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بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على ن  

الشروط واألحكام   

للمرابحة بالريال السعوديصندوق جدوى    

 
ً
 عاما

ً
بموجب الئحة صناديق االستثمارأسواق النقد(  –)مرابحة صندوق استثمار مفتوح مطروح طرحا  

 مدير الصندوق 

 جدوى لالستثمار

 
ن روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعي

املعلومات الواردة في الشروط والحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال 

 
 
 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط والحكام غير مضللة. واكتمال املعلومات الواردة في الشروط والحكام، ويقرون أيضا

ح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال تعطي أي تأكيد يتعلق وافقت هيئة السوق املالية على طر 

دات الصندوق توصيتها بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وح

 ستثمار فيه، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.باال 

شرعية املعينة تم اعتماد صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة ال

 لصندوق االستثمار. 

الخرى لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق،  املستنداتتخضع هذه الشروط والحكام وكافة  

 ، كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة قراءة الشروط والحكام ومستندات الصندوق الخرى.وتكون محدثة ومعدلة

وأحكام وفي حال تعذر فهم شروط  شروط وأحكام الصندوق وفهمها.قراءة تقارير الصندوق، وننصح املستثمرين بضمن االطالع على أداء الصندوق  يمكن

 الصندوق، ننصح بالخذ بمشورة مستشار منهي.

 تاريخ اإلصدار:

 هـ1428جمادى اآلخرة  15م / 2007يونيو  30

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 واملعدلة بتاريخ

افقة تاريخ  الوحدات وإصدار  الصندوق  تأسيس على املالية السوق  هيئة مو

 هـ 1428جمادى اآلخرة  15م / 2007يونيو  30

 غادة بنت خالد الوابل

 

املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال مدير    

 طارق بن زياد السديري 

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن والتي تعكس التعديالت بما يتوافق مع  وأحكام صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي شروط)هذه نسخة محدثة من 

م بناء  على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427وتاريخ  2006-219-1بموجب القرار  هيئة السوق املاليةمجلس 

 الخطابحسب  م24/02/2021ه املوافق 12/07/1442وتاريخ  2021-22-2هـ واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2/6/1424بتاريخ  30م/رقم 

 (م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 بتاريخ املالية املرسل لهيئة السوق 

 

للمرابحة بالريال السعوديجدوى صندوق   
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 تعريفات

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

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

 للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛ مراجع الحساباتُيعني  "مراجع الحسابات"

وتاريخ  2005-83-1بموجب قرار رقم  املالية السوق  الصادرة عن مجلس هيئة مؤسسات السوق املاليةالئحة  "مؤسسات السوق املالية"الئحة 

بقرار مجلس ، واملعدلة ه02/06/1424وتاريخ  30لكي رقم م/ملرسوم املالية الصادر باملبناء  على نظام السوق ا م28/06/2005هـ املوافق 21/05/1426

 ؛م، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليها12/08/2020هـ املوافق 22/12/1441وتاريخ  2020-75-2رقم  هيئة السوق املالية

  اململكة في عمل يوم "يوم العمل"
 
 ؛في الهيئة الرسمية العمل ليام طبقا

 هـ )وتعديالته من وقت آلخر(؛2/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ُيعني "نظام السوق املالية" 

برمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على اال عنيت "حساب فتحاتفاقية "
ُ
حكام، وتنظم العالقة بين مالك الوحدات ومدير ال شروط و التفاقية امل

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

 تعني هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم"الهيئة" 

 ؛تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة

 مين الحفظ للصندوق؛ألسعودية املحدودة واملعينة ك ُيعني شركة إتش إس بي س ي العربية ا "أمين الحفظ"

 ؛للمرابحة بالريال السعوديصندوق جدوى  يعني "الصندوق"

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"

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

 التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق املالية؛ اللوائحتعني التنفيذّية"  اللوائح"

 يشير إلى املؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛أو "املؤشر االسترشادي" "املؤشر املعياري" 

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

ستخَدم بالتبادل"االستثمار" و"االستثمارات" و"األصول" 
ُ
 ، وتشير كل منها إلى الوراق املالية املستهدفة التي يستثمر فيها الصندوق؛مرادفات قد ت
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 – 219 -1رقم  قراربموجب السعودية  العربية باململكة املالية السوق  هيئة مجلس عن االستثمار الصادرة صناديق الئحة"الئحة صناديق االستثمار" 

ه املوافق 12/07/1442وتاريخ  2021-22-2واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ، م24/12/2006هـــــ املوافق 1427 /03/12وتاريخ  2006

 ؛، وأي تعديالت أخرى قد تطرأ عليهام24/02/2021

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

تها تجاه مالكي الوراق ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، والتي تبدي رأيها بشأن مستوى الجدارة االئتمانية لدى الجهة املصدرة وقدرتها على الوفاء بالتزاما

 ( أو ما يعادله؛-BBBاملالية. ويعتبر أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني ملرتبة االستثمار هو )

مرادفات قد تستخدم بالتبادل، ويشير كل منها إلى العميل الذي يستثمر في الصندوق ويتملك وحدات " و"املستثمرون" و"مالكو الوحدات" "املستثمر

 فيه؛ 

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

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

 تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛ "مرابحة" 

 منها قيمة إجمالي التزاماته؛"صافي قيمة األصول" 
 
 تعني قيمة إجمالي أصول الصندوق مخصوما

هو صندوق استثمار برأس مال متغير، وتتم زيادة وحداته من خالل إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد مالكي  "صندوق االستثمار املفتوح"

 الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

 يشير إلى املعنى املنصوص عليه في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها؛"قرار عادي للصندوق" 

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باستردادها؛ السترداد""تاريخ ا

ا للشروط "نموذج االسترداد"  يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها الخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفق 

ا بالشروط والحكام تح  من الشروط والحكام. (3)ت عنوان امللحق والحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفق 

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

 تعني الهيئة الشرعية التابعة ملدير الصندوق؛الشرعية"  لجنة الرقابة"

  من الشروط والحكام؛ (1)تعني التوجيهات املوضحة في امللحق "توجيهات االستثمار الشرعية" 

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

 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشتراك"
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ا للشروط يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها "نموذج االشتراك"  الخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفق 

ا بالشروط والحكام تحت عنوان امللحق   من الشروط والحكام. (2)والحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفق 

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

ابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة تداول السعودية( أو السوق املالية السعودية. وتشمل حيث يسمح سياق النص تداول السعودية )شركة تتعني  "تداول"

ف في الوقت الحاضر بالقيام بأٍي من وظائف 
َّ
 ؛تداول بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو تابع، أو وكيل يمكن أن يكل

ا لحكام تعني ا"األوراق املالية املستهدفة"   من هذه الشروط والحكام (3)البند الفقرة )ب( من لوراق املالية التي يعتزم الصندوق االستثمار فيها وفق 

 ؛)سياسات االستثمار وممارساته(

ما لم  م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 تعني الشروط والحكام الخاصة بصندوق جدوى لسهم الوراق العربية املحّدثة بتاريخ "الشروط واألحكام"

 ُيذكر خالف ذلك؛

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

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

 صافي أصول الصندوق؛

م )أي من تاريخ يتم تحديد صافي الربح ليوم تقييم معين )بناء  على احتساب رسوم اإلدارة( على النحو التالي: إجمالي الرباح املسجلة في تاريخ التقيي "األرباح"

ن الوراق املالية املتداولة في الصكوك وما يشابهها م (التقييم السابق إلى تاريخ التقييم الحالي( ويشمل ذلك املكاسب الرأسمالية املحققة وغير املحققة

 منه إجمالي املصروفات املستحقة في تاريخ التقييم )
 
أي من تاريخ التقييم الخرى( واإليرادات املحققة وغير املحققة )إيرادات الرباح واملستحقات( مخصوما

 السابق إلى تاريخ التقييم الحالي(.

السنوية في يوم التقييم على النحو التالي: مصروفات رسوم اإلدارة املستحقة )في يوم التقييم سيتم احتساب معدل الرسوم اإلدارية  "املعدل السنوي "

 في 
 
 على أصول الصندوق في يوم التقييم ذي الصلة قبل استحقاق رسوم اإلدارة مضروبا

 
 على إجمالي عدد أيام التقويم في  366أو  365مقسوما

 
)اعتمادا

 السنة(.
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 الصندوق لخص م

 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي الصندوق  اسم .1

  فئة الصندوق/نوع الصندوق  .2
 
 عاما

 
بموجب الئحة صناديق ( أسواق النقد –مرابحة )صندوق استثمار مفتوح مطروح طرحا

 االستثمار

 شركة جدوى لالستثمار الصندوق  مدير اسم  .3

عوائد سوقية من خالل االستثمار في  يكمن الهدف االستثماري الساس ي للصندوق في تحقيق هدف الصندوق  .4

 للضوابط الشرعية لالستثمار
 
 عمليات املرابحة قصيرة الجل وذلك وفقا

متوسط املخاطر. ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل املخاطرة املوضحة في /ضمنخف املخاطر مستوى  .5

 الشروط والحكاممن  4البند 

 الحد األدنى ملبلغ االشتراك األولي - لالشتراك واالسترداداألدنى  الحد .6

 ريال لكل مستثمر 10,000,000وحدات الفئة )أ(: 

 ريال لكل مستثمر 1,000وحدات الفئة )ب(: 

 دوالر أمريكي لكل مستثمر  50(: وحدات الفئة )ج

 اإلضافيالحد األدنى ملبلغ االشتراك  -

 ريال لكل مستثمر1,000وحدات الفئة )أ(: 

 ريال لكل مستثمر 1,000وحدات الفئة )ب(: 

 دوالر أمريكي لكل مستثمر 10(: وحدات الفئة )ج

 االستردادالحد األدنى ملبلغ  -

 ريال لكل مستثمر1,000وحدات الفئة )أ(: 

 ريال لكل مستثمر 1,000وحدات الفئة )ب(: 

  دوالر أمريكي لكل مستثمر 10(: وحدات الفئة )ج

املستثمر بعد إجراء عملية  االسترداد عن )شريطة أن ال تنخفض قيمة ما يمتلكه 

 (الحد الدنى لالشتراك

 )بتوقيت مدينة الرياض( من يوم  10قبل الساعة  أيام التعامل/التقييم .7
 
، ويوم التقييم جميع أيام التقييمصباحا

 العمل في اململكة

 يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن سعر وحدة الصندوق بشكل يومي أيام اإلعالن .8

 اململكة في العمل أيام جميع االسترداد موعد دفع قية .9

 ريال للوحدة100وحدات الفئة )أ(:  - سعر الوحدة عند الطرح األولي )القيمة االسمية( .10

 ريال للوحدة 100وحدات الفئة )ب(:  -

  دوالر أمريكي للوحدة 10(: وحدات الفئة )ج -
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 الريال السعودي عملة الصندوق  .11

 تكون مدة الصندوق غير محددة استحقاق الصندوق مدة الصندوق وتاريخ  .12

م/ 2007يونيو  30وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وإصدار الوحدات في  تاريخ بداية الصندوق  .13

  هـ1428جمادى اآلخرة  15

 املوافق ه27/07/1443 واملعدلة بتاريخ هـ1428جمادى اآلخرة  15م / 2007يونيو  30 تاريخ إصدار الشروط واألحكام، وآخر تحديث لها .14

 م28/02/2022

 ال يوجد رسوم اإلسترداد املبكر .15

 ( بعد خصم الرسوم اإلداريةSIBIDمعدل الفائدة على الريال السعودي ملدة شهر ) املؤشر االسترشادي .16

 شركة جدوى لالستثمار اسم مشغل الصندوق  .17

 السعودية املحدودةشركة إتش إس بي س ي العربية  اسم أمين الحفظ .18

 شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه اسم مراجع الحسابات .19

 من املعدل السنوي  %0.50من الرباح بحد أقص ى  %10(: وحدات الفئة )أ رسوم إدارة الصندوق  .20

 من املعدل السنوي  %0.75من الرباح بحد أقص ى  %15وحدات الفئة )ب(: 

 من املعدل السنوي  %0.75أقص ى من الرباح بحد  %15وحدات الفئة )ج(: 

 ال يوجد رسوم االشتراك واالسترداد .21

 سنوية قدرها  - رسوم أمين الحفظ .22
 
من صافي قيمة  %0.02يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما

 .أصول الصندوق 

ريال سعودي عن كل  30يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسم تعامل بقيمة  -

 "(.تتعامال  رسم)" معاملة

وبيع شراء يتكبدها نتيجة التي وعموالت الوساطة املعامالت جميع تكاليف يتحمل الصندوق  التعامل تكاليف .23

االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف 

 السنوية

ويلتزم الصندوق بدفع جميع املصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. الصندوق  يدفع رسوم ومصاريف أخرى  .24

مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف ثالث فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل 

نفقات املستشار القانوني( بالتكلفة  ومنها على سبيل املثال ال الحصراملقدمة إلى الصندوق )

 الفعلية
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من صافي قيمة  %0.30من املتوقع أال تتجاوز املصاريف الخرى املذكورة أعاله ما نسبته 

أصول الصندوق بشكٍل سنوي. ويشار إلى أن النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم 

ذكر النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق 
ُ
 النفقات الفعلية فقط. على أن ت
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  االستثمار  صندوق  (1

 فئته ونوعهو الصندوق،  اسم (أ

 ، بالريال السعودي للمرابحةصندوق جدوى 
 
 عاما

 
بموجب الئحة صناديق ( أسواق النقد –مرابحة )صندوق استثمار مفتوح مطروح طرحا

 .االستثمار

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام، وآخر تحديث (ب

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 واملعدلة بتاريخ هـ1428جمادى اآلخرة  15م / 2007يونيو  30

افقة الهيئة (ج  على طرح وحدات الصندوق  تاريخ مو

 .هـ1428جمادى اآلخرة  15م/ 2007يونيو  30وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وإصدار الوحدات في 

 مدة الصندوق  (د

 .تكون مدة الصندوق غير محددة

 املطبق النظام (2

ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية التنفيذية، والنظمة واللوائح الخرى  ولوائحهلنظام السوق املالية ومدير الصندوق خاضعان الصندوق 

 السعودية.

 وممارساته االستثمار  سياسات (3

 األهداف االستثمارية للصندوق  (أ

 قصيرة مرابحة تقديم خالل من الوحدات ملالكي عوائد تحقيق في للصندوق  الساس ي االستثماري  الهدف يتمثل مفتوح، استثمار صندوق  باعتباره

 املال رأس على الحفاظ مع والصكوك، الجل قصيرة املرابحة وعقود أسواق النقد إلى مالكي الوحدات من خالل االستثمار في معامالت الجل

وَزعال  .والسيولة
ُ
 .إيرادات أو أرباح توزيعات من يتلقاه وما للصندوق  الصافية الرباح كافة استثمار ُيعاد وإنما أرباح، أي الوحدات مالكي على ت

 نوع )أنواع( األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي (ب

 :"(األوراق املالية املستهدفةيستهدف الصندوق االستثمار في الوراق املالية التالية )"

أو غيره  يرخصها البنك املركزي السعودي/اينظمهمعامالت املرابحة قصيرة الجل مع الطراف النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي التي  (1

 .من السلطات املختصة ذات الطبيعة املماثلة في سلطات قضائية أخرى بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي، الدوالر المريكي أو غيرها
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يكون هناك حد أقص ى  الصكوك التي تصدر في السوق املحلي أو أي سوق عاملية معتمدة من قبل الهيئة الشرعية ملدير الصندوق. لن (2

الستحقاق الصكوك. يمكن أن تكون هذه الصكوك غير مدرجة أو مدرجة في السوق السعودي أو أي سوق دولي آخر. لن يكون هناك حد 

 .أدنى ملتطلبات التصنيف لالستثمار في الصكوك

 وتم ترخيصها من قبل يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق أسواق النقد الخرى املتوافقة مع الشريعة  (3
 
 عاما

 
اإلسالمية واملطروحة طرحا

 
 
 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق وقت االستثمار.50الجهات املختصة ذات الصلة، شريطة أال تتجاوز جميع هذه االستثمارات معا

الي واستقرار الطرف النظير أو صندوق بالنسبة لالستثمارات في عمليات املرابحة، يقوم مدير الصندوق بتقييم الداء التاريخي والسجل امل (4

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

 .٪ من صافي أصول الصندوق في طرف نظير واحد و/أو صندوق استثمار، في وقت االستثمار25ال يجوز استثمار أكثر من  (5

 .معامالت املرابحة معها فية التي يستثمر مدير الصندوق مباشرة ال يوجد حد أدنى لتصنيف الطراف النظير  (6

 سياسة تركيز االستثمار (ج

يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق واملوضحة في الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط والحكام، بما فيها  (1

 .ضوابط االستثمار الشرعية

 من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.  %25ال يجوز استثمار أكثر من  (2

 من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.  %20ال يجوز االحتفاظ بأكثر من  (3

 من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.  %20ال يجوز استثمار أكثر من  (4

 املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق. في الوراقمن صافي قيمة أصول الصندوق  %10يجوز االحتفاظ بأكثر من ال  (5

 من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء: %10لن يتم استثمار أكثر من  (6

من صافي قيمة أصول  %35مة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته أدوات الدين الصادرة عن حكو  6-1

 .الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار

 .من صافي قيمة أصول الصندوق  %20أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته  6-2

 أصوله في الصكوك غير املدرجة من خالل املشاركة في الطروحات الخاصة.٪ من صافي 10لن يستثمر الصندوق أكثر من  (7

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل. 10يتم استثمار أكثر من لن  (8

 :يستثمر الصندوق في عقود املشتقات باستثناء أغراض التحوط شريطة أن (9
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 .ندوق من صافي أصول الص %10ال يتجاوز تعرض املشتقات  9-1

هيئة السوق املالية أو أي سلطة مختصة أخرى ذات / البنك املركزي السعودييخضع مصدر عقد املشتقات للقواعد الصادرة عن  9-2

  .طبيعة مماثلة

٪ من صافي 25في حالة معامالت املرابحة قصيرة الجل، لن تتجاوز استثمارات الصندوق مع طرف واحد أو في أطراف تابعة لنفس املجموعة  (10

 ل الصندوق.أصو 

. 120لن يتجاوز املتوسط املرجح لجل استحقاق الصندوق  (11
 
 تقويميا

 
 يوما

من صافي أصول %10أيام ما ال يقل عن  7يحتفظ الصندوق بالسيولة في جميع الوقات بحيث يبلغ النقد واالستثمارات التي تستحق خالل  (12

 الصندوق.

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

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

 .هيئة السوق املالية وقواعدها

 مجال استثماري بحده األدنى واألعلىجدول يوضح نسبة االستثمار في كل  (د

 

 البيان نوع االستثمار

الحد األدنى 

ألصول 

 الصندوق 

الحد 

األقص ى 

ألصول 

 الصندوق 

معامالت املرابحة 

 قصيرة الجل

معامالت املرابحة قصيرة الجل مع الطراف النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي 

أو غيره من السلطات املختصة  السعوديالبنك املركزي يرخصها أو  ينظمهاالتي 

 ذات الطبيعة املماثلة في سلطات قضائية أخرى 

0% 100% 

 الصكوك

الصكوك التي تصدر في السوق املحلي أو أي سوق عاملية معتمدة من قبل الهيئة 

الشرعية ملدير الصندوق. يمكن أن تكون هذه الصكوك غير مدرجة أو مدرجة في 

دولي آخر. لن يكون هناك حد أدنى ملتطلبات التصنيف  السوق السعودي أو أي سوق 

 لالستثمار في الصكوك

0% 100% 

صناديق أسواق النقد 

 الخرى 

صناديق أسواق النقد الخرى املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملطروحة طرحا عاما 

 وتم ترخيصها من قبل الجهات املختصة ذات الصلة

0% 50% 

 التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراتهأسواق األوراق املالية  (ه

 .يستثمر الصندوق في السوق السعودي املحلي واإلقليمي والعاملي
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 اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات الصندوق  (و

 يحق ملدير الصندوق االستثمار في الصندوق.

 يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية للصندوق أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي  (ز

 وفق  في الفقرة )د( من هذه املادةمع مراعاة الحدود املذكورة  (1
 
أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبا

 .تقديره املطلق

ر الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ القرار. يتولى فريق إدارة تجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدي (2

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

، وديناميكيات القطاعات/الصناعات في امل
 
/إقليميا

 
نطقة، إلى جانب العوامل الجيوسياسية الخرى. كما يقوم الفريق بتحليل العوامل محليا

 )يشتمل على 
 
 جوهريا

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

ر الفرص االستثمارية وتكوين املحفظة. كما يقوم فريق إدارة املحافظ االستثمارية بناء النماذج املالية والتوقعات املالية التفصيلية( الختيا

ملدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية والسواق لضمان توافق مخصصات املحفظة مع أهداف العوائد طويلة المد 

مار النشط لتحديد االستثمارات التي من املتوقع لها تحقيق عوائد للصندوق. يستخدم فريق العمل لدى مدير الصندوق استراتيجية االستث

أوضاع السواق  لتقييمعلى املدى الطويل عن طريق مجموعة من البحاث املالئمة للشركات والبحاث الساسية لألطراف املرتبطة 

 .والشركات ذات العالقة بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفعالية أكبر

 األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق أنواع  (ح

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

 أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها (ط

( من هذه الشروط 1ية ال تتوافق مع توجيهات االستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق )ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مال (1

 .والحكام

 .يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار (2

 الصندوق أو مديرو صناديق آخرونالحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير  (ي

 أعاله. (دالفقرة ) الجدول الوارد فيحسب ما ذكر في 

ممارسة صالحيات اإلقراض واالقتراض، وبيان سياسته فيما  بشأنصالحيات الصندوق في اإلقراض واالقتراض، وسياسة مدير الصندوق  (ك

 يتعلق برهن أصول الصندوق 
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فق مع ضوابط االستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوا

من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة. كما أنه يجوز للصندوق االقتراض من مدير الصندوق أو  %10القروض عن 

ها وفق الصول من البنوك املركزية املختصة في اإلقليم ذي الصلة( لتغطية طلبات أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية الخرى )املرخص ل

 .، على النحو املنصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار%10االسترداد، على أن يخضع هذا االقتراض لحد الـ 

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير (ل

٪ من صافي أصول الصندوق في طرف نظير واحد و / أو 25يجوز استثمار أكثر من أعاله، حيث ال  (دالفقرة ) الجدول الوارد فيحسب ما ذكر في 

معامالت  معها فيال يوجد حد أدنى لتصنيف الطراف النظيرة التي يستثمر مدير الصندوق مباشرة ، و صندوق استثمار، في وقت االستثمار

 .املرابحة

 ة مخاطر الصندوق بيان سياسة مدير الصندوق إلدار  (م

املخاطر املحتملة واإلفصاح عنها في أقرب وقت ممكن ملجلس إدارة الصندوق  وتقييميتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد 

 .التخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل من أثرها

 املؤشر اإلرشادي (ن

( بعد خصم الرسوم اإلدارية. ويمكن للمستثمرين SIBIDالريال السعودي ملدة شهر )هو معدل الفائدة على لداء الصندوق  اإلرشادياملؤشر 

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

 ل املعياري يعتبر الداء السابق للصندوق أو الداء السابق للمؤشر ال  (1
 
 .داء الصندوق أو السوق أو السواق ذات العالقة في املستقبلمعيارا

 لألداء السابق (2
 
 أو مسايرا

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

 عقود املشتقات (س

 :يطة أنلن يستثمر الصندوق في عقود املشتقات باستثناء أغراض التحوط شر 

 .من صافي أصول الصندوق  %10يتجاوز تعرض املشتقات ال  (1

هيئة السوق املالية أو أي سلطة مختصة أخرى ذات طبيعة /البنك املركزي السعودييخضع مصدر عقد املشتقات للقواعد الصادرة عن  (2

 .مماثلة

افق عليها هيئة السوق املالية بشأن أي  (ع  االستثمارحدود على أو قيود أي إعفاءات تو

 .طلب أي إعفاءات من هيئة السوق املاليةبيتقدم مدير الصندوق  لمال ينطبق حيث 
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 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  (4

 كما هو مبين في هذه 
 
ستثّمر. ومن والحكام الشروطيتطلب االستثمار في الصندوق التزاما

ُ
املمكن ، دون وجود أي ضمان لتحقيق عائد من رأس املال امل

 أن يكون الصندوق غير قادر على تحقيق عائدات إيجابية من استثماراته، وربما يتعذر بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال

 .التصرف بالسعر الذي يعتبره الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة. وبناء  عليه، قد يعجز الصندوق عن تحقيق أي عوائد من هذه الصول 

 اطر تقلب أسواق املالمخ (أ

ارات تتمثل املخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب أسواق املال، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار استثم

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

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

سعار يعتبرها مدير ضمان بأن يحقق االستثمار عوائد إيجابية أو أي عائدات على اإلطالق. وقد يتعذر على مدير الصندوق بيع االستثمارات بأ

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

 األداء السابق للصندوق  (ب

 على أداء الصندوق في املستقبل
 
 .إن الداء السابق للصندوق أو الداء السابق للمؤشر ال ُيعّد مؤشرا

 ضمان أداء الصندوق  (ج

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

 عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية (د

 وراق املالية، أو وديعة لدى أي مصرف تابع للصندوق.ال يعتبر االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد املصارف املحلية التي ترّوج أو تبيع ال 

 عند االستثمار في الصندوق  خسارة رأس املال (ه

 للعديد من عوامل املخاطرة في النشاط االقتصادي للصندوق والتي  عند االستثمار في الصندوق  رأس املالمن املمكن خسارة 
 
 نظرا

 
 أو جزئيا

 
كليا

 تم ذكرها في هذه الشروط والحكام على سبيل املثال وليس الحصر، وعليه، فإن االستثمار في الصندوق مناسب فقط للمستثمرين القادرين على

 تحمل مخاطر خسارة رأس املال املستثمر بأكمله. 

 باالستثمار في الصندوق  املرتبطةاملحتملة  الرئيسية لمخاطر ل قائمة (و
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 هنالك مخاطر محتملة عديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق كما هو مبين في القائمة أدناه.

 التغيرات السياسيةمخاطر  (1

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

 والتنموية.

 مخاطر الوضاع االقتصادية (2

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

 أهدافه االستثمارية.

 عيةاملخاطر املتعلقة بااللتزام بالضوابط الشر  (3

بعض الشركات التي من املتوقع أن تكون عوائد  وقد تستثنيلن يستثمر الصندوق إال في الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

االستثمارية فيها كبيره في حالة عدم تقيدها بالضوابط الشرعية. وإذا تبّين تعارض أي استثمار رئيس ي مع الضوابط الشرعية، يكون على 

 على سعر الوحدةمدير الصندو 
 
 .ق تصفية هذا االستثمار قبل تحقيق أهدافه، مما قد يؤثر سلبا

 مخاطر العملة الجنبية (4

قد تؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق املالية الساسية في أي محفظة استثمارية إلى زيادة أو نقصان قيمة الوحدات، وذلك 

 .حسب الحالة

 مخاطر السيولة (5

 لالئحة صناديق االستثمار، تحديد نسبة يحق ملدير ا
 
٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد 10لصندوق، وفقا

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

رف بالسعر الذي يعتبره مدير الصندوق أنه قيمة عادلة. ومن ثم، قد يعجز الصندوق عن تحقيق أي عوائد بأي شكل آخر من أشكال التص

 .من هذه الصول 
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 مخاطر االستثمار في الصناديق الخرى  (6

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

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.الشروط والحكام" من هذه الرئيسية لالستثمار في الصندوق 
 
 ، وقد يؤثر ذلك سلبا

 سوق املال غير املصّنفةمخاطر االستثمار في أدوات  (7

هناك بعض الوراق املالية غير ُمصّنفة من جانب مؤسسات التصنيف، وهي ال تتميز بالسيولة العالية مقارنة بالدوات املصّنفة، مما قد 

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

 االستثمار في السواق الخرى  مخاطر (8

لية باإلضافة إلى املخاطر املذكورة أعاله، قد ينطوي االستثمار في السواق الخرى على مخاطر معينة، مثل مخاطر التغيرات في اللوائح املا

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة. وقد ت
 
صبح االستثمارات الساسية وسوق العملة، والتغيرات السياسية واالقتصادية التي قد تؤثر سلبا

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

 مخاطر عدم وجود االستثمارات املناسبة (9

تحديد االستثمارات املناسبة ينطوي  ليس هناك ما يضمن أن يجد مدير الصندوق استثمارات تفي بالهداف االستثمارية للصندوق. فإن

على قدر كبير من عدم اليقين الذي ينعكس بدوره على عجز مدير الصندوق عن تحديد الهداف االستثمارية وقدرة الصندوق على تحقيق 

 .العوائد املرجوة

 مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين (10

 على نجاح فريق 
 
 كبيرا

 
إدارته؛ وخسارة خدمات أي من أفراد فريق اإلدارة بشكل عام )سواء بسبب االستقالة يعتمد نجاح الصندوق اعتمادا

أو لي سبب آخر( أو عدم قدرة الصندوق على استقطاب موظفين جدد أو االحتفاظ باملوظفين الحاليين قد يكون لها تأثير بالغ على نشاط 

 .الصندوق 

 مخاطر االئتمان (11

في أدوات املرابحة، والتي من املحتمل أن يخل املدين فيها بالتزاماته التعاقدية مع أطراف أخرى. المر تتعلق مخاطر االئتمان باالستثمارات 
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 .الذي قد ينتج عنه خسارة مبلغ االستثمار أو جزء منه أو تأخير استرداده

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني (12

ها الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التصرف في هذه في حال انخفاض التصنيف االئتماني لي من الصكوك التي يستثمر في

.
 
 سلبيا

 
 الصكوك، مما قد يؤثر بدوره على أداء الصندوق تأثيرا

 املصالح تعارضمخاطر  (13

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

إدارته للصندوق مبادئ النزاهة. ومع ذلك، قد يشارك املديرون واملسؤولون واملوظفون التابعون ملدير الصندوق والشركات التابعة  يراعي في

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

عامالت التي يكون فيها ملدير الصندوق مصلحة جوهرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع الغير بما يشكل الصندوق تأثير على امل

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

 
تعارضا

 .الت أو أي معامالت ذات صلة بها أو تنتج عنهاأو تعويضات تتعلق بهذه املعام

 مخاطر إدارة الصندوق  (14

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

 .ر الصندوق صالحية تولي إدارة الصندوق من جميع الجوانبال يجوز لي شخص شراء وحدات إال إذا كانت لديه النية في تخويل مدي

رات القانونية والتنظيمية (15  مخاطر التغيُّ

إلى التشريعات القائمة واملعلنة. ومن املحتمل صدور تعديالت على النظمة املعمول بها  الشروط والحكامتستند املعلومات الواردة في هذه 

رين. في اململكة، بما في ذلك تلك املتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر على الصندوق وعلى استثماراته أو املستثم

ي حالة النزاع؛ وله االحتكام إلى السلطات القضائية في اململكة لتسوية ما قد ينشأ من ويحق للصندوق اتخاذ بعض اإلجراءات القانونية ف

اق نزاعات. وملا كان للدوائر الحكومية في اململكة الحق في تطبيق التشريعات القائمة، فإن أي تغييرات قد تطرأ على تلك التشريعات أو إخف

 .ندوق تلك الدوائر الحكومية في تطبيقها قد يؤثر على الص

 مخاطر التمويل (16
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 على عائدات الصندوق. ومن املحتمل أن يزيد التمويل 
 
يمكن الحصول على التمويل للصندوق و/أو أي من استثماراته، مما قد يؤثر سلبا

 على درجة عالية من املخاطر املالية وقد يشكل مخاطر مختلفة للصندوق واستثمارات
 
ه، مثل من صافي دخل الصندوق، إال أنه ينطوي أيضا

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

 للشروط املتعارف عليها في هذا النوع من التمويل
 
 للدين في حال تعثر الصندوق في السداد وفقا

 
 .بعدئٍذ بحيازة هذه الصول ضمانا

 التقنيةاملخاطر  (17

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

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

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

 مخاطر الكوارث الطبيعية (18

تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء جميع القطاعات االقتصادية واالستثمارية، المر الذي قد يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق، دون 

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

 .على استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق 

 مخاطر التحركات السلبية (19

 .السلبية في أسعار صرف العمالت الجنبيةللوحدات من الفئة )ج(، مالك الوحدات معرض لخطر الخسارة الناجمة عن التحركات 

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

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

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

 
 
 .للشروط والحكامبالتزاماته وفقا

 آلية تقييم املخاطر (5

 .املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق  ييميقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتق

 الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق  (6
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 للمخاطر املرتبطة باالستثمار املبينة في 
 
 للمستثمرين الذين ليس لديهم املقدرة ملواجهة 4) البندنظرا

 
( أعاله، ال يعتبر االستثمار في الصندوق مناسبا

 .منخفضة/متوسطةنسبة مخاطر 

 االستثمارقيود/حدود  (7

 الشروط والحكام. يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وهذه

 العملة (8

 .هي الريال السعودي تكون عملة الصندوق 

 واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل (9

 تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها (أ

 اإلدارة رسوم (1

 "( بما يعادل ما يلي: اإلدارة رسومإدارة سنوية )" رسوميدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لصول الصندوق 

 من املعدل السنوي. %0.50من الرباح بحد أقص ى  %10(: وحدات الفئة )أ 1-1

 من املعدل السنوي. %0.75من الرباح بحد أقص ى  %15وحدات الفئة )ب(:  1-2

 من املعدل السنوي. %0.75من الرباح بحد أقص ى  %15وحدات الفئة )ج(:  1-3

  للفئتين )ب( و)ج( من الرباح اليومية )صافية من جميع النفقات الخرى غير رسوم اإلدارة(. %15و٪ للفئة )أ( 10تكون رسوم اإلدارة 

  ا( من صافي  %0.75وئة )أ( ٪ للف0.50يخضع الحد القص ى للرسوم املفروضة في أي يوم إلى حد أقص ى قدره للفئتين )ب( و )ج( )سنوي 

 الصول.

  ا من جميع املصاريف غير رسوم اإلدارة( يساوي  في الحاالت التي يكون فيها الربح في يوم معين )صافي 
 
لن يتقاض ى مدير الصندوق رسوما

 .(، أي لن يتم عكس رسوم اإلدارة املستحقة للفترة / اليام السابقة0أو أقل من )

 رسوم الحفظ  (2

 سنوية قدرها 
 
 من صافي قيمة أصول الصندوق. %0.02يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما

 التعامالت رسوم (3

 "(. تعامل رسمريال سعودي عن كل معاملة )" 30يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسم تعامل بقيمة 
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 مراجع الحساباتأتعاب  (4

 سنوية بقيمة  مراجع الحساباتإلى يدفع الصندوق 
 
 "(. مراجع الحسابات أتعاب)"سعودي ريال  32,250أتعابا

 الرسوم اإلدارية (5

 بقيمة 
 
 سنويا

 
 "(.إدارية رسوم)"من صافي قيمة أصول الصندوق %0.035يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسما

 مكافآت مجلس إدارة الصندوق  (6

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

.  %0.1الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 
 
 من أصول الصندوق سنويا

قدر أن تصل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين إلى  
ُ
.  30,000وت

 
مقابل الخدمات التي يقدمونها  وذلك ريال سعودي سنويا

 .للصندوق 

 رسوم النشر (7

دي ريال سعو  15,000فيما يخص اإلفصاح والتقرير السنوي ملالكي الوحدات، يلتزم مدير الصندوق بتحصيل رسم نشر من الصندوق بقيمة 

 ."(. ويخصم رسم النشر بصفة سنويةرسم النشر)" تقييمفي كل يوم 

 الرسوم الرقابية (8

 للجهات الرقابية. 7,500يدفع الصندوق رسوم رقابية بحد أقص ى 
 
 ريال سعودي سنويا

 املصاريف األخرى  (9

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

 اإلدارة والتنظيم والتشغيل املقدمة إلى الصندوق )ومنها على سبيل املثال ال الحصر نفقات املستشار القانوني( بالتكلفة الفعلية.

ق بشكل سنوي. ويشار إلى أن النفقات املذكورة من صافي قيمة أصول الصندو  %0.30من املتوقع أال تتجاوز املصاريف الخرى املذكورة أعاله ما نسبته 

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

  التعامل تكاليف (10

ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه  يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات.

 .التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية
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 الضريبة (11

 للنسبة املفروضة من قبل الجهات املختصةسوف يتم استقطاع ضريبة القيمة املضافة 
 
على الرسوم واملصاريف التي تخضع لضريبة  وفقا

 القيمة املضافة

ير الصندوق وأعضاء مجلس إدارته واملديرين واملوظفين والوكالء واملستشارين والشركات التابعة يلتزم الصندوق بتعويض وعدم مطالبة مد

ملبالغ والعمال التابعين للصندوق من جميع املطالبات وااللتزامات والتكاليف واملصاريف، بما في ذلك الحكام القضائية والنفقات القانونية وا

کبدونها نتيجة لألعمال التي يقومون بھا باسم الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته بحسن املدفوعة للترافع والتسوية التي قد يت

 . نية، وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطاملا لم ُيوجه إليه أي اتهام باإلهمال جسيم أو االحتيال

 الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق جدول يوضح جميع الرسوم واملصاريف، مع كيفية حساب مقابل  (ب

 

كيفية  وقت الدفع  املبلغ 

 االحتساب 

 الرسوم و املصاريف 

يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لصول الصندوق أتعاب إدارة سنوية 

 :"( بما يعادلاإلدارة رسوم)"

 .من املعدل السنوي  %0.50من الرباح بحد أقص ى  %10وحدات الفئة )أ(: 

 .من املعدل السنوي  %0.75من الرباح بحد أقص ى  %15وحدات الفئة )ب(: 

 من املعدل السنوي. %0.75من الرباح بحد أقص ى  %15وحدات الفئة )ج(: 

 االدارة رسوم فعلي سنوي 

 مجلس الصندوق  فعلي سنوي  30,000  ريال 

 القانونيأتعاب املحاسب  فعلي سنوي    ريال 32,250

 رسوم الحفظ فعلي سنوي   %0.02من صافي قيمة أصول الصندوق  

 رسوم التعامل فعلي سنوي  ريال سعودي عن كل معاملة 30

 رسوم إدارية فعلي سنوي    %0.035من صافي قيمة أصول الصندوق  

 رسوم النشر فعلي سنوي  15,000

 رسوم رقابية فعلي سنوي  ريال سعودي 7,500

من صافي قيمة أصول  %0.30املصاريف الخرى ما نسبته أال تتجاوز 

      الصندوق 

 أخرى  فعلي سنوي 

 يوضح جميع الرسوم واملصاريف التي تدفع من أصول الصندوق أو من مالكي الوحداتجدول افتراض ي  (ج

 افتراضيا ملالك وحدات بافتراض أن قيمة أصول الصندوق 
 
ریال سعودي لم تتغير طوال السنة ومبلغ اشتراك  مليار 1الجدول التالي يوضح استثمارا

 . %2ريال لم تتغير طوال السنة، وبافتراض أن يحقق الصندوق عائد إجمالي  1,000,000املستثمر 
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 جدول استثمار افتراض ي ملالك وحدات وحصته من املصاريف بالريال السعودي

 

املبلغ الذي يتحمله مالك 

الوحدات الستثماره في 

  ملدة عامالصندوق 

رسوم تطبق على كل 

 أصول الصندوق 
 نوع الرسوم  املطبقة على الفئات أ و ب  

SAR 1,637 10.00% أتعاب اإلدارة للفئة أ *** 

SAR 2,455 15.00% أتعاب اإلدارة للفئة ب*** 

SAR 200 0.02%  رسوم الحفظ -أمين الحفظ  رسوم 

* SAR 30  عمليةرسم التعامل لكل  -أمين الحفظ  رسوم 

SAR 350 0.035%  رسوم املدير اإلداري 

SAR 30 30,000  املستقلين   مجلس إدارة الصندوق  مكافأة أعضاء 

SAR 32 32,250 أتعاب املحاسب القانوني   

SAR 15 15,000  رسوم نشر 

SAR 7.5 7,500 الرسوم الرقابية 

SAR 3,000 0.30%  مصاريف أخرى 

 الوحدات )إذا كان االستثمار ملدة عام(**إجمالي ما يتحمله مالك 

SAR 5,271.28 فئة أ 

SAR 6,089.54 فئة ب 

 صافي قيمة االستثمار االفتراض ي ملدة عام

SAR 1,014,623.30 فئة أ 

SAR 1,013,788.67 فئة ب 

 

 الصندوق خالل السنة التقويميةيعتمد املبلغ الفعلي املصروف بموجب هذا العنوان على عدد الصفقات التي ينفذها مدير  *

 ** ال يشمل رسوم االشتراك ورسوم االسترداد ورسوم العمليات

 *** كنسبة من صافي الربح

ا للوائح التنظيمية.  الرقام ال تشمل ضريبة القيمة املضافة. تطبق ضريبة القيمة املضافة وفق 

 صروفات في الواقع إما بالدوالر المريكي أو بالريال السعودي. قد يتم تحميل املريال السعوديرقام املعادلة بالتم تضمين ال 

 

 جدول استثمار افتراض ي ملالك وحدات وحصته من املصاريف بالدوالر األمريكي* 
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املبلغ الذي يتحمله مالك 

الوحدات الستثماره في 

بالريال  الصندوق ملدة عام

 السعودي

رسوم تطبق على كل 

 أصول الصندوق 
 املطبقة على الفئة دنوع الرسوم  

(SAR 2,454.79  ) 
 أتعاب إدارة للفئة ج*** 15.00%

(USD 654.61 ما يعادل ) 

(SAR 200.00  ) 
 رسوم الحفظ -أمين الحفظ  رسوم  0.02%

(USD 53.33 ما يعادل ) 

* 
(SAR 30.00  ) 

 رسم التعامل لكل عملية -أمين الحفظ  رسوم 
(USD 8.00 ما يعادل ) 

(SAR 350.00  ) 
 رسوم املدير اإلداري  0.04%

(USD 93.33 ما يعادل ) 

(SAR 30.00  ) 
 املستقلين   مجلس إدارة الصندوق  مكافأة أعضاء  30,000

(USD 8.00 ما يعادل ) 

(SAR 32.25  ) 
   أتعاب املحاسب القانوني 32,250

(USD 8.60 ما يعادل ) 

(SAR 15.00  ) 
 رسوم نشر  15,000

(USD 4.00 ما يعادل ) 

(SAR 7.50  ) 
 الرسوم الرقابية 7,500

(USD 2.00 ما يعادل ) 

(SAR 3,000.00  ) 
 مصاريف أخرى  0.30%

(USD 800.00 ما يعادل ) 

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

 SAR 6,089.54 
 فئة ج

(USD 1,623.88  يعادلما  ) 

 صافي قيمة االستثمار االفتراض ي ملدة عام

 SAR 1,013,788.67 
 فئة ج

(USD 270,343.65 ما يعادل ) 

 

 يعتمد املبلغ الفعلي املصروف بموجب هذا العنوان على عدد الصفقات التي ينفذها مدير الصندوق خالل السنة التقويمية *

 ورسوم العمليات** ال يشمل رسوم االشتراك ورسوم االسترداد 

 *** كنسبة من صافي الربح

ا للوائح التنظيمية.  الرقام ال تشمل ضريبة القيمة املضافة. تطبق ضريبة القيمة املضافة وفق 
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 تم تضمين الرقام املعادلة بالدوالر المريكي. قد يتم تحميل املصروفات في الواقع إما بالدوالر المريكي أو بالريال السعودي

 مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالستردادتفاصيل  (د

 االشتراكرسوم  (1

 .ال يوجد

 رسوم االسترداد املبكر  (2

 .ال يوجد

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة (ه

 ال تنطبق.

 املعلومات املتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة (و

استثمارات الصندوق بطريقة تقلل من الضريبة أو الزكاة املستحقة. وال يقوم مدير يقوم مدير الصندوق باستخدام جهده املعقول في هيكلة 

الصندوق بتقديم أي مشورة حول املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن اكتساب أو حيازة أو التعويض أو التخلص من وحدات في 

م الضريبي أو الزكوي طلب املشورة املهنية من أجل التأكد من الضرائب الصندوق. ويجب على املستثمرين املحتملين الذين هم في شك حول موقفه

 أو الزكاة املستحقة الناتجة عن اكتسابهم أو حيازتهم أو تخلصهم من وحدات في الصندوق بموجب النظمة ذات الصلة أو تلك التي قد يكونوا

 .خاضعين لها

 بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق  (ز

 ال تنطبق.

 والتسعير ييمالتق (10

 كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق  (أ

اإلغالق لغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في الوراق املالية املستهدفة املدرجة/املتداولة في السوق املالية بأسعار 

ُيستخدم آخر سعر إغالق رسمي لألوراق  التقييم،في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول هذه الوراق املالية في يوم  التقييمالرسمية في يوم 
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ستحق الرباح/توزيعات الرباح واجبة الدفع حتى يوم  املالية في السوق ذات الصلة.
ُ
الوراق املالية املشتراة من خالل عملية  تقييم. ويتم التقييموت

ة. ويتم ل الوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك مدير الصندوق في الوراق املالية حتى تاريخ بدء تداول هذه الوراق املالية في السوق املاليبناء سج

سابقة حتى الوراق املالية املستهدفة التي تم تخصيصها عن طريق أحد إجراءات الشركات بناء  على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق ال تقييم

هذه الوراق املالية  تقييمتاريخ بدء تداول الوراق املالية في السوق. وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة املالية تمثل وحدة في صندوق آخر، يجب 

سوق املال التي ال االستثمارات املباشرة في أدوات  تقييم. ويجب التقييمعلى أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ سريان 

 إليها الرباح املستحقة حتى يوم 
 
. ويضاف النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى القيمة التقييمتتداول في السوق املالية على أساس التكلفة مضافا

 اإلجمالية لصول الصندوق.

ا  Bloombergذات الصلة كما تظهر في  لغراض التقييم، يجب على مدير الصندوق الحصول على إغالق أسعار صرف العمالت الجنبية اعتبار 

 .من تاريخ التقييم

 بيان عدد نقاط التقييم وتكرارها (ب

 .ُيحتسب سعر وحدة الصندوق في جميع أيام العمل

 الخطأ في التسعيريم أو يفي حال الخطأ في التق اإلجراءات التي ستتخذ (ج

الصول بحسن  تقييمأو التسعير فيما يتعلق بأصول الصندوق، يقوم مدير الصندوق بإعادة  التقييمفي حال علم مدير الصندوق عن أي خطأ في 

، يتم 
 
وتسعير االستثمار في العمالت غير الريال السعودي بناء  على سعر  تقييمنية والقيام بأي تعديالت الزمة لتصحيح قيمة سعر الوحدة. إضافة

ولتجنب  الصندوق.( أو غيرها كما يحددها مدير Bloomberg( أو بلومبرج )Thomson Reutersاإلغالق املعلن عنه من قبل ثومسن رويترز )

 التقييمالشك، يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء 

 .أو التسعير دون تأخير

 اض تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادتفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغر  (د

ُيحسب سعر الوحدة عن طريق خصم مجموع التزامات الصندوق من إجمالي قيمة الصول، وقسمة القيمة على عدد الوحدات القائمة يوم 

 التقييم.
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 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها (ه

  .على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني لتداول وذلك  يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن سعر وحدة الصندوق بشكل يومي

 التعامالت (11

  تفاصيل الطرح األولي (أ

 .هـ1428جمادى اآلخرة  15م / 2007يونيو  30ال ينطبق حيث سبق وتم طرح الصندوق بتاريخ 

ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل  (ب

 واالسترداد

 )بتوقيت مدينة الرياض( من يوم  10آخر موعد الستالم الطلبات هو قبل الساعة 
 
. ويعتمد تحديد تاريخ االشتراك وتاريخ االسترداد التقييمصباحا

 .على تاريخ تقديم الطلبات املستوفاة

 أن 
 
 ، هي:االشتراك واالسترداد شأن طلبات مافيالصندوق  مديرمسؤوليات علما

 ( من هذه الشروط والحكام.11يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع هذا البند ) (1

لسلطة التقديرية في حال )على ا هذهالصندوق استخدام  وملديريجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد.  (2

نسبة كبيرة من حجم التي تشكل  املاليةذات الصلة بشكل عام أو التعامل في الوراق  سوق املاليةاملثال ال الحصر( وقف التعامل في ال سبيل

 الصندوق لسباب معقولة صعوبة تحديد صافي قيمة الصول لكل وحدة بسبب هذا التعليق. مديرذات الصلة، ويرى  السوق 

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

في حساب مالك  عن طريق اإليداعبعملة الصندوق  االستردادعوائد  استثمار املستثمر. وتدفع جميعمبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل 

 الوحدات. 

 إجراءات االشتراك واالسترداد (ج

 عملية االشتراك (1
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 إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك من خالل استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى مدير الصندوق:

 لدى مدير الصندوق اتفاقية فتح حساب،  1-1
 
 قائما

 
 ؛(مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

 لدى مدير الصندوق(؛ 1-2
 
 قائما

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

 نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع. 1-3

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

 السريع أو باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة.

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

 على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد 
 
املحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

 .تفاصيل االشتراك

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

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

 العمل التالي.

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

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

باملستثمرين ( أيام عمل من تاريخ الرفض. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة 5خصم أي رسوم أو خصومات خالل فترة )

 . مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل الموال واإلرهاب

 عملية االسترداد (2

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

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

ذ ملعالجة عمليات االسترداد للوحدات من الفئة )ج(، قد يحتاج مدير الصندوق إلى تحويل الموال املتاحة إلى الدوالر المريكي. يتم تنفي

 اق العمالت املحلية / اإلقليمية.هذه التحويالت على أساس أسعار صرف العمالت الجنبية املتاحة في أسو 
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. وفي حال استالم طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد النهائي لت
 
لقي ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيا

ترداد املستوفى بعد املوعد النهائي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استالم الطلب. وفي حال استالم طلب االس

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

 مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد.

للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، بشكٍل إجباري، بناء  على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق 

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

 :الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في الحوال التالية

ا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية أو القانونية إذ 2-1

 ؛ أوأو التنظيمية، أو يتعارض مع الشروط والحكام واتفاقية االشتراك

 سارية.صحيحة أو لم تعد  إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير 2-2

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل و 
ُ
 ييم.التالي ليوم التقالخامس ت

  أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق  (د

 ملا هو وارد أدناه، باستثناء الحكام
 
 في وحدات الصندوق. التعاملخرى على أال توجد أي قيود  املنظمة لنقل ملكية الوحدات وفقا

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت (ه

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

 :ندوق، إال في أي من الحاالت اآلتيةواالسترداد في وحدات الص

فسيتم استرداد كامل املبلغ ، إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد الدنى لالشتراك (1

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

ُ
 امل

السابق  التقييممن صافي قيمة أصول الصندوق في يوم  %10زت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة ، إذا تجاو تقييمفي أي يوم  (2

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

 لنسبة  التقييماالسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم . وسيتم تنفيذ طلبات %10الطلبات نسبة 
 
الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد من عمل يومي ملدة الصول  تقييم تأخير يتجاوز  أال على ،10%

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل (و
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تي يتم يجوز ملدير الصندوق، بناء  على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو طلب نقل ملكية في حال تعليق التعامل في السوق الولية ال

دوق، فيها تداول الوراق املالية أو الصول الخرى اململوكة للصندوق، إما بشكٍل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي يعتقد مدير الصن

 لسباٍب معقولة، أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

السابق، يجوز  التقييم٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم 10إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد، بما في ذلك طلبات نقل امللكية، ما نسبته

طلبات ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة اإلجمالية لل

10.٪ 

الصول خالل يومي عمل من تاريخ  تقييم٪. ويتم 10التالي، وتخضع دائما لحد  التقييموتتم معالجة طلبات االسترداد ونقل امللكية املؤجلة في يوم 

 .تسليم طلب االسترداد

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات (ز

 يجب على املستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط والحكام، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الموال لدى مدير الصندوق؛

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

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

متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات  نقل امللكية. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية

 .مكافحة غسل الموال واإلرهاب. وملدير الصندوق رفض أي طلب نقل ملكية يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه
 
 قاطعا

 
 .يلتزم مدير الصندوق باالحتفاظ بسجل ملالكي الوحدات في اململكة؛ ويعد هذا السجل دليال

 الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها (ح

 فئات مختلفة من الوحدات: أربعيكون للصندوق  (1

 ريال لكل مستثمر. 10,000,000وحدات الفئة )أ(: اإلشتراك: الدنى ملبلغ  الحد 1-1

 ريال لكل مستثمر. 1,000وحدات الفئة )ب(: الحد الدنى ملبلغ اإلشتراك:  1-2

 دوالر أمريكي لكل مستثمر.  50(: وحدات الفئة )جالحد الدنى ملبلغ اإلشتراك:  1-3

 :ملبلغ االشتراك اإلضافيالحد الدنى  (2

 ريال لكل مستثمر.1,000وحدات الفئة )أ(:  2-1

 ريال لكل مستثمر. 1,000وحدات الفئة )ب(:  2-2

 .دوالر أمريكي لكل مستثمر 10(: وحدات الفئة )ج 2-3
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 الحد الدنى لالسترداد (3

 ريال لكل مستثمر.1,000وحدات الفئة )أ(:  3-1

 ريال لكل مستثمر. 1,000وحدات الفئة )ب(:  3-2

 دوالر أمريكي لكل مستثمر. 10(: وحدات الفئة )ج 3-3

 أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، واإلجراء املتخذ في حال عدم الوصول للحد األدنى (ط

ريال(، يقوم مدير الصندوق بما يلزم  10,000,000ماليين ريال سعودي ) 10يعادل  عمافي حال انخفضت قيمة صافي قيمة أصول الصندوق 

، يحق ملدير الصند
 
وق من تغيرات في توازن املحفظة االستثمارية للصندوق بما يتوافق مع حدود استثمارات الصندوق والشروط والحكام. إضافة

 .ى اشتراكات إضافية في الصندوق والحصول على تمويل يتيح للصندوق القيام باستثمارات إضافيةالحصول عل

 التوزيع سياسة (12

 توزيع األرباح والدخلسياسة  (أ

 قصيرة مرابحة تقديم خالل من الوحدات ملالكي عوائد تحقيق في للصندوق  الساس ي االستثماري  الهدف يتمثل مفتوح، استثمار صندوق  باعتباره

 املال رأس على الحفاظ مع والصكوك، الجل قصيرة املرابحة وعقود أسواق النقد إلى مالكي الوحدات من خالل االستثمار في معامالت الجل

وَزعال  .والسيولة
ُ
 .إيرادات أو أرباح توزيعات من يتلقاه وما للصندوق  الصافية الرباح كافة استثمار ُيعاد وإنما أرباح، أي الوحدات مالكي على ت

ق إن الهدف االستثماري للصندوق هو توفير عوائد سوقية ملالكي الوحدات. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دخل الصندو 

 باإلضافة إلى الرباح/توزيعات الرباح التي يتلقاها الصندوق. وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات
 
 .كامال

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع (ب

 ال ينطبق.

 كيفية دفع التوزيعات (ج

 ال ينطبق.

 الوحدات إلى مالكيالتقارير  تقديم (13

 السنوية، بما في ذلك البيان ربع السنوي والقوائم املالية األولية والسنويةبالتقارير  املتعلقة املعلومات (أ

  السنوية املراجعة( والبيان ربع السنوي القوائم املالية  )بما في ذلكإعداد التقارير السنوية مدير الصندوق  يجب على
 
الئحة ملتطلبات وفقا

 .صناديق االستثمار
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من خالل الوسائل املشار إليها في الفقرة فترة القوائم املالية الولية ( يوم من نهاية 30خالل ) ملالكي الوحداتوإتاحتها  الولية القوائمإعداد  ويتم

 ملتطلبات أدناه )ب( 
 
 .الئحة صناديق االستثماروفقا

 معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 ملتطلبات  التقرير ( أشهر من نهاية فترة3تتم إتاحة التقارير السنوية ملالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز )
 
وذلك  الئحة صناديق االستثماروفقا

 للضوابط التي تحددها  صندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير ال
 
أو أي موقع آخر متاح ملالكي الوحدات وفقا

 .الهيئة

 معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية (ج

 ملتطلبات  تتم إتاحة تقارير الصندوق من خالل الوسائل املشار إليها في الفقرة )ب( أعاله
 
 .الئحة صناديق االستثماروفقا

 .من خالل الوسائل املشار إليها في الفقرة )ب( أعالهويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق 

 ما هو منصوص عليه في الئحة صناديق االستثمار. على أن تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى

خاصة بالصندوق عن طريق العنوان املسجل ملالكي الوحدات )العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني( أو من خالل أي وترسل اإلشعارات ال

 وسائل اتصال متاحة ويتم اعتمادها. 

 للصندوق  السنوية املراجعةاملالية  االلتزام بتقديم القوائم (د

  الوحدات ملالكي املراجعة السنوية املالية القوائم تتوافر
 
، كما تتم إتاحة صافي قيمة الصول الحالية للصندوق للفحص من طلبها عند مجانا

 جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة الصول السابقة في املكاتب املسجلة ملدير الصندوق.

  الوحدات مالكي سجل (14

 بيان بشأن إعداد سجل محدث مالكي الوحدات (أ

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

 
، ويتم ويعد هذا السجل دليال

 تحديث السجل عند كل عملية اشتراك واسترداد.

 بيان معلومات عن سجل مالكي الوحدات  (ب

ميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات املعني فقط ودون مقابل عند الطلب عن سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات يظهر في فيه ج

 طريق مشغل الصندوق )شركة جدوى لالستثمار(، وذلك من خالل وسائل التواصل املوضحة في الشروط والحكام.
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  الوحدات مالكي اجتماع (15

 الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات (أ

 .الصندوق، بناء  على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحداتيجوز ملدير  (1

 ( أيام من استالم طلب خطي من أمين الحفظ.10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) (2

مالكي الوحدات الذي يملكون ( أيام من استالم طلب خطي من 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ) (3

 .من قيمة وحدات الصندوق  %25على القل 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات (ب

لى املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول، يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة ع

 من 21تزيد عن ) ( وال2) ( أيام10مهلة ال تقل عن ) (1إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء )ومن خالل إرسال 
 
( يوما

قتَرح. كما يتعين على مدير تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انع
ُ
قاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول العمال امل

 .نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق الصندوق، في 

 الكي الوحداتم اتاجتماعطريقة تصويت مالكي الوحدات، وحقوق التصويت في  (ج

على القل من قيمة وحدات  %25مجتمعين يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون 

 الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط والحكام.

من خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى  ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثاناملادةفي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا 

أيام من تاريخ  5من خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن املوقع اإللكتروني الخاص بتداول و 

ل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخال

. أي عدد من الوحدات، الحاضرين
 
 قانونيا

 
 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

لكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي ، و يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات

 وحدة يملكها مالك الوحدات في وقت االجتماع. عن كلالوحدات 

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

 السوق املالية.
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 حقوق مالكي الوحدات (16

 مالكي الوحدات  قائمة بحقوق  (أ

 :يحق ملالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم املنصوص عليها في هذه الشروط والحكام، بما في ذلك

 .نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق وسجل مالك الوحدة الخاص به بدون مقابلالحصول على  (1

يوفر مدير الصندوق و الحصــول علــى تقريــر يتضمــن صافــي قيمــة أصــول وحــدات الصنــدوق، وعــدد الوحــدات التــي يمتلكهــا وصافــي قيمتهــا،  (2

من  وم عمل( ي15ات اململوكة له، وسجل املعامالت في وحدات الصندوق وذلك خالل )لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحد

 .تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق 

 .الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها (3

 بـأي تغييـر فـي شـروط وأحـكام الصنـدوق وإرسـال ملخـص بهـذا التغييـر قبـل س اإلشعار (4
 
 الئحةلنـوع التغييـر واملـدة املحـددة فـي  ـريانه وفقـا

 االستثمار.صناديـق 

 .بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق  اإلشعار (5

6)  
َ
 .الفعليــة ومعلومــات أداء الصنــدوق عنــد طلبهــا والتعابتظهــر الرســوم  الحصــول علــى نســخة محدثــة مــن شــروط وأحــكام الصنــدوق ســنويا

  21تقـل عـن  البمـدة  اإلنهاءقبـل  الصندوق برغبـة مديـر الصنـدوق بإنهـاء  اإلشعار (7
 
  يومـا

 
التـي تنـص عليهـا الشـروط  الحداث بخالف، تقويميـا

 والحكام.

 .املحددة لذلك الوقاتفي  االسترداددفع عوائد  (8

 .الخاصة بمعالجة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق  اإلجراءاتعلى  الحصول  (9

أيـام مـن تسـلم طلـب كتابـي مـن مالـك أو أكثـر مـن مالكـي الوحـدات الذيـن  10 خاللمالكـي الوحـدات  الجتماعيقـوم مديـر الصنـدوق بالدعـوة  (10

 .الصنـدوق مـن قيمـة وحـدات  القلعلـى  %25يملكـون مجتمعيـن أو منفرديـن 

 بـأي أصـول للصـندوق  املرتبطة بحقوق التصويتسياسة مدير الصندوق فيمـا يتعلـق  (ب

التصويت املمنوحة ، يوافــق مجلــس إدارة الصنــدوق، علــى السياســات العامــة املرتبطــة بممارســة حقــوق مدير املطابقة وااللتزامالتشــاور مــع  بعد

ممارسـة أو  علـى تقديـره الخـاصالتي تشكل جزء من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق بناء   املاليــة الوراقللصنــدوق علــى أســاس 

 دون مقابل. تزويــد مالكــي الوحــدات بهــذه السياســة عنــد طلبهــموسيتم  مدير املطابقة وااللتزامالتشــاور مــع  بعد عـدم ممارسـة أي حقـوق تصويـت

 سؤولية مالكي الوحداتم (17
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 الصندوق. ديـون والتزامـاتمسؤول عن يكـون مالـك الوحـدات  الفـي الصنـدوق أو جـزء منـه،  الستثمارهفيمـا عـدا خسـارة مالـك الوحـدات 

 الوحدات خصائص (18

الصندوق، كما ال يجوز ملدير الصندوق إصدار يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية ويتم معاملتهم باملساواة من قبل مدير 

ا شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي الوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بها املستثمر، يتلقى هذ

 يحتوي على التفاصيل الكاملة للمعاملة. وفي حال تصفية الصندوق، يكون ل
 
جميع مالكي الوحدات حصة من صافي قيمة أصول املستثمر تأكيدا خطيا

الصندوق املتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة مساهمتهم في الصندوق، بمعنى أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق 

 .تكون متساوية

 :الفئات الثالث التالية إلى في الصندوق  تنقسم الوحدات

 هي وحدات توحدات الفئة )أ(:  (أ
 
 ريال سعودي. 10,000,000بقيمة استثمارية ال تقل عن  للشروط والحكامصدر للمستثمرين وفقا

 وحدات الفئة )ب(:  (ب
 
 ريال سعودي. 1,000بقيمة استثمارية ال تقل عن  للشروط والحكامهي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا

 وحدات الفئة )ج(:  (ج
 
  .دوالر أمريكي 50.00بقيمة استثمارية ال تقل عن مللشروط والحكاهي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا

ريال سعودي أو أعلى،  10,000,000يحق ملدير الصندوق في حال، بسبب االشتراك )االشتراكات( الجديدة، وصل إجمالي تكلفة وحدة الفئة )ب( إلى 

 على ذلك، بعد تبديل 
 
الوحدات، يقوم مدير الصندوق بمشاركة تفاصيل التبديل مع تحويل وحدات املستثمر من الفئة )ب( إلى الفئة )أ(. عالوة

  .املستثمر املعني

ريال سعودي، يكون ملدير الصندوق الحق في تحويل  10,000,000وفي حالة، بسبب االسترداد، قلت التكلفة اإلجمالية للوحدة من الفئة )أ( عن 

 على ذلك،
 
بعد تبديل الوحدات، يقوم مدير الصندوق بمشاركة تفاصيل التبديل مع املستثمر  وحدات املستثمر من الفئة )أ( إلى الفئة )ب(. عالوة

 .املعني

ا من قبل املالك )أي ت كلفة االستثمار( يستند الحد الدنى ملبلغ االستثمار املستخدم لتحديد أهلية فئة وحدة معينة إلى املبلغ الذي تم استثماره فعلي 

 وليس القيمة السوقية.

دارة وعملة الوحدة، يجب أن تصنف جميع فئات الوحدات بشكل متساٍو من حيث املخاطر، العائد، مستحقات الربح واملصروفات بخالف رسوم اإل 

 .وما خالفها

 شروط وأحكام الصندوق  في تغييراتال (19

افقــات باألحكام ا بيان (أ  االستثمارصناديــق  الئحةاملحــددة بموجــب  واإلشعاراتملنظمــة لتغييــر شــروط وأحــكام الصنــدوق واملو

 الئحةاملحـددة بموجــب  واإلشعاراتالعامـة واملوافقـات  االستثماراملنظمـة لتغييـر شـروط وأحـكام صناديـق  الحكامخضـع هـذا الصنـدوق لجميـع ي

 .وأي تعديـل عليهـا االستثمارصناديــق 
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 أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق  عن لإلشعار بيان اإلجراءات التي ستتبع  (ب

وأي تعديـل عليهـا عنــد إجــراء أي تغييــر علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق بحســب أنــواع  االستثمارصناديــق  الئحةلتــزم مديــر الصنــدوق بمتطلبــات ي

 :التغييــر التاليــة

 الساسيةالتغييرات  (1

قـرار  خاللاملقتـرح مـن  الساس يجـب علـى مديـر الصنـدوق الحصـول علـى موافقـة مالكـي الوحـدات فـي الصنـدوق املعنـي علـى التغييـر ي 1-1

 .صنـدوق عـادي

املقتــرح  الساس يـى التغييــر يجــب علــى مديــر الصنــدوق بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات، الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علـ 1-2

 .للصنــدوق 

 الحاالت التالية:أي من  "الساس يالتغيير " صد بمصطلحيق 1-3

 .لتغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئتها -

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق  -

  ق.الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندو  االنسحاب -

 .وتبلغ بها مدير الصندوق  آلخرأخرى تقررها الهيئة من حين  حاالتأي  -

 .جب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساس يي 1-4

 موقـعوأي  اإللكترونيفـي موقعـه  الساسيةعـن تفاصيـل التغييـرات  واإلفصاحإشـعار مالكـي الوحـدات جب على مدير الصندوق ي 1-5

 .أيـام مـن سـريان التغييـر (10قبل )آخـر متـاح للجمهـور بحسـب الضوابـط التـي تحددهـا الهيئـة  إلكتروني

 لالئحة صناديق االستثمار التي يعدها مدير الصندوق  في تقارير الصندوق  الساسيةالتغييـرات يجب بيان تفاصيل  1-6
 
 .وفقا

 ).)إن وجدتاسـترداد وحداتهـم قبـل سـريان أي تغييـر أساسـي دون فـرض أي رسـوم اسـترداد  الصندوق حـق ملالكـي وحـدات ي 1-7

 التغييرات الغير أساسية (2
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آخـر متـاح للجمهـور  إلكتروني موقـعوأي  اإللكترونيفـي موقعـه  واإلفصاحيجـب علـى مديـر الصنـدوق إشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات  2-1

ملالكـي أيـام مـن سـريان التغييـر، ويحــق  (10قبل )تحددهـا الهيئـة عـن أي تغييـرات غيـر أساسـية فـي الصنـدوق  بحسـب الضوابـط التـي

 ).)إن وجدتاسـترداد وحداتهـم قبـل سـريان أي تغييـر أساسـي دون فـرض أي رسـوم اسـترداد  الصندوق وحـدات 

 .أساس ي غير ارة الصندوق قبل إجراء أي تغييرجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدي 2-2

 الساسية.يقع ضمن التغييرات  الأي تغيير  الساس ي"التغيير غير "بـ يقصد 2-3

 لالئحة صناديق االستثمار. التي يعدها مدير الصندوق  في تقارير الصندوق  غير الساسيةالتغييـرات يجب بيان تفاصيل  2-4
 
 وفقا

 الصندوق  إنهاء وتصفية (20

 االستثمارصناديــق  الئحةالخاصــة بذلــك بموجــب أحــكام  واإلجراءات، الصندوق التــي تســتوجب إنهــاء  الحاالت (أ

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

 برغبته في إنهاء 
 
 على القل، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. 21الصندوق قبل والهيئة إخطارا

 
 يوما

على الرغم من الفقرة السابقة، يقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق إذا ظل صافي قيمة أصول الصندوق أقل من عشرة ماليين ريال سعودي 

الصندوق إلى الهيئة بأن صافي قيمة أصول الصندوق أقل من عشرة ( أشهر من تاريخ اإلخطار املوجه من مدير 6ريال( ملدة ستة ) 10,000,000)

 ريال(  10,000,000ماليين ريال سعودي )

يبدأ مدير الصندوق بتصفية الصندوق عند انتهائه، دون اإلخالل بهذه الشروط والحكام. ويتولى مدير الصندوق اإلفصاح عن إنهاء الصندوق 

 .لكتروني وعلى املوقع اإللكتروني لتداول واإلطار الزمني لتصفيته على موقعه اإل

 الصندوق  املتبعة لتصفية اإلجراءات (ب

 :في حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية

 .تباع أحكام إنهاء وتصفية الصندوق املذكورة في شروط وأحكام الصندوق إ (1

 .بيـع أصـول الصنـدوق وتوزيـع مسـتحقات مالكـي الوحـدات عليهـم قبـل انتهـاء مـدة الصنـدوق قـوم مديـر الصنـدوق بإتمـام مرحلـة ي (2



 

39 

ه لغـرض إنهـاء الصنـدوق، يقـوم مديـر الصنـدوق بإعـداد خطـة وإجـراءات إنهـاء الصنـدوق بما يحقـق مصلحة مالكـي الوحدات، ويجـب عليـ (3

 .علـى هـذه الخطـة قبـل القيـام بـأي إجـراء فـي هـذا الشـأن الحصـول علـى موافقـة مجلـس إدارة الصنـدوق 

4)  
 
ـن ( يوم م21عن ) تقـل البتفاصيـل خطـة وإجـراءات إنهـاء الصنـدوق قبـل مـدة  يقـوم مديـر الصنـدوق بإشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات كتابيـا

 .وأحكام الصندوق شروط ب ون اإلخاللالتاريـخ املزمـع إنهـاء الصنـدوق فيـه، ود

 .بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق املوافق عليها بااللتزاميقوم مدير الصندوق  (5

6)  
 
 ملتطلبات الئحة  أيـام مـن انتهاء مـدة الصندوق ( 10خالل )بانتهـاء الصنـدوق  يقـوم مديـر الصنـدوق بإشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات كتابيـا

 
وفقا

 صناديق االستثمار.

 .دير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيتهجب على مي (7

يتعـارض مـع مصلحـة  ال يقـوم مديـر الصنـدوق بتوزيـع مسـتحقات مالكـي الوحـدات عليهـم فـور انتهـاء مـدة الصنـدوق أو تصفيتـه دون تأخيـر وبمـا (8

 .الصنـدوق مالكـي الوحـدات وشـروط وأحـكام 

 للضوابط التي تحددها  وقـع آخـر متـاح للجمهـور مللسـوق أو أي  اإللكتروني، واملوقـع اإللكترونيفـي موقعـه  باإلعالنيقـوم مديـر الصنـدوق  (9
 
وفقا

 .عـن انتهـاء مـدة الصنـدوق أو مـدة تصفيتـهالهيئة 

 يقـوم مديـر الصنـدوق بتزويـد مالكـي الوحـدات بتقريـر  (10
 
( 70)تزيــد علــى  المــدة  ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار خالل إنهـاء الصنـدوق وفقـا

 
 
  مــن تاريــخ اكتمــال إنهــاء الصنــدوق أو تصفيتــه، يوما

 
قوائـم ماليـة  آلخر الالحقةللصنـدوق عـن الفتـرة  القوائــم املاليــة النهائيــة املراجعــةمتضمنا

 .ـةسـنوية مراجع

 في حال انتهاء مدة الصندوق  (ج

 يتقاض ى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق  الفي حال انتهاء مدة الصندوق، 

 مدير الصندوق  (21

 اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته (أ

 بما يلي:مدير الصندوق ، وتتمثل واجبات ومسؤوليات شركة جدوى لالستثمار

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة  (1
 
 .الشروط والحكامهذه ، و مؤسسات السوق املاليةيتصرف مدير الصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقا



 

40 

تجاه  العمل بأمانة، بما في ذلك الئحة مؤسسات السوق املاليةيلتزم مدير الصندوق باالمتثال باملبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب  (2

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

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: (3

 .إدارة الصندوق  3-1

  .عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق  3-2

 .طرح الوحدات 3-3

 .تضليلضمان دقة هذه الشروط والحكام، والتأكد من اكتمال هذه الشروط والحكام ووضوحها ودقتها وخلوها من أي  3-4

 يعـد مديـر الصنـدوق مسـؤو  (4
 
سـواء أدى مسـؤولياته وواجباتـه بشـكل مباشـر أم كلـف بهـا جهـة خارجيـة  االستثمارصناديـق  بالئحة االلتزامعـن  ال

 .مؤسسـات السـوق املاليـة والئحة االستثمارصناديـق ئحة ال بموجـب أحـكام 

 يعـد مديـر الصنـدوق مسـؤو  (5
 
تجـاه مالكـي الوحـدات عـن خسـائر الصنـدوق الناتجـة عـن احتيالـه أو إهمالـه أو سـوء تصرفـه أو تقصيـره  ال

 .املتعمـد

صــد املخاطــر التــي تؤثــر فــي اســتثمارات الصنــدوق، وضمــان سـرعة التعامـل لر  واإلجراءاتيجــب علــى مديــر الصنــدوق أن يضــع السياســات  (6

 .القلاملخاطـر بشـكل سـنوي علـى  تقييمالقيـام بعمليـة  واإلجراءاتمعهـا. علـى أن يتضمـن تلـك السياسـات 

صنـدوق اسـتثمار يديـره، وأن يـزود هيئـة السـوق املاليـة بنتائـج لـكل  وااللتزاميجـب علـى مديـر الصنـدوق تطبيـق برنامـج مراقبـة املطابقـة  (7

 .التطبيـق عنـد طلبهـا

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه (ب

م، 21/08/2006بتاريخ  37-06034مدير الصندوق هو مؤسسة سوق مالية مرخص له بموجب الئحة مؤسسات السوق املالية بترخيص رقم 

 .أعمال الوراق املالية بما في ذلك طرح وإدارة صناديق االستثمار في اململكة العربية السعوديةملزاولة 

 العنوان املسجل وعنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق  (ج

 طريق امللك فهد، الرياض

 سكاي تاورز

 الطابق الرابع

 60677ص.ب. 

 11555الرياض 

 اململكة العربية السعودية
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 اإللكتروني ملدير الصندوق عنوان املوقع  (د

 www.jadwa.comاملوقع اإللكتروني: 

 بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  (ه

 مليون ريال سعودي. 852,735

 للسنة املالية السابقة واألرباح اإليراداتملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح  (و

 البند م31/12/2020املنتهية في السنة 

 الدخل 295,443,470

 املصاريف 173,218,346

 الزكاة 52,551,289

 صافي الدخل 30,078,282

 واملسؤوليات والواجبات الرئيسة ملدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق  األدوار  (ز

 مديــر الصنــدوق يعــد  (1
 
ويراعــي كذلــك مصالــح حاملــي الوحــدات فــي إطــار  االستثماريةعــن إدارة الصنــدوق والســعي لتحقيــق أهدافــه  مسؤوال

 االستثمار.صناديــق  الئحةبسياســات اســتثمار الصنــدوق وممارســاته وقيــود االســتثمار املنصــوص عليهــا فــي  وااللتزام والحكامالشــروط 

 لهذه الشروط والحكام. توجيهات االستثمار الشرعيةلتزام باال (2
 
 وفقا

 لهذه الشروط والحكام مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة (3
 
 .وفقا

 ماراالستثأي أنشـطة عمـل أو مصالـح أخـرى ملديـر الصنـدوق تمثـل أهميـة جوهريـة، أو مـن املمكـن أن تتعـارض مـع أنشـطة صنـدوق  (ح

 ال يوجد.

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن (ط

 .يحق ملدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك

 املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله األحكام (ي

 لتعيين بديل له، أو اتخاذ  (1
 
 أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في الحوال التالية:للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

إخطار الهيئة دون  االستثماراتوتشـغيل الصناديـق أو نشـاط إدارة  االستثماراتإدارة نشاط إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة  1-1

 مؤسسات السوق املالية.بموجب الئحة 

http://www.jadwa.com/
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وتشـغيل الصناديـق أو نشـاط إدارة  االستثماراتإدارة نشاط إذا ألغت الهيئة الترخيص أو التراخيص الصادرة ملدير الصندوق ملزاولة  1-2

 مؤسسات السوق املالية.بموجب الئحة  االستثمارات

وتشـغيل الصناديـق أو نشـاط إدارة  ثماراتاالستترخيصـه فـي ممارسـة نشـاط إدارة  إللغاءقديـم طلـب إلـى الهيئـة مـن مديـر الصنـدوق ت 1-3

 .االستثمارات

 بشكل تراه الهيئة جوه –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  1-4
 
 باإللتزام بالنظام ولوائحة التنفيذية. –ريا

وجـود شـخص آخـر مسـجل لـدى أو عجـزه أو اسـتقالته مـع عـدم  االستثمارالـذي يديـر أصـول صنـدوق  االستثماريةوفـاة مديـر املحفظـة  1-5

 االستثمارية.أو أصـول الصناديـق التـي يديرهـا مديـر املحفظـة  صنـدوق المديـر الصنـدوق قـادر علـى إدارة أصـول 

 .أنها ذات أهمية جوهرية –بناء  عل أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  1-6

 .يوميـن مـن تاريـخ حدوثهـا خالل ( أعاله1)الـوارد ذكرهـا فـي الفقـرة  الحاالتيجـب علـى مديـر الصنـدوق إشـعار الهيئـة بـأي مـن  (2

 للحاالت املنصوص عليها في  (3
 
الجتماع مالكي للدعـوة  املعزول( أعاله، توجه الهيئة مدير الصندوق 1)الفقـرة عند عزل مدير الصندوق وفقا

وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى من خالل قرار صندوق عادي للبحث  بالعزل، الهيئة( يوم من تاريخ صدور قرار 15وحدات خالل )

 والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة املحددة للبحث والتفاوض.

خالل  شعر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات، يجـب علـى مديـر الصنـدوق أن ي( أعاله3)عنـد تحقـق الحالـة املنصـوص عليهـا فـي الفقـرة  (4

 يومين نت تاريخ انعقاده.

أو الجهة املعينة املخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب منه لغرض تعيين  علـى مديـر الصنـدوق التعـاون وتزويـد أميـن الحفـظيجب  (5

 ( أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كال الطرفين الحفاظ على سرية املعلومات.10مدير صندوق بديل وذلك خالل )

يجب على مدير الصندوق عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن يرسل موافق مدير  (6

 الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.

 إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها  (7
 
ندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة ، فيتعين على مدير الص( أعاله1) ملا هو وارد في الفقرة وفقا

 ( 60مدير الصندوق البديل وذلك خالل ) إلىعلى تسهيل النقل السلس للمسؤوليات 
 
مدير الصندوق البديل ويجب على  تعيينمن  الولى يوما

 
 
  مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا

 
  ومناسبا

 
لتقدير الهيئة املحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود  ووفقا

 .بالصندوق املرتبطة 

فإنـه ( أعاله، 3الفقرة ) املـدة املحـددة للبحـث والتفـاوض مـع مديـر صنـدوق بديـل املشـار إليهـا فـيخالل في حال لم يعين مدير صندوق بديل  (8

 .قـرار خـاص للصنـدوق  خاللـن يحـق ملالكـي الوحـدات طلـب تصفيـة الصنـدوق م

 مشغل الصندوق  (22
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 اسم مشغل الصندوق  (أ

 .شركة جدوى لالستثمار

 الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخهرقم  (ب

 م.21/08/2006بتاريخ  37-06034هو مؤسسة سوق مالية مرخص له بموجب الئحة مؤسسات السوق املالية بترخيص رقم  مشغل الصندوق 

 املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق العنوان  (ج

 طريق امللك فهد، الرياض

 سكاي تاورز

 الطابق الرابع

 60677ص.ب. 

 11555الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 بيان األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق  (د

 .تعاب بحساب الصندوق، اجراء التسويات االلزمةتسجيل جميع املبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق واملصاريف وال (1

 لهذه الشروط والحكام والئحة صناديق االستثمار. (2
 
 التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقا

 للشروط والحكام. (3
 
 تقييم أصول الصندوق لتسعير الوحدات في الوقت وفقا

 للشروط والحكام )إن (4
 
 وجدت(. توزيع الرباح على مالكي الوحدات وفقا

 للشروط والحكام. وموقع تداول  اإللكترونينشر صافي قيمة أصول الصندوق في املوقع  (5
 
 وفقا

 للشروط والحكام االشتراك واالستردادتنفيذ طلبات  (6
 
 .وفقا

 لالئحة صناديق االستثمار. (7
 
 إعداد القوائم املالية للصندوق وفقا

 حة صناديق االستثمار.تقديم التقارير ملالكي الوحدات حسب ما نصت عليه الئ (8

 تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق املالية. (9

 بيان حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن (ه

 للصندوق من الباطن.يجـوز ملشـغل الصنـدوق تكليـف طـرف ثالـث أو أكثـر أو أي تابعيـه بالعمـل مشـغ
 
 ال
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 ثالث (و
ً
 فيما يتعلق بالصندوق املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

ً
 ا

 ال يوجد كما في تاريخ هذه الشروط والحكام.

 الحفظ  أمين (23

 أمين الحفظ اسم (أ

 .شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية

 الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخهرقم  (ب

 م.09/11/2005بتاريخ  37-05008مؤسسة سوق مالية مرخص له بموجب الئحة مؤسسات السوق املالية بترخيص رقم 

 ألمين الحفظ العنوان املسجل وعنوان العمل (ج

 حي املروج –طريق العليا العام  -7267

 2255 – 12283الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 920022688هاتف: 

www.hsbcsaudi.com 

 ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ  (د

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

 املتعلقة بحفظ أصول الصندوق.

 من الباطنأمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ بيان حق  (ه

 .أو أمناء حفظ آخرين لالحتفاظ بأصول الصندوق الواقعة خارج اململكة من الباطنجوز لمين الحفظ و/أو مدير الصندوق تعيين أمناء حفظ ي

 فيما يتعلق بالصندوق أمين الحفظ املهام التي كلف بها  (و
ً
 ثالثا

ً
 طرفا

 ال يوجد كما في تاريخ هذه الشروط والحكام.

 هاملنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال األحكام (ز

 لتعيين بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في الحوال التالية:أمين الحفظ للهيئة الحق في عزل  (1
 
 واتخاذ كل إجراء تراه مناسبا

 سوق املالية.مؤسسات الإذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار الهيئة بموجب الئحة  1-1

http://www.hsbcsaudi.com/
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 مؤسسات السوق املالية.الئحة إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر لمين الحفظ ملزاولة أي من أعمال الحفظ بموجب  1-2

 .بناء على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة إللغاء ترخيصه ملزاولة أعمال الحفظ 1-3

 وهبشكل تراه الهيئة ج –قد أخل أمين الحفظ إذا رأت الهيئة أن  1-4
 
 باإللتزام بالنظام ولوائحة التنفيذية. –ريا

 .أنها ذات أهمية جوهرية –بناء  عل أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  1-5

  لي من صالحياتهاحال ممارسة الهيئة  في (2
 
 لتعليمات ( أعاله1) للفقرة وفقا

 
، يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل للصندوق وفقا

تسهيل نقل املسؤوليات إلى  فيمن مهامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل املساعدة  املعفىالهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ 

 من تاريخ60أمين الحفظ البديل خالل الفترة الولية التي تبلغ )
 
أمين الحفظ، إذا رأت الهيئة ضرورة  تزمليتعيين مدير الصندوق البديل.  ( يوما

  يكون لذلك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي 
 
 ، بحيث تتضمن أمين الحفظ البديل.فيها طرفا

الصندوق للعزل بموجب إشعار خطي من مدير  باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الهيئة، يخضع أمين الحفظ املعين من قبل مدير (3

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

 
 
 وني وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.على الفور، ويتعين عليه اإلفصاح عن هذا العزل على الفور على موقعه اإللكتر ومالكي الوحدات خطيا

 30، أن ينهي تعيين أمين الحفظ خالل )( أعاله1)يجب على مدير الصندوق، عند استالم أمين الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة  (4
 
( يوما

ظ لتسهيل االنتقال السلس من واجباته أن يتعاون مع أمين الحف ىمن تاريخ اإلخطار وأن يعين أمين حفظ آخر. ويجب على أمين الحفظ املعف

 فيها، حسب الحاجة وعند االقتضاء، إل
 
ى للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع العقود املتعلقة بالصندوق والتي يكون طرفا

 أمين الحفظ البديل.

هذه الظروف على الفور على موقعه في حال عزل أو استبدال أمين الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن  (5

 املوقع اإللكتروني لتداول.و اإللكتروني 

 الوظيفة أسم الشركة

 املدير اإلداري  شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية.

 أمين الحفظ   شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية.

 مراجع الحسابات شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه

 

 الصندوق  مجلس إدارة (24

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية (أ

 .غنام الغنام )رئيس املجلس(الستاذ/  (1



 

46 

 .د. محمد سلطان السهلي )عضو مستقل( (2

 .د. وليد عداس )عضو مستقل( (3

 (.الستاذ/ عامر أفيوني )عضو (4

 .الستاذ/ راجا أسد خان )عضو( (5

 مجلس إدارة الصندوق  نبذة عن مؤهالت أعضاء (ب

 غنام الغنام )رئيس املجلس(:األستاذ/  (1

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

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

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

لعقارية. وهو مخطط مالي في تنظيم حمالت لجمع الموال للشركات االستثمارية املختلفة في السهم الخاصة، وإدارة الصول، واملنتجات ا

وس في معتمد، وحاصل على درجة املاجستير في املعلوماتية من جامعة والية أوهايو، الواليات املتحدة المريكية، باإلضافة إلى درجة البكالوري

 إدارة العمال من جامعة توليدو، أوهايو، الواليات املتحدة المريكية.

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

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

السعودية للمحاسبة. وقد قام الدكتور محمد السهلي بتأليف ونشر العديد من البحاث العلمية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في 

ملبورن، أستراليا، باإلضافة إلى درجة املاجستير في املحاسبة من جامعة سانت لويس، الواليات املتحدة المريكية، املحاسبة من جامعة 

 ودرجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك سعود.

 د. وليد عداس )عضو مستقل(:  (3

ير في البنك اإلسالمي للتنمية بجدة. ومن بين املناصب يشغل الدكتور وليد عداس منصب نائب مدير إدارة موارد العمليات لفعالية التطو 

السابقة التي شغلها الدكتور عداس، رئيس قسم البرامج وإدارة املحافظ في البنك نفسه، ومدير مالي وإداري في منتدى الطاقة الدولي في 
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اليزيا، ودرجة املاجستير في االقتصاد من جامعة الرياض. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من الجامعة اإلسالمية الدولية في م

 إسيكس، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة ميدلسكس، اململكة املتحدة.

 األستاذ/ عامر أفيوني )عضو(: (4

العمال وبناء . تركيزه الرئيس ي هو دفع املبادرات االستراتيجية لتعزيز فرص نمو 2015انضم عامر إلى شركة جدوى لالستثمار في يونيو 

القدرات التنظيمية في جميع أنحاء الشركة. لديه استراتيجية أعمال واسعة وخبرة في املعرفة اإلدارية اكتسبتها من خدمة العمالء عبر 

 مجموعة متنوعة من الصناعات والتخصصات الوظيفية. وهو رجل أعمال بارع يتمتع بخلفية أكاديمية متميزة وتعرض دولي. يتم الجمع بين

 .هذا مع مهارات التعامل مع اآلخرين وفريق قوي 

 CDC Systems Middle شغل عامر مناصب عليا في ماكينزي وشركاه. وكان الشريك اإلداري لشركة لالستثمار،قبل انضمامه إلى جدوى 

East ومستشار تكنولوجيا املعلومات في شركات Compagnie General d 'Informatique وIBM. 

 درجة املاجستير في إدارة العمال من إنسياد في فرنسا. عامر حاصل على

 األستاذ/ راجا أسد خان )عضو(: (5

 في إدارة  2018. وفي عام 2014انضم الستاذ أسد خان إلى إدارة البحاث بشركة جدوى لالستثمار كاقتصادي أول في مارس 
 
تم تعيينه مديرا

 إلدارة ا 2019البحاث، ومن ثم ُعين في عام 
 
لبحاث. ويتركز دور أسد في شركة جدوى، على تقديم أبحاث اقتصادية ذات جودة عالية رئيسا

وموثوقية للشركة ولعمالئها. قبل التحاقه بشركة جدوى، عمل أسد في بنك طوكيو متسوبيتش ي في فرعه في لندن باململكة املتحدة كمدير 

 عن أبحاث النفط والغاز في أوروبا ومنطقة الشر 
 
  .ق الوسط وأفريقيامساعد، مسؤوال

 ويحمل الستاذ/ أسد درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة لندن، باململكة املتحدة.

 ومسؤولياته إدارة الصندوق وصف أدوار مجلس  (ج

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

 لقرارات االستثمارية في شأن 
 
على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود املبرمة وفقا

 أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبل؛

 الصندوق؛اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول  (2
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، املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق؛ (3
 
 اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

 على القل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول املطابقة وااللتزام لديه ملراجعة التزام الصندوق  (4
 
جميع باالجتماع مرتين سنويا

 املتطلبات املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار. –على سبيل املثال ال الحصر  -ح ذات العالقة، ويشمل ذلك القوانين والنظمة واللوائ

وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات  الئحة صناديق االستثماراملوافقة على جميع التغييرات املنصوص عليها في  (5

 ؛(والهيئة أو إشعارهم )حيثما ينطبق

 أم غيره، يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق  (6
 
التأكد من اكتمال ودقة الشروط والحكام وأي مستند أخر، سواء كان عقدا

 للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع الئحة صناديق االستثمار؛ وإدارته 

 لالئحة صناديق االستثمار والشروط والحكاالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة م (7
 
 ؛مالكي الوحدات وفقا

ي االطالع على التقرير املتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات املقدمة من الطراف املعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق املشار إليه ف (8

 لشروط وأحكام الئحة صناديق االستثمار، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته 
 
بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 االستثمار؛الصندوق وما ورد في الئحة صناديق 

 لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد املخاطر  (9
 
تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 ؛املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 انة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات؛ العمل بأم (10

 جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس؛  تشتمل علىتدوين محاضر االجتماعات التي  (11

مدير  االطالع على التقرير املتضمن جميع الشكاوى واالجراءات املتخذة حيالها املشار إليه في الئحة صناديق االستثمار، وذلك للتأكد من قيام (12

 لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة صناديق 
 
 . االستثمارالصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 مجلس إدارة الصندوق أعضاء تفاصيل مكافآت  (د

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

. %0.1الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 
 
 من أصول الصندوق سنويا
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قدر أن تصل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصند 
ُ
.  30,000وق املستقلين إلى وت

 
مقابل الخدمات التي يقدمونها  وذلك ريال سعودي سنويا

 للصندوق.

 ومصالح الصندوق  إدارة الصندوق أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضود مجلس  (ه

 من تاريخه، يكون مجلس اإل  تعارضيقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي 
 
دارة مكون من أعضاء معينين من للمصالح وتسويته. واعتبارا

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

. تعارضباإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل 
 
 املصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبا

 إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق  بيان يوضح جميع مجالس (و

 يدير أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصناديق االستثمارية التالية:

 الغنام غنام الرقم

 السعودية لألسهم جدوى  صندوق  1

 العربية السواق لسهم جدوى  صندوق  2

 الخليجية لألسهم جدوى  صندوق  3

 السعودي بالريال للمرابحة جدوى  صندوق  4

 السعودية ريت جدوى  صندوق  5

 جدوى ريت الحرمين  صندوق  6

 العقاري  لالستثمار العزيزية جدوى  صندوق  7

 45 لالستثمار جدوى  صندوق  8

 لالستثمار زود صندوق  9

 لالستثمار الدار صندوق  10

 لالستثمار الدرعية جادة صندوق  11

 لالستثمار النخبة صندوق  12

 لالستثمار الشرفة صندوق  13

 لالستثمار الواحة صندوق  14

 2 لالستثمار الدار صندوق  15

 لالستثمار النهضة صندوق  16

 10 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  17

 العقاري  النمو صندوق  18

 لالستثمار ليوان صندوق  19

 لالستثمار العالية صندوق  20

 14 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  21

 15 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  22

 16 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  23

  النفقة الوقفي  صندوق  24
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 الغنام غنام الرقم

 صندوق جدوى للصكوك العاملية 25

 

 عداس وليد الرقم

 السعودية لألسهم جدوى  صندوق  1

 العربية السواق لسهم جدوى  صندوق  2

 الخليجية لألسهم جدوى  صندوق  3

 السعودي بالريال للمرابحة جدوى  صندوق  4

 السعودية ريت جدوى  صندوق  5

 جدوى ريت الحرمين  صندوق  6

 العقاري  لالستثمار العزيزية جدوى  صندوق  7

 45 لالستثمار جدوى  صندوق  8

 لالستثمار زود صندوق  9

 لالستثمار الدار صندوق  10

 لالستثمار الدرعية جادة صندوق  11

 لالستثمار النخبة صندوق  12

 لالستثمار الشرفة صندوق  13

 لالستثمار الواحة صندوق  14

 2 لالستثمار الدار صندوق  15

 لالستثمار النهضة صندوق  16

 10 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  17

 العقاري  النمو صندوق  18

 لالستثمار العالية صندوق  19

 14 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  20

 15 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  21

 16 العقاري  لالستثمار الخاص جدوى  صندوق  22

 صندوق جدوى للصكوك العاملية 23

 

 خان أسد راجا الرقم

 السعودية لألسهم جدوى  صندوق  1

 العربية السواق لسهم جدوى  صندوق  2

 الخليجية لألسهم جدوى  صندوق  3

 السعودي بالريال للمرابحة جدوى  صندوق  4

 السعودية ريت جدوى  صندوق  5

 جدوى ريت الحرمين  صندوق  6

 العقاري  لالستثمار العزيزية جدوى  صندوق  7

 صندوق جدوى للصكوك العاملية 8
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 أفيوني عامر  الرقم

 السعودية لألسهم جدوى  صندوق  1

 العربية السواق لسهم جدوى  صندوق  2

 الخليجية لألسهم جدوى  صندوق  3

 السعودي بالريال للمرابحة جدوى  صندوق  4

 صندوق جدوى للصكوك العاملية 5

 

 السهلي محمد الرقم

 السعودية لألسهم جدوى  صندوق  1

 العربية السواق لسهم جدوى  صندوق  2

 الخليجية لألسهم جدوى  صندوق  3

 السعودي بالريال للمرابحة جدوى  صندوق  4

 للصكوك العامليةصندوق جدوى  5

 لجنة الرقابة الشرعية (25

 ، ومؤهالتهمالشرعية لجنة الرقابةأعضاء أسماء  (أ

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

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

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

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 الشيخ الدكتور محمد علي القري بن عيد )عضو الهيئة( (2

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

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

 الشيخ بدر العمر )عضو الهيئة( (3



 

52 

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

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

 سعودي.عضو سابق في لجنة الخدمات املصرفية اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي ال

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

ف العديد  13رئيس البحوث الشرعية، ولديه خبرة في العمال املصرفية ملا يزيد على 
ّ
سنة في مجال الخدمات املصرفية االستثمارية. وقد أل

 لبنك الراجحي وبنك الجزيرة. وهو حاصل 
 
 شرعيا

 
على درجة املاجستير في الفقه املقارن واملعامالت من البحاث الشرعية، وعمل مستشارا

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

 أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها (ب

 .حــكام الشريعة، للتأكد من تقيدهــا بأاالستثماريةدراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته  (1

 .تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد بأحــكام الشرعية (2

 .إدارته الستثمارات الصندوق  خاللالشرعية التي يجب على مدير الصندوق التقيد بها  والحكامتحديد الضوابط  (3

 .استبعادهوالتأكد من  – إن وجد –العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  الحتسابوضع آلية  (4

 .من الشروط والحكام (1)املوضحة في امللحق  االستثمار الشرعيةتوجيهات مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية  (5

 تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية (ج

 .لجنة الرقابة الشرعية قبل لن يتحمل الصندوق أي تكاليف لقاء خدمات املقدمة من

افق تفاصيل  (د املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات املتبعة في حال عدم التو

 مع املعايير الشرعية

 ل اإلجراءات الواجب اتباعها لالستثمار في الوراق املاليةلجنة الرقابة الشرعية حددت 
 
 (1)املوضحة في امللحق  توجيهات االستثمار الشرعية)وفقا

أن تضمن التزام مدير الصندوق بهذه اإلجراءات من خالل املراقب الشرعي لدى لجنة الرقابة الشرعية . ومن مسؤوليات (من الشروط والحكام



 

53 

تطبيق هذه اإلجراءات على أساس ربع سنوي. وعلى مدير الصندوق لجنة الرقابة الشرعية شركة جدوى لالستثمار والذي يقدم تقاريره مباشرة إلى 

 في إدارته للصندوق. وتوضح ضوابط االستثمار الشرعية الضوابط الشرعية التي يطبقها الصندوق.

 مستشار االستثمار (26

 ال ينطبق

 املوزع (27

 ال ينطبق

 مراجع الحسابات (28

 الحساباتمراجع اسم  (أ

 .شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه

 الحساباتالعنوان املسجل وعنوان العمل ملراجع  (ب

 برج كي بي إم جي –طريق صالح الدين اليوبي 

 92876ص.ب. 

 11663الرياض 

 اململكة العربية السعودية.

 ملراجع الحسابات ومسؤولياته بيان األدوار األساسية (ج

ظهر بصورة عادلة، إجراء تدقيق لحسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم  (1
ُ
املالية ت

 في 
 
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما

 
 اململكة؛من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

اإلضافة إلى تقييم العرض العام تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، ب (2

 للقوائم املالية؛

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

 رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛
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 للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة املعلومات املالية املرحلية.مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة  (4

  الحساباتمراجع املنظمة لعزل  األحكام (د

، أو مراجع الحسابات. ويرفض مجلس إدارة الصندوق تعيين هأو استبدال مراجع حساباتيجب أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي 

 تم تعيينه بالفعل في الحوال التالية: مراجع الحساباتمن مدير الصندوق استبدال  يطلب

 في أدائه ملهامه؛ مراجع الحساباتفي حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوهرية بسوء السلوك املنهي املرتكب من جانب  (1

  مراجع الحساباتإذا لم يعد  (2
 
 ؛مستقال

 ليس لديه املؤهالت والخبرة الكافية لداء مهام املراجعة؛ الحساباتمراجع إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن  (3

 . مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة، وفق تقديرها املطلق، من مدير الصندوق استبدال  (4

 بموافقة مجلس إدارة الصندوق. ملراجع الحساباتيحدد مدير الصندوق أتعاب املراجعة املستحقة 

  الصندوق  أصول  (29

 محفوظة بواسطة أمين حفظأصول الصندوق  (أ

 .أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق 

 فصل أصول الصندوق  (ب

 أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين. 

 أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي (ج

أو أمين الحفظ  من الباطنن ملدير الصندوق أو مدير الصندوق ال يكو و تعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية مشتركة من جانب مالكي الوحدات. 

أو املوزع أو مستشار االستثمار أي حق أو مطالبة في أصول الصندوق، إال في الحاالت التي يكون فيها مدير الصندوق  من الباطنأو أمين الحفظ 

  من الباطنأو مدير الصندوق 
 
بموجب الئحة صناديق االستثمار واملفصح عنها  املسموح بهالبات للوحدات، وبالنسبة للمطا أو أمين الحفظ مالكا

 .في هذه الشروط والحكام

 معالجة الشكاوى  (30

إذا كان لدى أٍي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات املعني االتصال بقسم 

أو بريد إلكتروني   4842 211 966+االلتزام ومكافحة غسل الموال في شركة جدوى لالستثمار على هاتف رقم 

(complaint@jadwa.com.) 

mailto:complaint@jadwa.com


 

55 

تتبنى شركة جدوى لالستثمار سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. وسيقوم مدير الصندوق باستخدام هذه 

السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه 

أو بريد إلكتروني   4842 211 966+بقسم االلتزام ومكافحة غسل الموال في الشركة هاتف رقم  السياسة االتصال

complaint@jadwa.com ( كما يمكن الحصول على نسخة من سياسات واجراءات الشكاوى من خالل املوقع اإللكتروني للشركة ،

www.jadwa.com) .دون مقابل 

 معلومات أخرى  (31

 املصالح عارضت (أ

في املصالح بين مدير الصندوق والصندوق أو بين صناديق املختلفة، يقوم مدير الصندوق باإلفصاح الكامل عن هذا  تعارضفي حال وجود أي 

مصالح االتصال بمسؤول االلتزام  تعارضإلى مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن. ويقوم أي مستثمر يرغب في اإلبالغ عن حالة  التعارض

 لدى مدير الصندوق. 

 .املصالح عند طلبها بدون أي مقابل تعارضاملتعلقة بمعالجة  واإلجراءاتسيتم تقديم السياسات 

 الجهة القضائية املختصة (ب

ويحـال أي  النظمةفـي املسـتقبل لتلـك  تعديالت الحقة ولياململكـة العربيـة السـعودية السـارية املفعـول  لنظمةوط وأحـكام الصنـدوق خضـع شـر ت

 .املاليـة الوراقنـزاع ينشـا بيـن مديـر الصنـدوق واملسـتثمرين إلـى لجنـة الفصـل فـي منازعـات 

 املستندات املتاحة ملالكي الوحدات (ج

علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق وكل عقــد مذكــور فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق، والقوائــم املاليــة ملديــر  اإلطالعالكــي الوحــدات الحــق فــي مل

 بما في ذلك: الصنــدوق 

 .وثيقة تبين قيمة صافي أصول الصندوق  (1

 .يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار التقارير السنوية والدورية والبيانات املالية بشكل (2

 .البيانات املالية الخاصة بمدير الصندوق  (3

 .إن تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق 

mailto:complaint@jadwa.com
http://www.jadwa.com/
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 املعلومات األخرى  (د

 معلومات حول ضريبة الدخل والزكاة (1

استثمارات الصندوق بطريقة تقلل من الضريبة أو الزكاة املستحقة. وال يقوم مدير يقوم مدير الصندوق باستخدام جهده املعقول في هيكلة 

الصندوق بتقديم أي مشورة حول املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن اكتساب أو حيازة أو التعويض أو التخلص من وحدات في 

م الضريبي أو الزكوي طلب املشورة املهنية من أجل التأكد من الصندوق. ويجب على املستثمرين املحتملين الذين هم في شك حول موقفه

الضرائب أو الزكاة املستحقة الناتجة عن اكتسابهم أو حيازتهم أو تخلصهم من وحدات في الصندوق بموجب النظمة ذات الصلة أو تلك 

 التي قد يكونوا خاضعين لها.

 السابق للصندوق الداء  (2

 نوات وخمس سنواتالعائد الكلي لسنة واحدة وثالث س 2-3

 

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية 2-4

   سنة - 1 سنوات -3 سنوات -5  منذ اإلنشاء*

 الصندوق الفئة )أ( 1.20% - - 1.41%

 املؤشر املعياري  0.42% - - 0.52%
    

 2020مارس  5* منذ  

   سنة - 1 سنوات -3 سنوات -5  منذ اإلنشاء*

 الصندوق الفئة )ب( 1.12% 1.68% 1.55% 1.34%

 املؤشر املعياري  0.42% 1.04% 1.04% 0.86%
    

 2007يونيو  30* منذ  

   سنة - 1 سنوات -3 سنوات -5  منذ اإلنشاء*

 الصندوق الفئة )ج( 1.04% - - 1.28%

 املؤشر املعياري  0.42% - - 0.47%
    

 2020مايو  17* منذ 

 األداء الصندوق الفئة )أ( الصندوق الفئة )ب( الصندوق الفئة )ج( املؤشر املعياري 

3.90% - 3.98% - *2007 
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 تاريخ توزيع الرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضية 2-5

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

 اإلعفاءات (ه

 ال يوجد.

 متطلبات املعلومات اإلضافية (32

 .مبلغ نقدي لدى بنك محلييختلف عن إيداع في أي وحدة من الصندوق االشتراك  (أ

 .وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط االشتراك،مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر  (ب

2.10% - 3.10% - 2008 

0.45% - 0.74% - 2009 

0.08% - 0.50% - 2010 

0.19% - 0.40% - 2011 

0.27% - 0.61% - 2012 

0.36% - 0.78% - 2013 

0.17% - 0.49% - 2014 

0.32% - 0.68% - 2015 

1.36% - 2.46% - 2016 

0.67% - 1.03% - 2017 

1.40% - 1.67% - 2018 

1.93% - 2.30% - 2019 

0.78% **** 1.65% *** 1.64% 1.65% ** 2020 

0.42% 1.04% 1.12% 1.20% 2021 
    

 2007يونيو  30* منذ اإلنشاء 
    

 2020مارس  5** منذ  
    

 2020مايو  17*** منذ 
    

 **** اداء املوئشر املعياري للسنة كاملة
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نى ال يوجد حد أد، و ٪ من صافي أصول الصندوق في طرف نظير واحد و / أو صندوق استثمار، في وقت االستثمار25يجوز استثمار أكثر من ال  (ج

 .معامالت املرابحة معها فيلتصنيف الطراف النظيرة التي يستثمر مدير الصندوق مباشرة 

 أي مصدر لصفقات سوق النقد خارج اململكة، سيكون خاضع لهيئة رقابية مماثلة للبنك املركزي السعودي. (د

الصادرة عن جهة رقابية املالية الصادرة عن الهيئة أو الجهة املصدرة في حالة عقود املشتقات لغرض التحوط، ستكون خاضعة لقواعد الكفاية  (ه

 مماثلة للهيئة.

 الوحدات مالك من إقرار  (33

 يقر كل من مالكي الوحدات باالطالع على شروط وأحكام الصندوق، وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.

 

 غادة بنت خالد الوابل

 

املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال مدير    

 

 طارق بن زياد السديري 

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
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 االستثمار الشرعية توجيهات - 1امللحق 
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 نموذج اشتراك - 2الملحق 
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 استرداد نموذج - 3امللحق 

 

 



 

63 

 تأكيد املستثمر - 4امللحق 

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

 

 _______________________________________________________________ اسم العميل/املستثمر:

 

 _________________________________التوقيع:

 

 __________________________________ التاريخ:

 

 __________________________________ :الفئة

 

 : ____________________________________________________________________نيابة عن الشركة

 

 ________________________________________________________ املفوض )املفوضين( بالتوقيع(:

 

 ________________________________________________________________________ ختم الشركة:

 

 ____________________________________________________________________________ العنوان:

 

 ________________________________ البريد اإللكتروني:

 

 ____________________________________ رقم الجوال:

 

 ___________________________________ رقم الهاتف: 

 

 __________________________________ رقم الفاكس:

 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 ريال سعودي. 852,735,000 برأس مال يبلغ ،شركة مساهمة سعودية مقفلة، مرخصة من قبل هيئة السوق املالية

 السعودية.، اململكة العربية 11555، الرياض 60677ص.ب  1571 279 11 966+فاكس:   1111 279 11 966+اإلدارة العامة: هاتف: 

 

 


