
 
 (الوطني لألسهم السعوديةصندوق شروط وأحكام التعديالت على )

 

تحسينات تعكس استثمار تابعي مدير الصندوق، آلية تقييم المخاطر بعد استحداث لجنة متخصصة من  ات هذا التغيير: ررمب

  الصندوق وإضافة قيد على حدود االستثمار.ضمن فريق عمل مدير 

ي نظام معمول به فأي خرى واالستثمار واللوائح التنفيذية األالئحة صناديق ال تتعارض مع  الجديدةعلماً بأن التغييرات 

 المملكة.
 

 : صندوقأحكام الفي الئحة شروط و المعدلة الحاليةوالصيغة  السابقةالصيغة 

 لسابقةالصيغة ا حاليةالصيغة ال

  ( سياسة االستثمار وممارساته3

 استثمار مدير الصندوق:  و.

االستثمار في أو أي من تابعيه يحق لمدير الصندوق 

 ذلكوالصندوق في فترة الطرح األولي أو خالل أي فترة 

وفقاً لتقديره الخاص، كما يحق لمدير الصندوق تخفيض 

استثماره بالصندوق كلياً أو جزئياً وفقاً لتقديره الخاص، 

وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل ربع سنة 

ميالدية عن أي استثمار في الصندوق، وسيتم اإلعالن 

عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق، 

لكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح والموقع اإل

للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما 

ينطبق(، وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق 

وفق المادة السادسة والسبعين من الئحة صناديق 

 االستثمار.

 سياسة االستثمار وممارساته (3

 استثمار مدير الصندوق:  و.

وقد يحق لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق، 

في فترة الطرح األولي أو خالل أي فترة وفقاً  يستثمر

لتقديره الخاص، كما يحق لمدير الصندوق تخفيض 

استثماره بالصندوق كلياً أو جزئياً وفقاً لتقديره الخاص، 

وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل ربع سنة 

ستثمار في الصندوق، وسيتم اإلعالن ميالدية عن أي ا

عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق، 

والموقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح 

للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما 

ينطبق(، وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق 

ناديق وفق المادة السادسة والسبعين من الئحة ص

 االستثمار.

 ( سياسة االستثمار وممارساته3

أنواع المعامالت واألساليب التي يمكن لمدير  .ز

الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته 

 االستثمارية:

سيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بطريقة نشطة 

باالستثمار بالشركات المكونة للمؤشر وذلك من خالل 

االستثمارية الالزمة إلدارة الصندوق، اتخاذ القرارات 

وذلك عن طريق التحليل األساسي للشركة من خالل 

فريق إدارة األصول. ولن يقوم مدير الصندوق 

باالستثمار بأي شركة ال تقع ضمن الشركات المكونة 

للمؤشر، ويتكون المؤشر االسترشادي من الشركات 

ة ازيالمدرجة في السوق الرئيسة )تداول( والسوق المو

)نمو( باإلضافة إلى الصناديق العقارية المتداولة، 

وتخضع مكونات المؤشر االسترشادي لآللية الخاصة 

(، S&Pبمزود الخدمة والتي هي شركة إس آند بي )

ولمزيد من المعلومات حول اآللية المتبعة من قبل مزود 

 . الرابط التاليالخدمة نرجو الضغط على 

 

 ( سياسة االستثمار وممارساته3

أنواع المعامالت واألساليب التي يمكن لمدير  .ز

الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته 

 االستثمارية:

سيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بطريقة نشطة 

باالستثمار بالشركات المكونة للمؤشر وذلك من خالل 

اتخاذ القرارات االستثمارية الالزمة إلدارة الصندوق، 

وذلك عن طريق التحليل األساسي للشركة من خالل 

كما سيقوم مدير الصندوق فريق إدارة األصول، 

ة قارير والتقييمات المختلفباالسترشاد بالدراسات والت

والمعلومات المتاحة لديه أو من أي جهة أخرى خارجية 

كبيوت االستثمار ومراكز الدراسات، ودراسة األوضاع 

ر ولن يقوم مدياالقتصادية المحلية والدولية المختلفة، 

الصندوق باالستثمار بأي شركة ال تقع ضمن الشركات 

االسترشادي من المكونة للمؤشر، ويتكون المؤشر 

الشركات المدرجة في السوق الرئيسة )تداول( والسوق 

الموازية )نمو( باإلضافة إلى الصناديق العقارية 

المتداولة، وتخضع مكونات المؤشر االسترشادي لآللية 

الخاصة بمزود الخدمة والتي هي شركة إس آند بي 

(S&P ولمزيد من المعلومات حول اآللية المتبعة من ،)

 الرابط التاليود الخدمة نرجو الضغط على قبل مز

 ( سياسة االستثمار وممارساته3 ( سياسة االستثمار وممارساته3
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 قيود حدود االستثمار: .ط

 ةيلتزم الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها المادة الحادي

واألربعون من الئحة صناديق االستثمار، باإلضافة للقيود 

المذكورة في الشروط واألحكام، وتشمل القيود التي تفرضها 

المادة الحادية واألربعون من الئحة صناديق االستثمار ما 

 يلي:

  يجب أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام

 في صندوق استثمار آخر وفق الضوابط اآلتية:

o  أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق

محصورا في االستثمار في الصناديق المسجلة 

 لدى الهيئة.

o  لن يقوم الصندوق باستثمار أصوله وأمواله في

في أصول غير قابلة  الصناديق الخاصة أو

 للتسييل.

o  أال يتجاوز استثمار وأموال الصندوق ما نسبته

من صافي قيمة أصوله في وحدات  52%

استثماري آخر، أو في وحدات صناديق  صندوق

استثمار مختلفة سواء كانت هذه الصناديق مدارة 

من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق آخر 

 مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

  من األوراق  %01ال يجوز امتالك نسبة تزيد عن

المالية المصدرة ألي مصدر واحد لمصلحة 

 الصندوق.

  من الفقرة  3ورد في الفقرة الفرعية رقم مع مراعاة ما

من الئحة صناديق االستثمار، ال  10)ب( من المادة 

من صافي  %01يجوز استثمار نسبة تزيد على 

أصول الصندوق في أي فئة أوراق مالية صادرة عن 

مصدر واحد، وفي جميع األحوال ال يجوز استثمار 

من صافي قيمة أصول  %51نسبة تزيد على 

في جميع فئات األوراق المالية للمصدر الصندوق 

 الواحد. يستثنى من ذلك:

o  من صافي أصول  %01استثمار أكثر من

الصندوق العام في أسهم مصدر واحد في السوق، 

على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى 

إجمالي القيمة السوقية لجميع األسهم المدرجة في 

ق الذي يهدف السوق ذي العالقة، وذلك للصندو

إلى االستثمار في األسهم المدرجة في السوق، 

من صافي  %51على أال يتجاوز االستثمار فيها 

 قيمة أصول الصندوق.

o  من صافي أصول  %01استثمار أكثر من

الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في 

أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع 

صندوق العام لمجال أو قطاع يكون هدف ال

االستثمار فيه، على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة 

السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك 

المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام 

 قيود حدود االستثمار: .ط

الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها المادة يلتزم 

الحادية واألربعون من الئحة صناديق االستثمار، 

باإلضافة للقيود المذكورة في الشروط واألحكام، وتشمل 

القيود التي تفرضها المادة الحادية واألربعون من الئحة 

 صناديق االستثمار ما يلي:

 م العا يجب أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق

 في صندوق استثمار آخر وفق الضوابط اآلتية:

o  أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق

محصورا في االستثمار في الصناديق المسجلة 

 لدى الهيئة.

o  لن يقوم الصندوق باستثمار أصوله وأمواله في

في أصول غير قابلة  الصناديق الخاصة أو

 للتسييل.

o ق ما نسبته أال يتجاوز استثمار وأموال الصندو

من صافي قيمة أصوله في وحدات  52%

صندوق استثماري آخر، أو في وحدات صناديق 

استثمار مختلفة سواء كانت هذه الصناديق مدارة 

من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق آخر 

 مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

  من األوراق  %01ال يجوز امتالك نسبة تزيد عن

صدرة ألي مصدر واحد لمصلحة المالية الم

 الصندوق.

  من الفقرة  3مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية رقم

من الئحة صناديق االستثمار، ال  10)ب( من المادة 

من صافي  %01يجوز استثمار نسبة تزيد على 

أصول الصندوق في أي فئة أوراق مالية صادرة عن 

مار مصدر واحد، وفي جميع األحوال ال يجوز استث

من صافي قيمة أصول  %51نسبة تزيد على 

الصندوق في جميع فئات األوراق المالية للمصدر 

من  %01الواحد. يستثنى من ذلك استثمار أكثر من 

صافي أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد 

في السوق، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية 

األسهم لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع 

المدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق الذي 

يهدف إلى االستثمار في األسهم المدرجة في السوق، 

من صافي قيمة  %51على أال يتجاوز االستثمار فيها 

 أصول الصندوق.

  من الئحة  10مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة

صناديق االستثمار، وباستثناء االستثمار في 

اديق االستثمارية، ال يجوز أن تتجاوز مجموع الصن

استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى 

من صافي قيمة  %52نفس المجموعة ما نسبته 

أصول الصندوق، ويشمل ذلك االستثمارات في 

األوراق المالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد 

 المبرمة معها، والودائع البنكية لديها.



 
الذي تنص شروطه وأحكامه على أن هدفه 

االستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من 

الستثمار فيها األسهم المدرجة، على أال يتجاوز ا

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %51ما نسبته 

  من الئحة  10مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة

صناديق االستثمار، وباستثناء االستثمار في 

الصناديق االستثمارية، ال يجوز أن تتجاوز مجموع 

استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى 

من صافي قيمة  %52نفس المجموعة ما نسبته 

أصول الصندوق، ويشمل ذلك االستثمارات في 

األوراق المالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد 

 المبرمة معها، والودائع البنكية لديها.

  من صافي  %51ال يجوز امتالك نسبة تزيد على

 أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

 ال يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 

 من صافي قيمة أصوله. 02%

 .لن يقوم مدير الصندوق باستخدام المشتقات 

 .لن يقوم مدير باالستثمار في أصول غير قابلة للتسييل 

  ال يجوز أن تشمل محفظة الصندوق أي ورقة مالية

 يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها.

  من صافي  %51امتالك نسبة تزيد على ال يجوز

 أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

  ال يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته

 من صافي قيمة أصوله. 02%

 .لن يقوم مدير الصندوق باستخدام المشتقات 

 .لن يقوم مدير باالستثمار في أصول غير قابلة للتسييل 

 ورقة مالية  ال يجوز أن تشمل محفظة الصندوق أي

 يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها.



 
 ( آلية تقييم المخاطر5

يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر 

المتعلقة بأصول الصندوق، كما سيقوم مدير الصندوق 

 بضمان تطبيقها وتفعيلها، وتتضمن آلية تقييم المخاطر:

  والتي تعتبر المنتجات والمحافظ،عقد اجتماع للجنة 

مهمتها الرئيسة التأكد من تطبيق فريق إدارة األصول 

لإلجراءات المناسبة للحد من المخاطر، باإلضافة إلى 

ضمان التزام فريق إدارة األصول بتطبيق معايير 

الحوكمة. ويتم عقد اجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي 

على األقل، ويرأسها رئيس إدارة المخاطر والرقابة 

ويتكون أعضاؤها من رئيس الحوكمة ورقابة  الداخلية،

االلتزام والتبليغ عن غسل األموال، ورئيس إدارة 

 األصول، ورئيس وحدة إدارة األسهم.

  للمراكز االستثمارية ذات التركيز مراجعة اللجنة

العالي، وضمان االلتزام بالقيود الداخلية لفريق إدارة 

 األصول. 

 المخاطر أو أي إخالل رئيس اللجنة على جميع طالع إ

بالئحة صناديق االستثمار أو بالشروط واألحكام التي 

 حصلت خالل الفترة.

  على أداء أمين الحفظ وأعضاؤها إطالع رئيس اللجنة

 ومشغل الصندوق خالل الفترة.

  توثيق محاضر اجتماع اللجنة وتوفير نسخة من

المحضر لمسؤول المطابقة وااللتزام وتوفير نسخة 

 س إدارة الصندوق.أخرى لمجل

 ( آلية تقييم المخاطر5

يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر 

المتعلقة بأصول الصندوق، كما سيقوم مدير الصندوق 

 بضمان تطبيقها وتفعيلها، وتتضمن آلية تقييم المخاطر:

  ألقل سنوي على ا ربعبشكل  االستثمارعقد اجتماع للجنة

ويتكون أعضائها والتي يرأسها رئيس إدارة األصول 

 من فريق إدارة األسهم.

  االستثمارية المتخذة  لجنة االستثمار للقراراتمراجعة

خالل الفترة، واطالع رئيس اللجنة على جميع المخاطر 

أو أي إخالل بالئحة صناديق االستثمار أو بالشروط 

 فترة.واألحكام التي حصلت خالل ال

  إطالع رئيس اللجنة على أداء أمين الحفظ ومشغل

 الصندوق خالل الفترة.

  توثيق محاضر اجتماع اللجنة وتوفير نسخة من

المحضر لمسؤول المطابقة وااللتزام وتوفير نسخة 

 أخرى لمجلس إدارة الصندوق.

 التعامالت  (11

 إجراءات االشتراك واالسترداد:  ج.

أو أي من تابعيه بأي ميزات لن يتمتع مدير الصندوق  

 أو حقوق تفضيلية تميزهم عن مالكي الوحدات اآلخرين

 التعامالت  (11

 إجراءات االشتراك واالسترداد:  ج.

                   -  

 اجتماع مالكي الوحدات (15

 ج .طريقة التصويت

 طريقة التصويت .أ

يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في  .0

 الوحدات.اجتماع مالكي 

يحق لكل مالك وحدات التصويت لمرة واحدة في  .5

اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها في 

 وقت االجتماع.

يحق التصويت وعقد اجتماع مالكي الوحدات  .3

ً للشروط التي  باستخدام طرق التقنية الحديثة وفقا

 تضعها هيئة السوق المالية. 

حقوق  لن يمارس مدير الصندوق أو أي من تابعيه .1

 التصويت المرتبطة بالوحدات التي يمتلكونها.

 اجتماع مالكي الوحدات (15

 ج .طريقة التصويت

يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع  .0

 مالكي الوحدات.

يحق لكل مالك وحدات التصويت لمرة واحدة في  .5

اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها في وقت 

 االجتماع.

يحق التصويت وعقد اجتماع مالكي الوحدات باستخدام  .3

طرق التقنية الحديثة وفقاً للشروط التي تضعها هيئة 

 السوق المالية. 

 إجراء تغييرات على الشروط واألحكام  (19

 موافقة الهيئة ومالكي الوحدات للتغيرات األساسية:أ. 

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي 

الوحدات على أي تغيير أو تغييرات أساسية مقترحة 

على هذه الشروط واألحكام بموجب قرار صندوق 

 إجراء تغييرات على الشروط واألحكام  (19

 موافقة الهيئة ومالكي الوحدات للتغيرات األساسية:أ. 

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي 

الوحدات على أي تغيير أو تغييرات أساسية مقترحة 

على هذه الشروط واألحكام بموجب قرار صندوق 



 
عادي، وبعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات يجب 

على مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق 

 رحة. المالية على هذه التغييرات المقت

 المقصود بـ "التغييرات األساسية": .ب

التغييرات المهمة في أهداف الصندوق  -0

 العام أو طبيعته أو فئته.

التغييرات التي قد يكون لها تأثير في درجة  -5

 مخاطر الصندوق.

االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من  -3

 منصبه كمدير للصندوق.

أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من وقت  -1

 بها مدير الصندوق.آلخر وتبلغ 

بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل 

إجراء أي تغيير أساسي، يجب على مدير الصندوق 

اإلفصاح عن تفاصيل التغيير أو التغييرات في موقعه 

أيام  01اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل 

عمل من سريان التغييرات، كما يحق لمالكي الوحدات 

لوكة قبل سريان هذه التغييرات بدون استرداد وحداتهم المم

هذا، ويجب على مدير الصندوق فرض أي رسوم استرداد. 

  األساسية في تقارير الصندوقتفاصيل التغييرات  بيان

 التي يعدها.العام 

عادي، وبعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات يجب 

على مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق 

 رحة. المالية على هذه التغييرات المقت

 المقصود بـ "التغييرات األساسية": .ب

التغييرات المهمة في أهداف الصندوق العام أو  -0

 طبيعته أو فئته.

التغييرات التي قد يكون لها تأثير في درجة مخاطر  -5

 الصندوق.

االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه  -3

 كمدير للصندوق.

أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من وقت آلخر وتبلغ  -1

 بها مدير الصندوق.

بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل 

إجراء أي تغيير أساسي، يجب على مدير الصندوق 

اإلفصاح عن تفاصيل التغيير أو التغييرات في موقعه 

أيام  01اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل 

عمل من سريان التغييرات، كما يحق لمالكي الوحدات 

ترداد وحداتهم المملوكة قبل سريان هذه التغييرات اس

 بدون فرض أي رسوم استرداد.

 


