في هله ال

 

 .شركاةبي كي إف البسام و0 يعني مراجع الحسابات

 

ــي / مشررغل الصررندوق/ مرردير الصررندوق الشررركة ــة0 يعن ــواق المالي ــرة لألس ــركة الجزي ــن  ،ش ــرخيص م ــى ت الحاصــلة عل

ـــوق ـــة الس ـــة   هيئ ـــم المالي ـــاريخ  21216-31رق ـــق 0/1/1420ت ــــ المواف ـــاب  22/1/2221ه ـــى خط ـــلة عل م والحاص

 22430الرئيســـي0 ص. ب.  اوعنـــوان مكتبهـــ  م20/24/2220هــــ الموافـــق  20/3/1426لممارســـة العمـــل تـــاريخ 

 . 2112206222، المملكة العربية السعودية، هاتف 11400الرياض 

وعنوان مكتبه الرئيسي0  4232212023تجاري رقم شركة مساهمة سعودية  بسجل   0 يعنـي بن  الجزيرة،بنك الجزيرة

 ، المملكة العربية السعودية.21442 جدة 6211ص. ب. 

ــة مجموعررة بنررك الجزيرررة ــي أي ــة قابضــة شــركة0 تعن ــي هيئ ــة  ،ف ــرة وأو مملوكــة  تابع ــ  الجزي ــ   أيلبن ــة لتل شــركة تابع

 الشركة. 

 .ليجية0 دول مجلس التعاون الخالخليجية

 0 يعني أعضاء مجلس إدارة الصندوق. المجلس

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

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

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

 .يعني نورثن ترست السعودية0 أمين الحفظ

مــن األحــد إلــى الخمــيس مــن كــل أســبوع ويســتثنى منهــا العطــل الرســمية فــي المملكــة العربيــة  يعنــي أي يــوم 0يرروم العمررل

 السعودية. 

  .ي سوق يتعامل فيه الصندوقيعني االثنين و الخميس من كل أسبوع عدا العطل الرسمية في أ0 يوم التعامل 

  .الخليجي للدخل الجزيرةصندوق يعني 0 الصندوق

 0 تعني الهيئة الشرعية المسؤولة عن اعتماد المعايير الشرعية للصندوق. الشرعية للصندوق الهيئة
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ر في يقدم طلبا لالستثما )طبيعي أو اعتباري( شخصأي 0 يعني المستثمر في الصندوق أو المستثمر )المستثمرون(

 الصندوق. 

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

 لعدد الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر.  نسبي وفقاً 

الصندوق مقسومة على عدد يقصد بها أل راض الئحة صناديق االستثمار ، صافي قيمة أصول 0 صافي قيمة األصول

الوحدات القائمة.صافي قيمة أصول الصندوق0 يقصد بها أل راض الئحة صناديق االستثمار، إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 مخصوماً منها الخصوم

 0 تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة. الالئحة

  .نة النبوية الشريفة0 تعني النظام المستند إلى القرآن الكريم والسالشريعة

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

 مطابقتها للضوابط الشرعية.

ار ، ويتم توقيعها بين الئحة صناديق االستثم بموجب أحكامالعقود التي تحتوي البيانات واألحكام المطلوبة 0  األحكاموالشروط 

 . مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

 في الصندوق . ستثمار لإل0 يعني إجمالي المبلغ اللي يدفعه المستثمر إجمالي مبلغ الشراء

  .يعني الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةلاير: 

 على فترات منتظمة. ةثابتشتراك بمبالغ هي برامج تتيح للمستثمرين اال برامج اإلشتراك المنتظم:

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

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

 .الحديثة

صندوق قرار يتهم خاص لل سبة ملك ثل ن للين تم حدات ا مالكي الو قة  قراراً يتطلب مواف ني  موع  % 010 يع من مج ثر  أو أك

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

 الحديثة.

ــي :المضررافة القيمررة ضررريبة ــر ضــريبة ه ــرض اشــرةمب  ي ــى تُف ــع عل ــي والخــدمات الســلع جمي ــتم الت ــا شــرااها ي  وبيعه

ــن ــل م ــ،ت، قب ــع المنش ــ  م ــتثناءات، بع ــرض االس ــة ضــريبة وتُف ــي المضــافة القيم ــل ف ــة ك ــن مرحل ــل م ــلة مراح  سلس

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

 قصد بمصطلح "التغيير األساسي" أياً من الحاالت اآلتية0يُ  التغيير األساسي:

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

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

 المغلق.

 اطر للصندوق العام.المخ درجةتأثير في  هالتغيير اللي يكون ل (3

 .لصندوقااالنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  (4

 .المغلق يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق العامي تغيير أ (0
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 نإلى مدير الصندوق أو أي عضو م المغلق يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العامأي تغيير  (6

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما

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

 المغلق. تسدَّد من أصول الصندوق العام تيال ىيزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرأي تغير  (0

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

 .صول الصندوق العام المغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينيه أو كليهماأجمالي قيمة إزيادة  (12

 بها مدير الصندوق. لغتقررها الهيئة من حين آلخر وتب ىأي حاالت أخر (11

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

 بتعريف التغييرات االساسية. ةوالخاصاالستثمار 

 

  مؤسسياً.عميالً  أو مؤهالً  أي عميل ال يكون عميالً  عميل تجزئة:

 :تي بيانهمآلقصد به أي من اي عميل مؤهل:

 قلألتية على اآلر ايمعايلأحد ا يشخص طبيعي يستوف (أ

عيميقل  ة الماليلوراق األأسواق ا يأن يكون قد قام بصفقات ف .1 عن أرب ها  سعودي وال نجموع قيمت يون لاير   مل

 ضيةاملعشر شهراً ا يثنالا اللكل ربع سنة خ يتقل عن عشر صفقات ف

 لاير سعودي نييسة مالمأصوله عن خ يتقل قيمة صاف أن ال .2

فالوظيفة مهنية تتعلق با يمالي فلالقطاع ا فيقل ألث سنوات على اأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثال .3  يستثمار 

 ليةاملوراق األا

ف أن يكون حاصالً  .4 من جهة معلوراق األجال أعمال ام يعلى شهادة مهنية متخصصة  مدة  ية معت ها تمال رف ب

 دولياً 

بل المالية الوراق األا يعلى الشهادة العامة للتعامل ف أن يكون حاصالً  .0 ئة، على أن اللمعتمدة من ق له  هي قل دخ ي

 نضيتياملا نالسنتي يسعودي فالسنوي عن ست مئة ألف لاير 

 :تيآلدارة شريطة استيفاء اإلممارسة أعمال ا يها فلمؤسسة سوق مالية مرخص ل ن يكون عميالً أ .6

 قة بواسطتهاالت ذات العالتصااليع املية، وأن تتم جاملأن يكون الطرح على مؤسسة السوق ا .أـ

ستثمارية نيابة عن العميل اللقرارات اخاذ اتمكنها من اتبشروط  ُعينتمالية قد لأن تكون مؤسسة السوق ا .بـ

 حصول على موافقة مسبقةلا ىحاجة إللدون ا

 مالية نفسهاللية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق ااملأشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق ا .1

 قلألتية على اآلر ايمعايلأحد ا يشخص اعتباري يستوف (ب

 :تيآلي من اخاص، على أن يكون ألحسابه الأي شخص اعتباري يتصرف  .1

لى  ين واليتقل قيمتها عن عشرة مال صافية ال مل  أصوالً تجموعة م يمل ، أو عضواً فتشركة   .أـ يد ع تز

 .ن مليون لاير سعودييسمخ

خرى يأي شراكة   .بـ شأة أ ضامن، أو من صوالً تر مسجلة، أو أي شركة ت ل  أ عن  الصافية  م ها  قل قيمت ت

 مليون لاير سعودي نسيمتزيد على خ لاير سعودي وال اليينعشرة م

جلــس إدارة، أو مســؤول، أو موظــف لــدى شــخص اعتبــاري ويكــون مشخصــاً يتصــرف بصــفة عضــو  .جـ

فالعن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذل  الشخص ا مسؤوالً  لوارد   يعتباري التعريف ا

 /ب(1(أو  (/أ1)الفقرة 

 0تيآلدارة شريطة استيفاء اإلمال اممارسة أع يها فلمؤسسة سوق مالية مرخص ل أن يكون عميالً  .2
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 .قة بواسطتهاالت ذات العالتصاالمالية، وأن تتم مجيع الأن يكون الطرح على مؤسسة السوق ا .أـ

ستثمارية نيابة عن العميل الخاذ القرارات اتمكنها من اتبشروط  ُعينتمالية قد لأن تكون مؤسسة السوق ا .بـ

 حصول على موافقة مسبقةلا ىجة إلاحلدون ا

فيعايلمأحد ا يمملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوف شركة (ج لواردة  قرة  ير ا ستوف (أ(الف باري ي شخص اعت حد  يأو ل أ

 )ب)الفقرة  ير الواردة فيعايلما

 يقصد به أي من اآلتي بيانهم0عميل مؤسسي: 

 حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة. (أ

ل (ب لة أو إ مل للدو ية  ىالشركات المملوكة بالكا سوق مال تديرها مؤسسة  ظة  يق محف عن طر شرة أو  ية، مبا جهة حكوم

 مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 

 أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من اآلتي0 (ج

 شركة تمل ، أو عضواً في مجموعة تمل  أصول صافية تزيد على خمسبن مليون لاير سعودي .1

يون لاير شراكة  ير مسجلة، أو أي ش .2 سين مل يد على خم صافية تز ركة تضامن، أو منشأة أخرى تمل  أصول 

 سعودي.

عن  .3 سؤول  كون م باري وي شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعت

قرة )ج/ في الف لوارد  باري التعريف ا شخص االعت ل  ال لى ذ ( أو 1أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق ع

 (2)ج/

 شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرتين )ب( أو )ج( (د

 صندوق استثمار (ه

 طرفاً نظيرا (و
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 شروط و أحكام الصندوق

 

 صندوق االستثمار  .1

 ، صندوق عام مفتوح. الخليجي للدخل الجزيرة صندوق .1.1

وتم إجراء أخر تحديث لها ، م20/20/2213هـ الموافق 20/26/1434بتاريخ شروط وأحكام الصندوق  صدرت .1.2

 .م26/22/2222هـ الموافق 20/21/1443 بتاريخ

 .م20/20/2213هـ الموافق 20/26/1434وافقت الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته في   .1.3

 مفتوح المدة. الصندوق .1.4

 النظام المطبق   .0

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

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 

 ة العربية هي اللغة المعتمدة كأساس لتفسير هله الشروط و األحكام.اللغ

 سياسات االستثمار وممارساته .1

تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع األرباح المحصلة من الشركات، للصندوق هو الهدف األساسي  .3.1

اللي تم  لمتوافقة مع الشريعةلألسهم الخليجية االمركب ند بورز آستاندرد  مؤشرتحقيق عائد يفوق معدل نمو و

 .للصندوقسترشادي إختياره كمؤشر إ

في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم الخليجية التي تمتاز بتوزيع أرباح نقدية و/ أو  يستثمر الصندوق .3.2

ار في كما يمكن له االستثم للصندوق،ة يالشرع المعاييرمحفظة متنوعة متوافقة مع ب التي يتوقع نمو في أرباحها

 صكوك خليجية وصناديق صكوك خليجية. من أصوله في %10 ما ال يزيد عنب ، واالستثمارةمشابهصناديق 

حسب ما يراه نسب تركيز االستثمار واألوزان السوقية والجغرافية في أسواق األسهم تحديد مدير الصندوق ل يحق .3.3

روط وأحكام الصندوق وضوابط هيئة وبما ال يتعارض مع ش مناسباً لتحقيق مصلحة حملة وحدات الصندوق

من أصول الصندوق وفي حال تجاوز  %42السوق المالية، على أن ال يتجاوز التركيز في سوق واحد مانسبته 

إضافية لوزن السوق المعني في  %12وزن السوق في المؤشر االسترشادي هله النسبة، يصبح الحد األقصى هو 

 المؤشر االسترشادي.

كما يمكن للصندوق استثمار أي نسبة  في الصناديق العقارية المتداولة )الريت( وحقوق االولوية،يستثمر الصندوق   .3.4

وبحيث  بعمالت خليجية من خالل البنوك الخليجيةمن السيولة المتاحة في عمليات مرابحة طويلة أو قصيرة األجل 

 ال يتعارض ذال  مع األهداف الرئيسية للصندوق.

3.0.  

 الحد األعلى دنىالحد األ نوع االستثمار

 %122 %2.22 األسهم المدرجة في أسواق األسهم الخليجية
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 %20 %2 مشابهةصناديق استثمارية 

 %122 %2 النقد

 

 .في أسهم شركة بن  الجزيرة المال  لمدير الصندوق أو أسهم شركات تابعه طبقاً ألهداف االستثمار لصندوقيمكن ل .3.6

 .الرئيسية والموازية يجيةالخلسواق االسهم أالصندوق في  يتعامل .3.1

استخدام إدارة نشطة تعتمد على التحليل مدير الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل  يهدف .3.0

 .األساسي ألسهم الشركات والقطاعات واألسواق

 مالية التالية ضمن استثمارات الصندوق0لوراق ادير الصندوق إدراج األميمكن ل ال .3.6

 FUTURES.قبلية العقود المست .3.6.1

  OPTIONS. عقود الخيارات .3.6.2

 .SWAPعقود المبادلة  .3.6.3

 .األسهم الممتازة .3.6.4

المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية  ةالشرعيمع المعايير  ةمتوافقالصندوق بأن تكون جميع استثماراته  يلتزم .3.12

 المعينة للصندوق.

بحيث ال  مشابهة،في صناديق استثمارية من صافي قيمة أصوله  %20للصندوق استثمار ما ال يزيد عن  يمكن .3.11

شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات و ،من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به %22يتجاوز نسبة 

  .التنظيمية ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لمدير الصندوق

 %12بما ال يزيد عن ورض مع المعايير الشرعية للصندوق( للصندوق الحصول على تمويل )بما ال يتعا يمكن .3.12

ويستثنى من ذل  ما يتم  .مقابل أية قروض الصندوق لن يقوم برهن أصولهعلماً بأن من صافي قيمة أصوله، 

عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب  ،اقتراضه قرضاً حسناً من مدير الصندوق لتغطية طلبات االسترداد

 الصندوق.

 ،وعلى أية حال من صافي قيمة الصندوق في أسهم مصدر واحد. %12يمكن للصندوق استثمار ماال يزيد عن  .3.13

 للوعاء االستثماريالسوقية من أجمالي القيمة  %12في حال تجاوز الوزن السوقي لشركة مدرجة نسبة 

ة االستثمار في هله الشركة إلى النسبة ، فإن بإمكان مدير الصندوق أن يزيد من نسبللصندوقللشركات المدرجة 

صول أمن صافي قيمة  %22على أن اليتجاوز االستثمار فيها مانسبته  ،المماثلة للقيمة السوقية لهله الشركة

المعايير  وستتم مراجعة وتحديث الوعاء االستثماري للشركات المتوافقة مع إحكام الشريعة اإلسالمية. الصندوق

 .من قبل هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .ربع سنوي بشكل الشرعية للصندوق

الصندوق وسياسات هداف أباستثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حلر وحكيم مع عدم االخالل  تقوم .3.14

 .بطبيعته يحمل مخاطر عاليةسهم األأن االستثمار في االستثمار ومراعاة 

 S&P GCC Composite لخليجية المتوافقة مع الشريعةلألسهم ا المركبلألسهم  ستاندرد آند بورزمؤشر   .3.10

Shariah index (SPSHG) ،  ستاندرد آند بورز يصدر عن للصندوق. وهو مؤشر  اإلسترشاديهو المؤشر  

مع  ةوالمتوافق الخليجيةوداو جونز للمؤشرات، ويختص بقياس التغيرات السعرية في االسهم المدرجة باالسواق 
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من موقع  اإلسترشاديندوق. ويمكن للمستثمر الحصول على معلومات كاملة عن المؤشر المعايير الشرعية للص

 www.spindices.com وداو جونز ستاندرد آند بورز

 .يستثمر الصندوق في المشتقات لن .3.16

في أي وقت يشاء وستعامل وحدات الدخول كمستثمر في الصندوق و/أو أي من تابعيه لمدير الصندوق  يحق .3.11

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

  هله الشروط واالحكام.

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .2

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

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

 . بأن إستراتيجية الصندوق االستثمارية ستنفل بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقها

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

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

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

 يعية أخرى.طب

سترشادي سوف يتكرر المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر اإلداء األضمان لمالكي الوحدات أن  اليوجد .4.3

 السابق.داء األأو يماثل 

في الصندوق ليس وديعة لدى أية بن  محلي يرعى الصندوق ستثمار األالمستثمرين أن يكونوا على علم بأن  على .4.4

 مرتبط بالصندوق بأي شكل. أو يبيع وحدات الصندوق أو

، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ال بشأن المبلغ األصلي المستثمر وال بشأن ةللخساريتعرض الصندوق  قد .4.0

 أية عوائد.

 المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار0 قائمة .4.6

طورات تتعلق بالشركة قيمة األسهم تبعا ألية ت في سوق األسهم0 يمكن أن ينتج تلبلب حادمخاطر  .4.6.1

وأي عوامل أخرى  المصدرة وبالسوق وبالمستجدات السياسية واالقتصادية وعوامل العرض والطلب

 . مرتبطة بالسوق

ــل  .4.6.2 ــاح الموزعــة مــن قب ــلب األرب ــاح الموزعــة 0 وهــي المخــاطر الناتجــة عــن تلب ــلب األرب مخــاطر تلب

أربــاح الشــركات و/أو تغيــر سياســة الشــركات التــي يســتثمر بهــا الصــندوق والتــي قــد تنــتج عــن تقلــب 

توزيـع األربــاح الخاصــة بكــل شــركة، ممــا قــد يــؤثر بالتــالي علــى مقــدار األربــاح الموزعــة علــى حملــة 

 الوحدات بالصندوق.

ــعار الصــرف0  .4.6.3 ــاطر أس ــدان مخ ــة للبل ــالت المحلي ــل العم ــعودي مقاب ــال الس ــعر صــرف الري ــلب س تلب

ــد ــه، وق ــؤ ب ــد ال يمكــن التنب ــى أصــول الصــندوق أو  المســتثمر فــي أصــولها ق ــر عل ــأثير كبي ــه ت يكــون ل

 .لمالك الوحدات سواء بشكل سلبي أو إيجابي

ــة  .4.6.4 ــة األوراق المالي ــى قيم ــأثير عل ــه ت ــون ل ــن أن يك ــدة يمك ــعار الفائ ــر أس ــدة0 تغي ــعار الفائ ــاطر أس مخ

 وأسهم الشركات.

نية  في بلد ما وللتغيرات االقتصادية0 قد يكون لألوضاع السياسية واالقتصادية أو األمالسياسية والمخاطر  .4.6.0

التنظيمية أو الضريبية أو تغير السياسة االقتصادية في ذل  البلد، تأثير كبير على السوق في ذل  البلد وفي 

 البلدان المحيطة أو المرتبطة به. 

http://www.spindices.com/
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ــى الوضــع المصــدر مخــاطر .4.6.6 ــرات تطــرأ عل ــة جــراء تغي ــة المالي ــأثر قيمــة الســهم أو الورق 0 يمكــن أن تت

 .التابعين أو اإلدارة أو أعمال الشركة ونحوهاالمصدرة أو  المالي للشركة

ــهم الشــركات  .4.6.1 ــة لهــا أس ــي تكــون عرض ــديدة الت ــل بالتقلبــات الش ــركات الصــغيرة0 وتتمث ــاطر الش مخ

ــن  ــاطرة م ــر مخ ــركات أكث ــ  الش ــهم تل ــل أس ــلي يجع ــر وال ــا األم ــواء صــعوًدا أو هبوطً الصــغيرة س

 .أسهم الشركات الكبيرة

م مراجعة شرعية الشركات المستثمر فيها وقد ينتج استبعاد أي شركة يتبين عدم المخاطر الشرعية0 تت .4.6.0

مطابقتها للضوابط الشرعية  بغ  النظر عن مالئمة أو عدم مالئمة المعايير والظروف االستثمارية 

الشركات الموزعة بدفعها للجهات  أرباحاألخرى. كما قد ينتج عن هله المراجعة التخلص من بع  

 لى سبيل التطهير.الخيرية ع

هي مخاطر انخفاض السيولة في السوق اللي يستثمر فيه الصندوق مما يؤثر على مخاطر السيولة0  .4.6.6

إمكانية تسييل جزء من أصول الصندوق وكلل  في حالة زيادة طلبات االسترداد في يوم تقويم واحد عن 

 .ردادمن قيمة أصول الصندوق مما يتنج عنه من تأجيل طلبات االست %12نسبة 

تغير األنظمة واللوائح الحالية والمعتمدة لعمل الصندوق قد ينتج عنه اتخاذ بع  المخاطر النظامية0 .4.6.12

 .اإلجراءات التي قد تؤثر على أداء الصندوق

من  ه، فإندول مجلس التعاون الخليجيبالنظر إلى أن الصندوق يركز استثماراته في مخاطر التركيز0 .4.6.11

 لهله الدولوق على صلة وثيقة باألوضاع االقتصادية والظروف السياسية المتوقع أن يكون أداء الصند

 ..من أداء الصناديق األكثر تنوعا من ناحية انتشارها الجغرافي أكثر تلبلباً أداءه وأن يكون 

فهناك مخاطر  ة أو الصكوكمرابحال عمليات أصول الصندوق في استثمار في حالمخاطر االئتمان0 .4.6.12

سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية لر لطرف اآلخلائتمانية 

 .السداد نهائياً 

مخاطر إدارية0 قد تتأثر عوائد الصندوق نتيجة تغير القائمين على إدارة الصندوق أو رسوم ومصاريف .4.6.13

 .الصندوق

ت، واألجهزة والمعدات ونظم مخاطر تقنية0 قد تتأثر عوائد الصندوق نتيجة عوائق اوعيوب االتصاال.4.6.14

المعلومات، أو اإلختراق والهجوم بالبرمجيات الخبيثة، أو العطل الفني، سواء أكان جزئياً أم كلياً، مماقد 

 يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق.

مخاطر تضارب المصالح0 قد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة .4.6.10

 .كين في الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوقومصالح المشتر

الى تأثر الرسوم والمصاريف ، قد يؤدي فرض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافةمخاطر ضريبية0 .4.6.16

حيث قد تؤدي هله الضرائب  التي يتم فرضها إلى  ،والتكاليف األخرى المرتبطة بإدارة الصندوق

ألنظمة واللوائح ذات العالقة، فإنه في حال لالصندوق. ووفقاً العوائد المرتبطة باالستثمار في  انخفاض

االلتزامات المفروضة ذات العالقة بضريبة القيمة المضافة فإن ذل  سوف يؤدي إلى هله اإلخالل بأي من 

 .فرض  رامات مالية وعقوبات نظامية أخرى

يق العقارية المتداوله )ريت( مخاطر االستثمار في صناديق الريت0 تتأثر استثمارات الصندوق في الصناد.4.6.11

العقارات ومخاطر سوق بالمخاطر التي تتعرض لها هله الصناديق ومنها؛ مخاطرالتغيرات في اسعار

السيولة ومخاطر تلبلب الدخل ومخاطر التداول وسيولة الوحدات ومخاطر تلبلب اسعار الوحدات و 

ستثمارات الصندوق وتؤثر على سعر مخاطر تثمين العقارات. وقد تنعكس هله المخاطر سلبياً على ا

 وحداته.

0 قد يركز الصندوق في استثماره على أسهم الشركات العاملة في قطاع معين مخاطر تركيز االستثمار.4.6.10

بقطاع معين أو يزيد من استثماره في سهم معين لنسبة تفوق وزن ذل  السهم في الوعاء االستثماري 

ر عرضة للتقلبات التي قد يتعرض لها ذل  القطاع أو ذل  الخاص بالصندوق، مما قد يجعل الصندوق أكث

 السهم وقد ينعكس ذل  على سعر الوحدات.

مخاطر الخالفات القانونية0 في حال نشوء خالفات قانونية بين اي من االطراف ذات العالقه بالصندوق أو .4.6.16

بالتالي قد يؤثر بين الصندوق وأي من هله األطراف فقد يؤدي ذل  إلى تعطل بع  اعمال الصندوق و

 ذل  على سلبياً على سعر وحداته.

مخاطر فقدان الموظفين الرئيسيين0 إن فقدان مدير الصندوق و/أو مدير الصندوق من الباطن و/أو أي من .4.6.22

األطراف الخارجية للموظفين الرئيسيين العاملين لدى أي منهم وتأخر أو تعلر ايجاد البدالء قد يؤثر على 
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لى تنفيل األستراتيجية االستثمارية للصندوق مما قد يؤثر سلبياً على قيمة االستثمار قدرة مدير الصندوق ع

 وسعر الوحدة في الصندوق.

مخاطر تعلر اصدار تقييم ألصول الصندوق0 في حالة وقوع حوادث خارجة عن االرادة تتعلق باالسواق .4.6.21

أية ظروف استثنائية اخرى، فقد  التي يستثمر فيها الصندوق، او حدوث ظروف قاهرة سياسة او مناخية او

 يتعلرعلى الصندوق تقييم استثماراته وبالتالي اصدار سعر للوحده تحت هله الظروف. 

مخاطر خف  التصنيف االئتماني0 إن أي تغيير تقوم به وكاالت التصنيف االئتماني لتخفي  التصنيف .4.6.22

ا يؤثر سلباً على قيمة االستثمارات االئتماني ألدوات الدخل الثابت أو مصدريها أو الطرف النظير ربم

 وبالتالي على سعر الوحدة بالصندوق.

مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت0 في حال استثمر الصندوق بأدوات الدخل .4.6.23

الثابت  ير المصنفة ائتمانيا، فسيتم ذل  باألعتماد على التحليل والبحث اللي يقوم به مدير الصندوق 

ى تقييمه االئتماني الداخلي. وقد يؤثر أي تراجع في المراكز الماليه لمصدري هله األدوات على وعل

 .قيمتها مما قد يؤثر على اسعار وحدات الصندوق

  تقييم المخاطر آلية .1

وعند الحاجة أالصندوق على أساس سنوي وإستثمارات بمراقبة أداء لدى مدير الصندوق تقوم إدارة المخاطر 

 إدارةالمخاطر و تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنةبتقديم  تقومو ،بالصندوقالخاصة المخاطر اسة وفقا لسي

 الصندوق.

 لالستثمار في الصندوقالمستهدفة  الفئة .2

العمالء المؤهلين والعمالء عمالء التجزئة ومن فئة الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق هم المستثمرون 

 المالية السوق هيئة لوائح في المستخدمة المصطلحات يف الوارد في قائمةحسب التعروذل  المؤسسيين 

 .وقواعدها

 /حدود االستثمارقيود .7

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

 الصندوق.حكام أو

  العملة .1

سيتم ف ،بعملة مختلفةالوحدات سترداد إساسية، وفي حالة االشتراك أو كعملة أ الريال السعودييستخدم الصندوق 

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

ل طلب واليوم اللي يتم فيه تنفيفيه في السعر المستخدم بين اليوم اللي قدم المستثمر طلب شراء الوحدات 

 .من مدير الصندوقلتزام إالمستثمر، فإن أية خسائر تترتب على هلا التغير يتحملها المستثمر وحده بدون أي 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب .9

 كمقابل للخدمات التي تقدم له0 هصولأالصندوق الرسوم والمدفوعات التالية من  يدفع .6.1

سنويا من صافي قيمة أصول  %1.0رسوم إدارة بواقع  يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم اإلدارة0 .6.1.1

 .سنوي تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع ،الصندوق

 قيمة األصول إجماليمن  سنوياً  %2.24الحفظ رسوما بنسبة  أمينيدفع الصندوق إلى رسوم أمين الحفظ0  .6.1.2

  .سنوي ربعس وتدفع على أسا اً تحسب يوميدوالر أمريكي لكل عملية  42باالضافة إلى 

رسوم المؤشر اإلسترشادي0 يدفع الصندوق رسوم المؤشر اإلسترشادي كما هو موضح بقائمة الرسوم  .6.1.3

 (6.2والمصاريف )
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وتحتسب هله الرسوم حسب رسوم  التعامل مباشرة من قبل الصندوق مصاريفتدفع مصاريف التعامل0  .6.1.4

 و الرسوم المتفق عليها مع الوسطاء.أا فيهفيها األسواق التي يتم التداول التعامل المعمول بها في 

تكاليف المتعلقة الحصر المصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال يدفع الصندوق مصاريف أخرى0  .6.1.0

بإعداد النشرات والتقارير واإلشعارات إلى المستثمرين وطباعه تل  النشرات والتقارير واإلشعارات 

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

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

توجد قائمة مفصله  بحد أقصى. من صافي قيمة األصول سنوياً  %2.0 نسبة أن التتجاوز هله المصاريف

  (.6.2) البندفي  بالرسوم والمصاريف

 ومصاريف الصندوق رسوم .6.2

 رسوم الصندوق

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

 سنوياً من صافي قيمة األصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم %1.0 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم الحفظ
وتدفع على  اً تحسب يوميدوالر أمريكي لكل عملية  12إلى باالضافة  قيمة األصول إجماليمن  سنوياً  2.24%

 سنوي ربعأساس 

 مجلس إدارة الصندوق*
لاير سعودي سنوياً، بواقع ثالثة اآلف لاير سعودي مكافأة لكل عضو مستقل بدل حضور كل اجتماع  120222

 وبحد ادنى اجتماعين سنوياً 

 بحد أقصى. لاير سعودي سنوياً  020222 أتعاب المحاسب القانوني*

رسوم المؤشر 

 االسترشادي*
 لاير سعودي سنوياً بحد أقصى. 020222

 لاير سعودي سنوياً تدفع لهيئة السوق المالية 10022 رسوم رقابية*

 لاير سعودي سنوياً  120222 الشرعية* رسوم الخدمات

 لاير سعودي سنوياً  00222 موقع تداول*

 ةضريبة القيمه المضاف

فــإن وفــي حــال فرضــها علــى أي خدمــة يــتم تزويــد الصــندوق بهــا،  ة القيمــة المضــافةضــريب قــد يــتم فــرض

الصـــندوق ســـيدفع لمـــزود الخدمـــة )باإلضـــافة إلـــى أيـــة رســـوم أو مصـــاريف أخـــرى( مجموعـــاً مســـاوياً 

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

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

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

 هله الضريبة.

 .من صافي قيمة األصول سنوياً  %2.02* تصنف ضمن المصاريف األخرى ويبلغ مجموعها بحد أقصى                 

                  

 %2يتم خصم رسوم اشتراك تستحق لمدير الصندوق يدفعها المستثمر بنسبة ثابتة ال تزيد عن رسوم إشتراك0  .6.3

  .من إجمالي مبلغ االشتراك. وتخصم منه قبل شراء الوحدات

ونسبتها إلى القيمة االجمالية  ماضيةالمالية ال ةافتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف التي دفعت للسن مثال .6.4

 0الصول الصندوق
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عموالت خاصة، إن وجدت، يحصل عليها مدير الصندوق خالل السنة المالية من خالل  سيتم االفصاح عن أي  .6.0

 تقارير الصندوق السنوية التى يصدرها مدير الصندوق

 الزكاة والضريبة0 معلومات. .6.6

لى المستثمر أن يعلم أن مدير الصندوق لن يقوم باحتساب زكاة الصندوق أو إخراجها، وفي حال تم ع .9.2.1

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

 التغييرات.

 نظمة الضريبية المطبقة في كل سوق مالية يستثمر بها.يخضع الصندوق لأل .9.2.0

جميع الرسوم والمصاريف الملكورة في هله الشروط واألحكام و/أو أية مستندات ذات صلة التشمل  .6.6.3

 .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  .6.6.4

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

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

في حال ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل  .6.6.0

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

 .لقيمة هله الضريبة

 .المادةأي عموالت بخالف الملكور في هله  اليوجد .6.1

 يم والتسعيريالتق .12

إجمــــالي موجــــودات الصــــندوق قيمــــة األســــهم واألربــــاح والنقديــــة وعائــــد عمليــــات المرابحــــة  يشــــمل .12.1

 يملكها الصندوق. واالستثمارات األخرى التي

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

4.00                                                                     0.04% رسوم الحفظ                15,051

150.09                                                                1.50% رسوم االدارة             564,409

-                                                                       0.00% رسوم االشتراك                      -

-                                                                       0.00% رسوم االسترداد المبكر                      -

-                                                                       0.00% رسوم المدير االداري                      -

-                                                                       0.00% تمويل                      - رسوم ال

-                                                                       0.00% رسوم التسجيل                      -

6.15                                                                     0.06% رسوم المراجع الخارجي                23,125

1.99                                                                     0.02% رسوم رقابية - هيئة السوق المال                  7,500

7.48                                                                     0.07% رسوم المؤشر االسترشادي                28,125

2.66                                                                     0.03% لجنة الشرعية                10,000 رسوم ال

3.19                                                                     0.03% رسوم مجلس إدارة الصندوق                12,000

1.01                                                                     0.01% رسوم موقع تداول                  5,000

16.77                                                                  0.17% قيمة المضافة                63,080 رسوم ال

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

5.06                                                                     0.05% تعامل                19,040 مصروفات ال

فعلية لسنة 2020 "باللاير السعودي" الرسوم ال
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ــات الصــندوق مــن أجمــالي قيمــة موجوداتــه. ويشــمل  .12.2 صــافي قيمــة األصــول هــو حاصــل طــرح إجمــالي مطلوب

والحفــظ والوســاطة والرســـوم  إجمــالي المطلوبــات علـــى ســبيل المثــال ال الحصـــر جميــع رســوم العمليـــات

لصــندوق وجميــع ، والرســوم والمصــروفات المدفوعــة أو المســتحقة أليــة أطــراف تقــدم خــدمات لاألخــرى

 المصاريف والتكاليف ذات العالقة.

بالنســبة ألصــول الصــندوق المدرجــة فــي ســوق ماليــة معتــرف بهــا، ســيتم اســتخدام آخــر ســعر إ ــالق لغــرض  .12.3

صــافي قيمــة أصــول خــر آتقــويم تلــ  األصــول أمــا بالنســبة لصــناديق االســتثمار المســتثمر بهــا فســيتم اســتخدام 

 . قيمة أصول الصندوقمنشور لكل وحدة وذل  لتحديد صافي 

والخميس(. على أساس إ الق ثنين األفي يومي التعامل المحددين ) سبوعياً أتقويم أصول الصندوق مرتين  يتم .12.4

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

 .آخر إ الق ألسعار تل  األسهم

مدير الصندوق بتوثيق اي تقويم خاطيء ألصول الصندوق أو حساب خاطيء لسعر الوحدة في حال حدوث  يقومس .12.0

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

أو أكثر من  ٪2.0 هو التسعير يشكل مانسبتالهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أ غإبالدون تأخير، و أو التسعير

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

ـــتم .12.6 ـــدات  ي ـــوع الوح ـــى مجم ـــة أصـــول الصـــندوق عل ـــة وحـــدات الصـــندوق بقســـمة صـــافي قيم ـــد قيم تحدي

ــي، ــل المعن ــوم التعام ــي ي ــة ف ــتثمارية القائم ــتثمر  االس ــبة للمس ــة األصــول بالنس ــد قيم ــتم تحدي ــى ضــوئها ي وعل

 الحالي وسعر الوحدة ال راض تنفيل طلبات االشتراك واالسترداد.

على  التعاملمدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق بحد أقصى في يوم العمل اللي يلي يوم  سيقوم .6.0

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

 التعامل .11

 .لاير سعودي 122، بسعر أولي للوحدة يبلغ م 2213 /21/ 20في الصندوق استقبال االشتراكات  بدأ .11.1

، وآخر موعد الستالم الخليجيةق األسهم اسوأباستثناء العطل الرسمية في  من األحد إلى الخميسالتعامل هي  أيام .11.2

ذج طلب االشتراك أو االسترداد ومبلغ االشتراك من المستثمر قبل الساعة الرابعة عصراً في يوم العمل اللي نمو

المشترك اليحصل على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، بل يتم قيد جميع الوحدات بأن  . علماً يسبق يوم التعامل

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

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

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد0 إجراءات .11.3

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

 خالله تنفيل عمليات االشتراك واالسترداد.

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

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

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

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

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

 ستالم نموذج االشتراك والشروط واألحكام موقعة من قبل المستثمر.مبلغ االشتراك وا

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

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

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

يمكن للمستثمر اللي يقدم طلب استرداد بطريقة صحيحة أن يطلب سحب طلب االسترداد. وتحتفظ  .11.3.0

 .الشركة بحقها في قبول أو رف  ذل  الطلب وفق تقديرها المطلق

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

 .االسترداد

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

 .ذي عالقةخر آلالستثمار في الصندوق بموجب أي نظام 

 تعليق األشتراك أو استرداد الوحدات في الحاالت التالية0 يتم .11.0

 .بت الهيئة ذل إذا طل .11.0.1

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. .11.0.2

إذا ُعلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول األخرى التي  .11.0.3

مدير الصندوق بشكل الصندوق التي يرى صول ألى إيملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة 

  .الصندوقصول أمعقول أنها جوهرية لصافي قيمة 

 االجراءات اآلتية0تخاذ إتعليق لالشتراك أو االسترداد سيتم ي أحال حدوث في  .11.6

 تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.ي أستمرار إالتأكد من عدم  .11.6.1

ومشغل الصندوق الصندوق وأمين الحفظ دارة إشاور مع مجلس مراجعة التعليق بصورة منتظمة والت .11.6.2

 حول ذل  بصورة منتظمة.

الهيئة ومالكي شعار إوإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق،  .11.6.3

عن التعليق واالفصاح عن ذل  في  لإلشعار المستخدمةالتعليق بالطريقة نفسها نتهاء إالوحدات فور 

 لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية.لكتروني اإلموقع ال

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

 .( أيام من رفع التعليق3سحبه قبل ثالثة ) التعليق ما لم يكن المستثمر قد طلب خطياً نتهاء إتعامل بعد 

 ليوم التعامل التالي وذل  في الحاالت التالية0سترداد إلمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب  يحق .11.1

أو أكثر من صافي  %12المطلوب تنفيلها في أي يوم تعامل سترداد اإلإذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات  .11.1.1

 .قيمة أصول الصندوق
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يها أصول أو أوراق مالية أو بالنسبة إلى إذا تم تعليق التعامل في  أي من األسواق التي للصندوق ف .11.1.2

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

 . الصندوق

 .يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين لن .11.0

،  سعوديلاير 022واالشتراك اإلضافي  لاير سعودي 00222األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو  الحد .11.6

بأنه يحق  علماً ، لاير سعودي 122 دنى لالشتراك واالشتراك االضافي عبر برامج االشتراك المنتظماألحد وال

 .لجميع وحداته أو جزء منهاسترداد إلمدير الصندوق تغيير هلا الحد األدنى. ويمكن للمستثمر تقديم طلب 

  سياسة التوزيع .10

باح توزيع يتم ية األر شكل المحصلة النقد مل  ب لة علىكا ما الوحدات حم قل ال ب  أن على سنوياً  مرتين عن ي

كون ية ت ستالم أحق باح ا ستثمرين األر سجلين للم صندوق سجالت في الم تاريخ ال خر ب قويم يوم أ مايو  ت شهر  من 

نوفمبر، و يداع سيتموشهر  باح إ صة األر كل الخا ستثمر ب صندوق مدير لدى حسابه في م يام  ال خالل عشرة أ

ــار ــد ت ــل بع ــةيخ عم ــتالمإ أحقي ــاح س ــب تــوافر  .األرب ــد حس ــله المواعي ــر ه ــي تغيي ــق ف ــندوق الح ــدير الص ولم

 .التوزيعات ومايراه مناسباً لمصلحة حملة الوحدات

 مالكي الوحداتإلى التقارير  تقديم .11

، ةالمراجعــمتضــمنةً القــوائم الماليــة الســنوية للصــندوق مــدير الصــندوق بإعــداد التقــارير الســنوية  ســيقوم .13.1

 وتزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل. ان الربع سنويوالبي

ــدة التتجــاوز ) .13.2 ــالل م ــور خ ــنوية للجمه ــارير الس ــتتاح التق ــهر ( 3س ــر أش ــرة التقري ــة فت ــن نهاي ــم ــ  عب ر وذل

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

ــيتم  .13.3 ــداد إس ــةع ــ القــوائم المالي ــة وإتاحته ــالل األولي ــور خ ــدة التتجــاوز ا للجمه ــرة 32)م ــة فت ــن نهاي ــاً م ( يوم

 لكتروني للسوق المالية )تداول(.لكتروني لمدير الصندوق والموقع اإلوذل  عبر الموقع اإل القوائم

ــاوز  .13.4 ــدة التتج ــع ســنوي للصــندوق خــالل م ــان الرب ــام ( 12)ســيتم نشــر البي ــة أي ــن نهاي ــيم ــع المعن ــ   الرب وذل

 لكتروني للسوق المالية )تداول(.لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني عبر الموقع اإل

ــل، وكــلل  جميــع صــول أصــافي قيمــة تاحــة إســيتم  .13.0 الصــندوق للفحــص مــن جانــب مــالكي الوحــدات دون مقاب

 لمدير الصندوق.التابعة ، عبر مراكز االستثمار السابقةصول األصافي قيمة رقام أ

للسوق لكتروني اإللمدير الصندوق والموقع لكتروني اإللصندوق عبر الموقع ل القوائم المالية السنوية إتاحة سيتم .13.6

 المالية )تداول(.

في نهاية السنة المالية للصندوق، مع العلم بأن السنة المالية للصندوق   ةالمراجعالقوائم المالية السنوية  نشر يتم .13.1

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

 للصندوق مجاناً عند طلبها.المراجعة مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية  يلتزم .13.0

 سجل مالكي الوحدات .12

ــوم .14.1 ــدير  يق ــندوق م ــالكي الص ــد ســجل م ــة، ويع ــي المملك ــة ف ــة وحفظ ــدات وتحديث ــالكي الوح ــداد ســجل بم بإع

 .الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه
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ــ .14.2 ــ تمي ــع الوح ــد جمي ــه قي ــة لدي ــابات فرعي ــركة كحس ــه الش ــتفظ ب ــلي تح ــدات ال ــجل الوح ــي س ــتثمارية ف دات االس

يبــين تفاصــيل  بصــيغة رقميــة أو خطيــة أو بوســيلة إلكترونيــة، ويســتلم كــل مســتثمر مــن الشــركة إشــعاراً 

 الوحدات التي اشتراها المستثمر.

 إجتماع مالكي الوحدات .11

 الوحدات بمبادرة منه.لمالكي جتماع إلمدير الصندوق الدعوة لعقد  يحق .10.1

 من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.يام أ 12مالكي الوحدات خالل جتماع إيقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد  .10.2

من كثر أأيام من تسلم طلب كتابي من مال  أو  12مالكي الوحدات خالل جتماع إيقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد  .10.3

 من قيمة وحدات الصندوق.قل األعلى  %20أو منفردين مالكي الوحدات اللين يملكون مجتمعين 

لكتروني اإللمدير الصندوق والموقع لكتروني اإلمالكي الوحدات بإعالن ذل  في الموقع جتماع إالدعوة لعقد  تكون .10.4

يام أ 12للسوق المالية )تداول(، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة التقل عن 

ومكانه ووقته والقرارات المقترحة جتماع اإلعلى أن يتم توضيح تاريخ جتماع اإليوماً قبل تاريخ  21زيد عن والت

 إلى الهيئة.شعار اإل، وإرسال نسخة من عالنشعار واألاإلفي كل من 

قل األعلى  %20مالكي الوحدات صحيحاً إال اذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين جتماع إاليكون  .10.0

 من قيمة وحدات الصندوق.

ثاٍن بإعالن ذل  في جتماع إل( فيجب على مدير الصندوق الدعوة 10.0إذا لم يُستوف النصاب الموضح في البند ) .10.6

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

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

 الوحدات الممثلة في اإلجتماع.

 يتوضوعات الملعتبار ااإل يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـل في .10.1

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

 المالكي الوحدات، شريطة أن جتماع إجدول أعمال  ىوحـدات الصـندوق العـام إضـافة موضـوع أو أكثر إل

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

 صندوق.الوأحكام وشروط 

، أعالهمشار إليهـا لا اإلعالنـرة تف لالمـالكي الوحـدات خـجتمـاع إمـال مدير الصندوق تعـديل جـدول أعلجوز ي .10.0

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

يوماً قبل  21تزيد على  مـدة البجتمـاع واإلقـل مـن األعشرة أيام علـى  حفظ قبللن اييع مالكي الوحدات وأممج ىإل

 .جتماعاإل

 .مالكي الوحداتجتماع إلكل مال  وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في  يجوز .10.6

 .مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت اإلجتماعجتماع إيجوز لكل مال  وحدات اإلدالء بصوت واحد في  .10.12

فـــي مـــداوالتها والتصـــويت علـــى قراراتهـــا بواســـطة شـــتراك واإلمـــالكي الوحـــدات عـــات جتماإيجـــوز عقـــد  .10.11

 .وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

 حقوق مالكي الوحدات .12

ــون .16.1 ــل  تك ــوم التعام ــي ي ــب االشــتراك ف ــل طل ــد تنفي ــل عن ــ  الوحــدات المحتم ــاً لمال ــا ملك الوحــدات المشــترك فيه

 .نهائي لتقديم طلبات االشتراك واالستردادالتالي للموعد ال
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ــ   .16.2 ــي ذل ــا ف ــدات بم ــة بالوح ــع الحقــوق المرتبط ــة جمي ــدات ممارس ــ  الوح ــق لمال ــال ال  –يح ــبيل المث ــى س عل

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. –الحصر 

ترجاع شـــهراً متتاليـــة مـــن االشـــتراكات إســـ 12الـــلين اكملـــوا  برنـــامج االشـــتراك المنـــتظميمكـــن لمشـــتركي  .16.3

ــدفع  %02مايعــادل  ــع التكــاليف التــي ت مــن صــافي رســوم اإلدارة المســتحقة لمــدير الصــندوق )بعــد خصــم جمي

ــوم  ــن رس ــدات إضــافية اإلدارةم ــق وح ــن طري ــ  ع ــامج، وذل ــر البرن ــا عب ــتركوا به ــي اش ــدات الت ــى الوح ( عل

 .هلكل مشترك مقابل مبلغ االسترجاع المستحق ل هحسابجديدة يصدرها مدير الصندوق من 

ـــق .16.4 ـــة  يواف ـــوق التصـــويت الممنوح ـــة بممارســـة حق ـــة المتعلق ـــات العام ـــى السياس ـــس إدارة الصـــندوق عل مجل

ــي تشــكل جــزءاً مــن أصــوله.  ــة الت ويقــرر مــدير الصــندوق ممارســة أو عــدم للصــندوق بموجــب األوراق المالي

ــاً  ــوق تصــويت وفق ــة أي حق ــس إدا ممارس ــل مجل ــن قب ــدة م ــة المعتم ــة المكتوب ــا تقتضــيه السياس رة الصــندوق لم

 .وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات

 مسؤولية مالكي الوحدات .17

ــادة ) ــاة الم ــي 4مــع ضــرورة مراع ـــ"لمخاطر الرئيســية لالســتثمار ف ــة ب ــام والمتعلق ــله الشــروط واألحك ــن ه ( م

فيمـــا عـــدا خســـارة مالـــ  الوحـــدات الســـتثماره فـــي الصـــندوق أو جـــزء منـــه، اليكـــون مالـــ  الصـــندوق"، و

 .عن ديون والتزامات الصندوقالوحدات مسؤوالً 

 خصائص الوحدات .11

 يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات.

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق .19

ــيقوم .16.1 ــرات  س ــدات علــى التغيي ــى موافقــة مــالكي الوح ــندوق بالحصــول عل المقترحــة ساســية األمــدير الص

 .على التغيير الهيئةموافقة الحصول على  ومن ثم ،من خالل قرار صندوق عادي للصندوق

ــرات واإلفصــاح عــن تفاصــيل المــدير الصــندوق بإشــعار مــالكي الوحــدات  ســيقوم .16.2 للصــندوق  األساســيةتغيي

ــر ــع  عب ــي اإلالموق ــع لكترون ــدير الصــندوق والموق ــي اإللم ــي تحــددها لكترون ــة الت ــة أو بالطريق للســوق المالي

 من سريان هله التغييرات. أيام 12 وذل  قبلالهيئة 

ــد .16.3 ــيقوم م ــدات س ــالكي الوح ــة وم ــعار الهيئ ــاح ير الصــندوق بإش ــرواإلفص ــ عب ــي اإل هموقع ــع لكترون والموق

فــي الصــندوق أساســية  يــر أي تغييــرات عــن للســوق الماليــة أو بالطريقــة التــي تحــددها الهيئــة لكترونــي اإل

 ايام من سريان التغيير.  12قبل 

ــس  .16.4 ــة مجل ــى موافق ــل الصــندوإدارة ســيقوم مــدير الصــندوق بالحصــول عل ــر إجــراء أي ق قب أو أساســي تغيي

  ير أساسي.

 سيتم بيان تفاصيل جميع التغييرات في تقارير الصندوق. .16.0

 الصندوقوتصفية إنهاء  .02

ــي إنهــاء الصــندوق لمــدير الصــندوق  يمكــن .22.1 ــد ف حــال كانــت قيمــة أصــول الصــندوق المــدارة أو معــدل العائ

ــر  ــة لتبري ــر كافي ــدير الصــندوق،  ي ــي رأي م ــع، ف ــتمرار عإالمتوق ــر س ــة ألي تغيي ــل الصــندوق، أو نتيج م

  .على عمل الصندوق ةنها مؤثرأيرى مدير الصندوق  وانين أو األنظمة، أو لظروف أخرىفي الق
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ــدير الصــندوق ب .22.2 ــوم م ــة إيق ــداد خط ــندوق ع ــاء الص ــراءات إنه ــا بوإج ــدات، يم ــالكي الوح ــق مصــلحة م حق

ـــة لوا ـــى موافق ـــس إدارة الصـــندوقمحصـــول عل ـــا جل ـــم  عليه ـــةلإشـــعار اث ـــاً  هيئ ومـــالكي الوحـــدات كتابي

ــراءات ــة وإج ــدة ال بتفاصــيل خط ــل م ــاء الصــندوق قب ــن إنه ــل ع ــاريخ ا 21 تق ــن الت ــاً م ــاء ليوم ــع إنه مزم

 .الصندوق فيه

أيــام مــن  12 لالحــدات كتابيــاً بانتهــاء الصــندوق خــهيئــة ومــالكي الولإشــعار ابمــدير الصــندوق يقــوم  .22.3

 .نتهاء مدة الصندوقإ

ــ .22.4 ــع أصــول الصــندوق خــ دون أن نتهــاء مــدة الصــندوقإحــال  يف ــة بي ــدير الصــندوق مرحل ــت م م ــه، اليُ ل مدت

ــدير الصــندوق تصــفية  ــى م ــيهم خــاألفيجــب عل ــالكي الوحــدات عل ــع مســتحقات م ــدة الالصــول وتوزي  ل م

 .أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق 6تتجاوز 

ــى موافقــة لابمــدير الصــندوق يقــوم  .22.0 ــى خطــة وإجــراءمحصــول عل ات تصــفية جلــس إدارة الصــندوق عل

 .هلا الشأن يالصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

ــوم  .22.6 ــدير الصــندوق يق ــعار ابم ــالكي الولإش ــة وم ــاء هيئ ــاً بانته ــدات كتابي ــتصــفية ح ــام  12 لالالصــندوق خ أي

 .الصندوق تصفيةمن انتهاء 

ــاأل .22.1 ــدير الصــندوق ب ــوم م ــاءيق ــن انته ــة ع ــوق المالي ــي للس ــع االلكترون ــي والموق ــه االلكترون ــي موقع  عالن ف

ــوم بومــدة تصــفيتهأمــدة الصــندوق  ــا يق ــر إنهــاء الصــندوق خــ، كم ــد مــالكي الوحــدات بتقري  ل مــدة الالتزوي

ــد علــى  ــاء الصــندوق أو تصــفيته، متضــمنًا القــوائم اإيوًمــا مــن تــاريخ  12تزي ماليــة النهائيــة لكتمــال إنه

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآلحقة رة الالتمراجعة للصندوق عن الفلا

ــى ي .22.0 ــل باجــب عل ــدير الصــندوق أن يعام ــة إنهــاء الصــندوق أو ممســاواة جلم ــاء عملي ــع مــالكي الوحــدات أثن ي

 .تصفيته

نتهــاء مــدة الصــندوق أو إب علــى مــدير الصــندوق توزيــع مســتحقات مــالكي الوحــدات علــيهم فــور جــي .22.6

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

ــة عــزل .22.12 ــ للهيئ ــة التصــفية ف ــدير الصــندوق عــن عملي ــالكي  يم ــن م ــرار خــاص للصــندوق م حــال صــدور ق

ــيَّن ال ــى أن يع ــندوق، عل ــدات الص ــموح ــديل ف ــفي الب ــس  يص ــإلانف ــلي ت ــاع ال ــوي مجتم ــه تص ــالكي  تفي م

 .الوحدات على عزل مدير الصندوق

ــ .22.11 ــى مــدير الصــندوق التعــاون بشــكيحــال عــزل مــدير الصــندوق عــن أعمــال التصــفية،  يف ل كامــل جــب عل

ـــ ـــؤوليات التصـــفية إل ـــل مس ـــى نق ـــه جمصـــفي المال ىعل ـــل إلي ـــيَّن وأن ينق ـــع المع ـــتندات امي ـــة ملس رتبط

هيئــة بعــزل مــدير ليومــاً مــن صــدور قــرار ا 22 لالخــام أعمــال التصــفية مــكنــه مــن إتمت يصــندوق والتــالب

 .مصفٍّ بديل ينالصندوق وتعي

ــي .22.12 ــا ف ــدات كتابيً ــالكي الوح ــعار م ــدير الصــندوق إش ــى م ــرار ا يجــب عل ــال صــدور ق ــدير لح ــزل م ــة بع هيئ

 .ين مصفي بديليالصندوق وتع

ــ .22.13 ــع مج يف ــوال، األي ــعار ايح ــدير الصــندوق إش ــى م ــب عل ــوري لج ــكل ف ــا بش ــدات كتابيً ــالكي الوح ــة وم هيئ

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

خصــــم مــــن أصــــول تر الصــــندوق أي أتعــــاب يتقاضــــى مــــدي نتهــــاء مــــدة الصــــندوق، الإحــــال  يفـــ .22.14

 .الصندوق
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 مدير الصندوق .01

لمصــلحة مــالكي الوحــدات  يعمــل مــدير الصــندوقو ،الصــندوق هــو شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة مــدير .21.1

ــام الئحــة صــناديق االســتثمار والئحــة  ــةبموجــب أحك ــام أووشــروط  المؤسســات المالي ــع حك الصــندوق. ويق

بمــا فــي ذلــ   المؤسســات الماليــةالمبــادو والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة  بجميــعلتــزام اإلعلــى عاتقــه 

تجـــاه مـــالكي الوحـــدات، والـــلي يتضـــمن العمـــل بمـــا يحقـــق مصـــالحهم وبـــلل الحـــرص  ةمانـــاألواجـــب 

 .المعقول

ــــم .21.2 ــــم  ت ــــرار رق ــــة بموجــــب الق ــــل الهيئ ــــرخيص لمــــدير الصــــندوق مــــن قب ــــاريخ  2221-30-2الت وت

ـــق 0/1/1420 ـــم 22/1/2221هــــ، المواف ـــرخيص رق بممارســـة نشـــاط التعامـــل  21216  -31م وفقـــا للت

ـــال األوراق  ـــي  أعم ـــظ ف ـــديم المشـــورة  والحف ـــب، تق ـــة،اإلدارة، الترتي ـــد بالتغطي ـــل، التعه كأصـــيل ووكي

 م.20/24/2220هـ الموافق  20/3/1426المالية وتم الحصول على إذن ممارسة النشاط بتاريخ 

، 11400الريـــاض  22430رة لالســـواق الماليـــة هـــو ص. ب. المركـــز الرئيســـي لشـــركة الجزيـــ عنـــوان .21.3

، الموقـــع علـــى شـــبكة 2112206260، فـــاكس 2112206222المملكـــة العربيـــة الســـعودية، هـــاتف 

 .www.aljaziracapital.com.saت0 نترناإل

 .( لاير سعودي022،222،222المال المدفوع لمدير الصندوق ) رأس .21.4

ــــغ .21.0 ــــالي  بل ــــة اجم ــــنة المالي ــــي الس ــــة ف ــــواق المالي ــــرة لالس ــــركة الجزي ــــرادات لش ــــغ 2222االي م مبل

، ويمكــــن ( لاير ســــعودي13101060222( لاير ســــعودي وبلــــغ صــــافي االربــــاح )26300630222)

 لمدير الصندوق على موقعه االلكتروني. ةالمدققاالطالع على القوائم المالية 

 لصندوق مسؤوالً عن القيام باآلتي0مدير ا يكون .21.6

 إدارة الصندوق. .21.6.1

 طرح وحدات الصندوق. .21.6.2

ــر  .21.6.3 ــة وواضــحة وصــحيحة و ي ــا كامل ــا وأنه ــام الصــندوق وإكتماله ــروط وأحك ــة ش ــن دق ــد م التأك

 مضللة. 

يعـــد مـــدير الصـــندوق مســـؤوالً عـــن التـــزام أحكـــام الئحـــة صـــناديق االســـتثمار، ســـواء أأدى مســـؤلياته  .21.1

ــه بشــكل مباشــر أم ــائر  وواجبات ــالكي الوحــدات عــن خس ــاه م ــد مســؤوالً تج ــة. ويع ــة خارجي ــا جه ــف به كل

الصــندوق الناجمــة بســبب احتيالــه أو اهمالــه أو ســوء تصــرفه أو تقصــيره المتعمــد، وال يتحمــل مــدير 

ــة  ــة خســارة لفرصــة أو خســارة فعلي ــات مهمــا كانــت بالنســبة ألي الصــندوق مســؤولية أيــة دعــاوى أو مطالب

تثمر إال فـــي حالـــة اإلهمـــال أو التعـــدي أو ســـوء التصـــرف أو التصـــرف  يـــر أو خســـارة يتكبـــدها المســـ

 المشروع من جانب مدير الصندوق.

ـــى .21.1 ـــاريخ  حت ـــداد إت ـــلهع ـــام ه ـــد أي الشـــروط واألحك ـــدير نشـــطة أ، التوج ـــل أو مصـــالح أخـــرى لم عم

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

ــة .21.2 ــدير  للهيئ ــزل م ــاذ أي إالصــندوق وع ــراء إتخ ــديل أو ج ــدير صــندوق ب ــين م ــباً لتعي ــراه مناس ــاذ إت اي تخ

 تراه مناسباً، وذل  في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية0خر آتدبير 

http://www.aljaziracapital.com.sa/
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ــدير الصــندوق عــن ممارســة نشــاط إدارة  .21.2.1 ــف م ــتثمارات وتشــغيل الصــناديق أو نشــاط االتوق س

 .ماليةلئحة مؤسسات السوق االموجب بهيئة بلل  لستثمارات دون إشعار ااالإدارة 

ــإ .21.2.2 ــدير الصــندوق ف ــرخيص م ــاء ت ــاط إدارة  يلغ ــة نش ــغيل الصــناديق االممارس ــتثمارات وتش س

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

ممارســـة نشـــاط إدارة  يفـــغـــاء ترخيصــه إللهيئـــة مــن مـــدير الصـــندوق لا ىتقــديم طلـــب إلـــ .21.2.3

 .ستثماراتاالصناديق أو نشاط إدارة ستثمارات وتشغيل الاال

ــد أخــل  .21.2.4 ــاً –إذا رأت الهيئــة أن مــدير الصــندوق ق ــراه جوهري ــالتزام النظــام أو لوائحــه  -بشــكل ت ب

 التنفيلية.

ــتقالته مــع  .21.2.0 ــندوق أو عجــزه أو اس ــدير أصــول الص ــتثمارية الــلي ي ــدير المحفظــة االس ــاة م وف

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

 جوهرية.همية أأنها ذات  -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .21.3.6

 مشغل الصندوق .00

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

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

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

 منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار.

  أمين الحفظ .01

ق هــو نــورثن ترســت أمــين الحفــظ الخــاص بأصــول الصــندوالحفــظ الخــاص بأصــول الصــندوق هــو  أمــين .23.1

 .NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIAالسعودية 

م بـــالترخيص الصـــادر 12/26/2212هــــ الموافــق 20/12/1433التـــرخيص ألمـــين الحفــظ بتـــاريخ  تــم .23.2

 .12163-26عن هيئة السوق المالية رقم 

ــوان .23.3 ــي عن ــي ألم ــب الرئيس ــظ0 المكت ــابق ن الحف ــل، الط ــرج نخي ــد. ص.ب11ب ــ  فه ــق المل  12110 ، طري

 .+666112111211 0، المملكة العربية السعودية. هاتف11433الرياض 

وفقــاً ألحكــام الئحــة صــناديق االســتثمار، ســواء أأدى مســؤولياته لتزاماتــه إأمــين الحفــظ مســؤوالً عــن  يعــد .23.4

بشــكل مباشـــر أم كلــف بهـــا طرفـــاً ثالثــاً. ويعـــد أمـــين الحفــظ مســـؤوالً تجـــاه مــدير الصـــندوق ومـــالكي 

ـــ ـــدات ع ـــبب الوح ـــة بس ـــائر الصـــندوق الناجم ـــه إن خس ـــه إأو حتيال ـــوء تصـــرفه أو تقصـــيره همال أو س

 المتعمد.

يعــد أمــين الحفــظ مســؤوالً عــن حفــظ أصــول الصــندوق وحمايتهــا لصــالح مــالكي الوحــدات، وهــو مســؤول  .23.0

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. ةدارية الالزمجراءات اإلاإلجميع تخاذ إكلل  عن 

خــدمات الحفــظ كليــاً أو جزئيــاً ألمنــاء حفــظ آخــرين وفقــاً لنظــام الســوق ســناد إق فــي الصــندوق الحــ لمــدير .23.6

ــة  ــمحت االتفاقي ــال س ــي ح ــة ف ــالمالي ــظ  ةالمبرم ــين الحف ــلل . وألم ــظ ب ــين الحف ــدير الصــندوق وأم ــين م ب
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أو أي مــن تابعيــه بالعمــل أمينــاً للحفــظ مــن البــاطن للصــندوق علــى كثــر أالحــق فــي تكليــف طــرف ثالــث أو 

 .ةالخاصحفظ من الباطن من موارده مين أومصاريف أي تعاب أ أن يدفع

 .خرىأُ طراف ي من مهامه ألأمين الحفظ بتكليف أاالحكام، لم يقم وعداد هله الشروط إى تاريخ حت .23.1

أي تــدبير تــراه مناســباً فــي حــال وقــوع أي تخــاذ إعــزل أمــين الحفــظ المعــين مــن مــدير الصــندوق أو  للهيئــة .23.0

 من الحاالت اآلتية0

ـــف أمت .23.0.1 ــوق ـــاط الـن اي ـــة نش ـــن ممارس ـــظ ع ـــعار الحف ـــظ دون إش ـــلل  لحف ـــة ب ـــب بهيئ ـــة ألموج ئح

 .ماليةلمؤسسات السوق ا

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .23.0.2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. .23.0.3

ـــة أن إذا  .23.0.4 ـــين أرأت الهيئ ـــل م ـــد أخ ـــظ ق ـــاً –الحف ـــراه جوهري ـــكل ت ـــه  -بش ـــام أو لوائح ـــالتزام النظ ب

 التنفيلية.

 جوهرية.همية أأنها ذات  -بناءاً على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .23.0.0

ــه بموجــب إشــعار كتــابي إذا رأى بشــكل  .23.0.6 يجــوز لمــدير الصــندوق عــزل أمــين الحفــظ المعــين مــن قبل

الحفــظ فــي مصــلحة حملــة الوحــدات، وعلــى مــدير الصــندوق إشــعار الهيئــة  معقــول أن عــزل أمــين

 . ومالكي الوحدات بلل  فوراً وبشكل كتابي

 مجلس إدارة الصندوق .02

ــس  .24.1 ــون مجل ــة. ويتك ــه الهيئ ــق علي ــدير الصــندوق وتواف ــه م ــس إدارة يعين ــى إدارة الصــندوق مجل يشــرف عل

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

 المجلس من األعضاء التالية أسمااهم0 يتألف .24.2

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

ــاً  ــغل حالي ــرة لألســواق  يش ــركة الجزي ــي ش ــتراتيجية ف ــال واالس ــوير األعم ــيس إدارة تط منصــب رئ

مناصــب قياديــة منهــا مــدير لوحــدة  الماليــة، يمتلــ  خبــرة طويلــة فــي القطــاع المــالي حيــث تــولى عــدة

الطــرح العـــام ألدوات الـــدين فــي هيئـــة الســـوق الماليــة، والمـــدير التنفيـــلي للخزينــة فـــي صـــندوق 

ــدير  ــة، وم ــة العقاري ــاف. حاصــل دارة إالتنمي ــة لألوق ــة العام ــي الهيئ ــة ف ــراخيص والمنتجــات الوقفي الت

ــ ــن جامع ــة م ــال تخصــص مالي ــي إدارة األعم ــالوريوس ف ــى درجــة البك ــاض، عل ــ  ســعود بالري ة المل

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

  .مجلس اإلدارة )غير مستقل( عضو - ماركو ماوري  أ 

ــه  ــال. لدي ــرة كابيت ــلي لألســتثمار فــي الجزي ــرئيس التنفي ــا منصــب ال ــرة  22يشــغل حاليً ــا مــن الخب عاًم

ــة العمليــة فــي إدارة  ــر فئــات األصــول المتعــددة مــع مؤسســات أوروبي األصــول واألســواق الماليــة عب

جينرالــي انفســمنت  وخليجيــة. عمــل ســابقاً كمــدير لمحفظــة أســواق المــال والــدخل الثابــت فــي

(Generali Investmentsــي ــئة ف ــيوية والناش ــهم اآلس ــواق األس ــارك ألس ــيس مش ــا  (، ورئ ارك
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رات الدوليـــة و متعـــددة األصـــول فـــي األهلـــي ، ورئـــيس اإلســـتثما (Arca SGRاس جـــي ار)

( INSEADيحمـــل درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال التنفيـــلي مـــن جامعـــة إنســـيد ) .كابيتـــال

 Cattolica Sacro Cuoreودرجـة الماجســتير فــي التمويــل مــن جامعــة كاتوليكــا سـاكرو كــور )

University فـــي إيطاليـــا، وهـــو محلـــل مـــالي معتمـــد )(CFA) ار بـــديل معتمـــد ومحلـــل اســـتثم

(CAIA)  و حاصل على مؤهل التمويل اإلسالمي(IFQ)   من معهد(CISI). 

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

ــ   ــ  ســعود بالريــاض، يمتل ــة مــن جامعــة المل ــي الهندســة المدني ــى درجــة البكــالوريوس ف حاصــل عل

ــا ــل س ــث عم ــاءات حي ــاريع واإلنش ــإدارة المش ــة ب ــرة طويل ــة خب ــركة العقاري ــاريع بالش ــدير مش بقا كم

الســـعودية وشـــركة االتصـــاالت الســـعودية والشـــركة األهليـــة لألنظمـــة المتقدمـــة ناســـكو/موتوروال. 

ـــالحي الدبلوماســـي  ـــكنية ب ـــدات الس ـــاء الوح ـــا؛ إنش ـــن أبرزه ـــاريع م ـــن المش ـــد م ـــولى إدارة العدي ت

ــة  ــع العقاري ــاض ومجم ــز الم 3بالري ــاءات بمرك ــولى إدارة اإلنش ــا ت ــل كم ــل من ــاض. يعم ــه بالري عيقلي

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

  مجلس اإلدارة )غير مستقل( عضو – أ. عبدالعزيز التويجري 

حاصــل علــى دبلــوم عــالي معــادل للماجســتير فــي الدراســات البنكيــة المتقدمــة، معهــد اإلدارة العامــة، 

ــر ــرة كبي ــ  خب ــي المجــال البنكــي و االســتثمار مــن خــالل الريــاض. يمل ــاً ف ــد عــن عشــرون عام ة تزي

ــي  ــل ف ــعوديالعم ــزي الس ــ  المرك ــة  البن ــوق المالي ــة الس ــي، وهيئ ــيك البنك ــيس إدارة التفت ــب رئ كنائ

ــي  ــي مجــاالت واســعة ف ــة ف ــرة عملي ــة وخب ــة معرف ــوفر لدي ــتثمر. يت ــة المس ــي إدارة توعي كمستشــار ف

اري. يـــدير حاليـــاً عـــدة اســـتمارات عائليـــة فـــي مجـــال تطـــوير اإلدارة واالســـتثمار والتطـــوير العقـــ

 المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

 مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته0 تشمل .24.4

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل  .24.4.1

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

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

 بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

 سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.   عتماد إ .24.4.2

ــ .24.4.3 ــى أي تضــارب مصــالح يفصــح اإلش ــة أو المصــادقة عل ــباً، الموافق ــ  مناس ــان ذل ــى ك راف، ومت

 عنه مدير الصندوق.

مرتين على األقل في السنة مع مسئول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة وااللتزام لدى جتماع األ .24.4.4

 ت العالقة.  الصندوق جميع القوانين واالنظمة واللوائح ذالتزام إمدير الصندوق، لمراجعة 

آخر )سواء أكان عقد أم  يره( يتضمن  مستندالتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي  .24.4.0

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

 مع الئحة صناديق االستثمار. 



-20-  

يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما .24.4.6

 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

 فطــراالقدمــة مــن املخــدمات المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة الع علــى التقريــر االطاإل .24.4.1

مسـؤولياته بدوق وذلـ  للتأكـد مـن قيـام مـدير الصـن ،وهريـة للصـندوقلجخـدمات المعنيــة بتقديم الا

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

 االستثمار.

متعلقــة بأصــول الصــندوق وفقًــا لمخــاطر الليــة تعامــل مــدير الصــندوق مــع اآتقيــيم  .24.4.0

 .علقة بالصندوق وكيفية التعامل معهاتمخاطر الملإجراءات مدير الصندوق حيال رصد السياســات و

العمـــل بأمانـــة وحســـن نيـــة واهتمـــام ومهـــارة وعنايـــة وحـــرص وبمـــا يحقـــق مصـــلحة مـــالكي  .24.4.6

 .الوحدات

ـــــدوين م .24.4.12 ـــــر حتـ ـــــات اإلاضـ ـــــتجتماعـ ـــــى ج يال ـــــتمل علـ ــــائع متشـ ـــــع وق ـــــات اإليـ جتماعـ

 .جلس إدارة الصندوقمخلها تإ يوالقــرارات الــت

 مكافأة سنوية مقدارها ثمانية آالف لاير سعودي. العضو المستقل يتلقى .24.0

ــى .24.6 ــله  حت ــداد ه ــاريخ إع ــام، ت ــروط واألحك ــين الش ــل ب ــق أو محتم ــد أي تضــارب مصــالح متحق ــه ال يوج فإن

 مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصناديق التالية0 شغلي .24.1

 
 أ. ماركو ماوري يريأ. سعد الغر

م. فهد الجارهللا 

 )مستقل(
أ. عبدالعزيز 

 التويجري )مستقل(

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم العالمية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 عضو عضو - رئيس صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية 

 عضو ضوع عضو رئيس صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية 

 الناشئة
 عضو عضو - 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 رئيس صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

 عضو عضو - - 0صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 

 عضو عضو - - صندوق الجزيرة ريت

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو عضو عضو رئيس صندوق الجزيرة للصكوك

 

 الرقابة الشرعية هيئة .01
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مدير الصندوق بالتعاقد مع بن  الجزيرة للحصول على خدمات الهيئة والرقابة الشرعية الخاصة ببن   مسيقو .20.1

 الجزيرة لألمور المتعلقة بالصندوق. والهيئة الشرعية لبن  الجزيرة مؤلفة من األعضاء التالية أسمااهم0

 )فضيلة الشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع )الرئيس 

اء والمستشـــار فـــي الـــديوان الملكـــي، وقـــاض ســـابق فـــي محكمـــة التمييـــز عضـــو هيئـــة كبـــار العلمـــ

ــة  ــه اإلســالمي بالرابطــة وجــده، ويشــغل عضــوية هيئ بالمملكــة العربيــة الســعودية. عضــو مجمعــي الفق

الرقابــة الشــرعية فــي العديــد مــن البنــوك اإلســالمية ونائــب رئــيس هيئــة المحاســبة والمراجعــة. مؤلــف 

 ث في الفقه اإلسالمي.للعديد من المنشورات والبحو

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

ــ  عبــد  ــة المل ــاد اإلســالمي بجامع ــاث االقتص ــابق لمركــز أبح ــدير س ــاد اإلســالمي وم ــتاذ االقتص أس

ــن  ــد م ــي العدي ــرعية ف ــة الش ــات الرقاب ــايير وهيئ ــة المع ــي هيئ ــرعي ف ــس الش ــو المجل ــز، وعض العزي

 ورات واألبحاث في االقتصاد و الصيرفة اإلسالمية.البنوك اإلسالمية. مؤلف للعديد من المنش

 فضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق 

للفقــه المقــارن بمعهــد القضــاء العــالي بجامعــة  يحمــل شــهادة دكتــوراه فــي الفقــه اإلســالمي وكــان أســتاذاً 

وراق االمــام محمــد بــن ســعود االســالمية، وكتــب الكثيــر حــول موضــوع التــأمين والعديــد مــن األ

ــار  ــا ومستش ــوى فيه ــة للفت ــة الدائم ــة واللجن ــي المملك ــاء ف ــار العلم ــة كب ــة. عضــو هيئ ــاالت البحثي والمق

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

ــر .20.2 ــتوفيها  تق ــب ان تس ــي يج ــرعية الت ــايير الش ــرعية للصــندوق المع ــة الش ــاتالهيئ ــوم  عملي الصــندوق، وتق

 مدير الصندوق بها.لتزام إعديل هله المعايير والتأكد من بمراجعة وت

مــن  6األتعــاب التــي يــدفعها الصــندوق مقابــل الخــدمات التــي يحصــل عليهــا مــا أشــير إليــه فــي البنــد  تشــمل .20.3

 .الشروط واالحكام هله

 مدير الصندوق بالمعايير الصادرة من الهيئة الشرعية للصندوق، وهي كالتالي0 يلتزم .20.4

ـــال يجـــوز االســـتثمار والتعامـــل مـــع أســـهم الشـــركات أن يكـــون أصـــل  .20.4.1 نشـــاط الشـــركة مباحـــاً، ف

 .المساهمة التي يكون  رضها الرئيس محرماً 

ــل االجــل أم قرضــاً قصــير  .20.4.2 ــا )ســواءاً أكــان قرضــاً طوي أن ال يتجــاوز اجمــالي المبلــغ المقتــرض بالرب

ــبة % ــل( نس ــا الســوقية آل 33االج ــط قيمته ــركة أو متوس ــودات الش ــالي موج ــن إجم ــر م ــي إخ ــر ثن عش

 شهراً أيهما أكبر.

مـــن إجمـــالي موجـــودات الشـــركة أو متوســـط  33أن ال يتجـــاوز االســـتثمار فـــي المحـــرم نســـبة %  .20.4.3

 قيمتها السوقية آلخر اثني عشر أيهما أكبر.

 من إجمالي إيرادات الشركة. 0%  -أيا كان مصدره  -أن ال يتجاوز إجمالي اإليراد المحرم  .20.4.4

ــأم .20.4.0 ــركة ت ــركة ش ــت الش ــترط إذا كان ــابقة  -ين، فيش ــافة للضــوابط الس ــراً  -إض ــدر تقري ــاً  أن تص دوري

 .عن جميع أعمالها من جهة شرعية مستقلة
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 .المحرميراد اإلحوال التخلص من جميع يجب في جميع األ  .20.4.6

ــد  .20.0 ــم تع ــال ل ــي ح ــنوي وف ــع س ــكل رب ــندوق بش ــول الص ــة اص ــتم مراجع ــدى أت ــع ح ــة م ــركات متوافق الش

 .يانتها المالية يتم استبعادهاالمعايير الشرعية نتيجة لتغير ب

 مراجع الحسابات .02

 .شركاةبي كي إف البسام وللصندوق هو  حساباتال راجعام .26.1

، ةالسيلماني(، حي ةالتحليشارع األمير محمد بن عبدالعزيز )0 لمراجع الحساباتالمكتب الرئيسي  عنوان .26.2

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

www.pkf.com. 

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

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

 القانونيين. المحدد في نظام المحاسبين

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

مراجع أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير  مراجع الحساباتيجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرف  تعيين  .26.0

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية0 الحسابات

 تتعلق بتأدية مهامه. لمراجع الحساباتحول سوء السلوك المهني  يةجوهرووجود إدعاءات قائمة  .26.0.1

 .للصندوق مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد  .26.0.2

 .هيئةلا ىلد حسابات للصندوق مسجالً ليعد مراجع الم إذا  .26.0.3

اليمل  المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام  مراجع الحساباتإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن  .26.0.4

 بشكل مرض.المراجعة 

 المعيَن. مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المح  تغيير  .26.0.0

 الصندوقصول أ .07

 .صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق أصول .21.1

 .خريناآلعلى أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه  يجب .21.2

ــاعي ل أصــول .21.3 ــكل جم ــة بش ــندوق مملوك ــاعة، واليجــوز الص ــة مش ــدات ملكي ــالكي الوح ــدير ن أم يكــون لم

أمـــين الحفـــظ أو أمـــين الحفـــظ مـــن  مشـــغل الصـــندوق أو الصـــندوق أو مـــدير الصـــندوق مـــن البـــاطن أو

أو مطالبــة فيمــا يتعلــق بتلــ   ،البــاطن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع أي مصــلحة فــي أصــول الصــندوق

أمـــين  مشـــغل الصـــندوق أو الصـــندوق مـــن البـــاطن أو، إال إذا كـــان مـــدير الصـــندوق أو مـــدير صـــولاأل

الصــندوق ، وذلــ  فــي فــي الحفــظ أو أمــين الحفــظ مــن البــاطن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع مالكــاً لوحــدات 

ــح  حــدود ملكيتــه، أو كــان مســموحاً بهــله المطالبــات بموجــب أحكــام الئحــة صــناديق االســتثمار، وأُفص 

 حكام.األشروط وهله العنها في 
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ــد  ــكاوى عن ــة الش ــي معالج ــدة  ف ــه المعتم ــندوق وإجراءات ــدير الص ــة م ــن سياس ــى نســخة م ــن الحصــول عل يمك

ــة تعــلر الوصــول إلــى تســوية للشــكوى أو  الطلــب دون مقابــل وذلــ  مــن خــالل أحــد مراكــز الشــركة.  وفــي حال

ــالل ) ــرد خ ــتم ال ــم ي ــوق الما32ل ــة الس ــدى هيئ ــكواه ل ــداع ش ــترك إي ــق للمش ــل، يح ــوم عم ــة ( ي ــكاوى -لي إدارة ش

ــدى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة بعــد مضــي  المســتثمرين، كمــا يحــق للمشــترك إيــداع الشــكوى ل

ــدة ) ــة، إال إذا 62م ــدى الهيئ ــداع الشــكوى ل ــاريخ إي ــن ت ــويمي م ــوم تق ــواز خطــرت أ( ي ــدم الشــكوى بج ــة مق الهيئ

 .المدةنقضاء إإيداعها لدى اللجنة قبل 

 معلومات أخرى .09

ــي معالجــة ت يمكــن .26.1 ــدة  ف ــى السياســات واإلجــراءات المعتم ــالكي الوحــدات االطــالع عل المصــالح  عــارضلم

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

ــي منازعــات األوراق  يحــال .26.2 ــة الفصــل ف ــى لجن ــي الصــندوق إل ــتثمار ف ــن أو عــن االس أي خــالف ناشــيء م

 غة المعتمدة كأساس لتفسير الشروط و األحكام.المالية. وتعتبر اللغة العربية هي الل

ـــة .26.3 ـــالكي الوحـــدات تشـــمل شـــروط و ةالمســـتندات المتاحـــ قائم ـــام الصـــندوقألم ـــارير الصـــندوق ، حك وتق

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق، حكاموالعقود الملكورة في الشروط واألوقوائمه المالية، 

أخــرى أي معلومــة إن مــدير الصــندوق اليعتقــد بوجــود ، فــواألحكــامالشــروط  مــاتم ذكــره فــي هــله بإســتثناء .26.4

 .في الوقت الحاليالصندوق وأحكام شروط ينبغي أن تتضمنها 

 .االستثمارصناديق الئحة من قيود عفاءات إية أد اليوج .26.0

 إقرار من مالك الوحدات .12

ــــام صــــندوق  ــــروط وأحك ــــراءة ش ــــا بق ــــت/ قمن ــــد قم ــــرةلق ــــدخل الجزي ــــي لل ــــاريخ    الخليج ــــة بت المحدث

 والموافقة على خصائص الوحدات التي تم االشتراك فيها. .م26/22/2222هـ الموافق 20/21/1443
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