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 األحكامالشروط و

 )مفتوحالفئة: أسھم، النوع:  –(صندوق استثماري عام

 سھم السعودیةصندوق الوطني لأل
 مدیر الصندوق 

 
 

ویتحمل مدیر الصندوق وأعضاء مجلس إدارة روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة علیھا،  •
یؤكد أعضاء مجلس في الشروط واألحكام. كذلك یقر و الصندوق مجتمعین ومنفردین كامل المسؤولیة عن دقة واكتمال المعلومات الواردة

أن المعلومات والبیانات ، ویقرون أیضا ویؤكدون الشروط واألحكامإدارة الصندوق ومدیر الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في 
 .الواردة في الشروط واألحكام غیر مضللة

وافقت ھیئة السوق المالیة على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الھیئة أي مسؤولیة عن محتویات شروط وأحكام الصندوق، وال  •
بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمھ، وال تعني  تعطي أي تأكید یتعلق بدقتھا أو اكتمالھا، وال تعطي ھیئة السوق المالیة أي توصیة

 موافقتھا على طرح وحدات الصندوق توصیتھا باالستثمار فیھ، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق یعود للمستثمر أو من یمثلھ.
 وتاریخ ۲۰۰٦-۲۱۹-۱ رقم القرار بموجبلالئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة سوق المالیة  واألحكام الشروط ھذه تخضع •

ـ الموافق ۰۳/۱۲/۱٤۲۷ المعدلة  ،ھـ ۲/٦/۱٤۲٤بتاریخ  ۳۰رقم م/ الملكي بالمرسومالصادر  المالیة السوقم بناًء على نظام  ۲٤/۱۲/۲۰۰٦ھ
 وواضحة كاملة معلومات وتتضمن ،م ۲٤/۲/۲۰۲۱ الموافقھـ  ۱۲/۷/۱٤٤۲وتاریخ  ۲۰۲۱ -۲۲ -۲رقم  المالیةھیئة السوق  مجلسقرار ب

 .بالصندوق العالقة ذات الجوھریة الحقائق جمیععن  مضللة وغیر ومحدثة وصحیحة
 .بالصندوق والوثائق المتعلقة واألحكام الشروط ھذهاالطالع على  المحتملین المستثمرین علىیجب  •
بھا والموافقة علیھا وتم الحصول على نسخة منھا والتوقیع  ءما جالقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفھم  •

 علیھا.
 حدات االطالع على األداء ضمن تقاریر الصندوق.ویمكن للمستثمرین المحتملین ومالكي ال •
 ارمستش بمشورة باألخذ ننصح شروط وأحكام الصندوق فھم عذرت حال وفيوفھمھا،  الصندوق وأحكام شروط بقراءة المستثمرین ننصح •

 .مھني

 

 

 مساعد فھد السدیري                                                            منتصر فوده

 ملخص الصندوق:
 صندوق الوطني لألسھم السعودیة اسم صندوق االستثمار

 مفتوحالفئة: أسھم، النوع:  – صندوق استثماري مفتوح فئة الصندوق / نوع الصندوق
 شركة الوطني إلدارة الثروات الصندوقاسم مدیر 

 تنمیة رأس المال ھدف الصندوق
 عالي مستوى المخاطر

 

 

 منتصرمحمد فوده                                                                         مساعد فھد السدیري

        
 

 والتبیلغ عن غسل االموال                                           عضو مجلس ادارة و الرئیس التنفیذي          ورقابة االلتزام رئیس الحوكمة 
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لایر  5,000 هاسترداددنى للمبلغ الذي یمكن األحد وال ،األولي شتراكلاللایر سعودي  ۱۰٬۰۰۰ واالسترداد لالشتراكالحد االدنى 
في حال . أما لایر سعودي ۱۰٬۰۰۰سعودي مع االحتفاظ بحد أدنى من رصید االستثمار 

مة بسبب انخفاض قی لرصید االستثمار عن الحد األدنىللمستثمر انخفاض رصید االستثمار 
أصول الصندوق، فإنھ لن یتوجب على مالك الوحدات ضخ أیة مبالغ إضافیة لرفع قیمة رصید 

، كما لن یُلزم من قبل مدیر الصندوق باسترداد قیمة لایر سعودي ۱۰٬۰۰۰االستثمار إلى 
ألدنى دون الحد ا هاستثمارقیمة استثماره. وفي حال رغب المستثمر باسترداد أموالھ بعد انخفاض 

 ، فإنھ سیتوجب علیھ استرداد كامل الرصید االستثماريرصید االستثمارل
 من كل أسبوعأیام اإلثنین والخمیس ھي  أیام التعامل

 سترداداالالذي سیتم فیھ تحدید سعر  التعامللیوم التالي  الرابعالعمل یوم قبل إقفال  االستردادموعد دفع قیمة 
 ریاالت سعودیة ۱۰ سعر الوحدة عند الطرح األولي (القیمة االسمیة)

 الریال السعودي عملة الصندوق
 غیر محدد المدة مدة صندوق االستثمار وتاریخ استحقاق الصندوق

 م 13/12/2021 تاریخ بدایة الصندوق
 13/04/2022، وكان آخر تحدیث علیھا بتاریخ م 2021/8/9 تاریخ إصدار الشروط واألحكام، وآخر تحدیث لھا

 ال یوجد المبكر االستردادرسوم 
 مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي لألسھم السعودیة بالعملة المحلیة  المؤشر االسترشادي

  شركة البالد المالیة اسم مشغل الصندوق

 شركة البالد المالیة اسم أمین الحفظ 
 "كي بي إم جي" الفوزان وشركاه اسم مراجع الحسابات
ً  %۱ رسوم إدارة الصندوق  وال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة من صافي أصول الصندوق، سنویا

 ال یوجد واالسترداد االشتراكرسوم 
ملیار لایر الفي حال كان حجم الصندوق أقل من  أصول الصندوق قیمة صافيمن  %۰٫۰٤ رسوم أمین الحفظ

في حال كان حجم الصندوق أعلى من  أصول الصندوق إجمالي قیمةمن  %۰٫۰۳و  سعودي،
 وال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة. ،لایر سعوديملیار ال

لایر سعودي  ۹٬۳۷٥ عنأصول الصندوق، على أال یقل ھذا الرسم  قیمة صافيمن  %۰٫۰٦ مشغل الصندوقرسوم 
 لایر سعودي 37,500لمشغل الصندوق بقیمة  ت. إضافة إلى ذلك، سیتم دفع رسم ثابشھریا

دار تخضع لزیادة سنویة بمقوالثابتة) (المتغیرة سنویا. تجدر اإلشارة إلى أن الرسوم المفروضة 
وال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة  ،۲۰۲۳-۰۱-۰۱من قبل مشغل الصندوق اعتبارا من  ۳%

 .القیمة المضافة
الناتجة عن عملیات شراء سیتحمل الصندوق أي مصروفات خاصة بالتعامل باألوراق المالیة  مصروفات التعامل

وبیع األوراق المالیة التي تشكل جزء من أصولھ، سواء كانت تلك الرسوم مستحقة للوسطاء أو 
، وتحسب ھذه الرسوم على أساس مصروفات التعامل المعمول بھا في األسواق التي ألمین الحفظ

وال تشتمل  ،نصف سنویةیستثمر فیھا وسیتم االفصاح عن إجمالي قیمتھا في التقاریر السنویة وال
 .ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة

ل اً (على سبیلمدیر الصندوق الحق في تحمیل الصندوق أي مصروفات أخرى مسموح بھا نظامی رسوم ومصروفات أخرى
تكالیف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات)، ولن یتجاوز إجمالي المصروفات -المثال ال الحصر: 

 لایر سعودي سنویا. ۲۰۰٬۰۰۰الفعلیة األخرى 
 ال یوجد رسوم األداء
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 ٦ ...........................................................................................................................  معلومات عامة )۱

 ٦ .......................................................................................................................... …النظام المطبق )۲

 ٦ .......................................................................................................... سیاسة االستثمار وممارساتھ )۳

 ۸ .......................................................................................... المخاطر الرئیسة لالستثمار في الصندوق )٤
 ۱۰ ....................................................................................................................... آلیة تقییم المخاطر )٥

 ۱۱ .......................................................................................................................... الفئة المستھدفة )٦

 ۱۱ .................................................................................................................... قیود حدود االستثمار )۷

 ۱۱ .......................................................................................................................... .عملة الصندوق )۸

 ۱۱ .................................................................................................. مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب )۹

 ۱۳ .......................................................................................................................... التقییم والتسعیر )۱۰

 ۱٤ .......................................................................................................................... ………التعامالت )۱۱

 ۱٥ ........................................................................................................................ التوزیعاتسیاسة  )۱۲

 ۱٥ ........................................................................................................ تقدیم التقاریر لمالكي الوحدات )۱۳

 ٦۱ .................................................................................................................... سجل مالكي الوحدات )۱٤

 ۱٦ ................................................................................................................. اجتماع مالكي الوحدات )۱٥

 ٦۱ .................................................................................................................. حقوق مالكي الوحدات )۱٦
 ۱۷ ............................................................................................................... مسؤولیة مالكي الوحدات )۱۷

 ۱۷ ....................................................................................................................... خصائص الوحدات )۱۸

 ۱۷ ............................................................................................... إجراء تغییرات على الشروط واألحكام )۱۹

 ۱۸ .......................................................................................................................... .إنھاء الصندوق )۲۰

 ۱۸ .......................................................................................................................... .مدیر الصندوق )۲۱

 ۲۰ .......................................................................................................................... مشغل الصندوق )۲۲

 ۲۰ .......................................................................................................................... ……أمین الحفظ )۲۳

 ۲۱ .................................................................................................................. مجلس إدارة الصندوق )۲٤

 ۲۲ ................................................................................................................... لجنة الرقابة الشرعیة )۲٥

 ۲۲ ....................................................................................................................... رمستشار االستثما )۲٦

 ۲۲ .......................................................................................................................... ..………الموزع )۲۷

 ۲۲ ........................................................................................................................ مراجع الحسابات  )۲۸

 ۲۳ .......................................................................................................................... أصول الصندوق )۲۹

 ۲۳ ....................................................................................................................... إجراءات الشكاوى )۳۰

 ۲۳ ....................................................................................................................... المعلومات األخرى )۳۱

 ۳۲ ................................................................................................................ إقرار من مالك الوحدات )۳۲

 

 قائمة المحتویات
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 التعریفات

 المملكة العربیة السعودیة المملكة
 السعودیة العربیة بالمملكة المالیة السوق ھیئة الھیئة

 السعودیة صندوق الوطني لألسھم الصندوق
 شركة الوطني إلدارة الثروات الصندوق مدیر /المدیر
  الصندوق إدارة مجلس اإلدارة مجلس
مساھمة مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري  وھي شركةشركة الوطني إلدارة الثروات،  الشركة

ھـ، ومرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة ۱٤٤۰/۰٤/۰٤تاریخ ۱۰۱۰٤۸۱۲۳٥رقم 
 م۱۰/۰۹/۲۰۱۷ھـ الموافق ۱۹/۱۲/۱٤۳۸و  ۱۷۱۸٥-۳۷بموجب الترخیص رقم 

"المشترك" و "المستثمر" 
و "مالك الوحدات" و 

 "حامل الوحدات" 

 دفة تستخدم لإلشارة إلى العمیل الذي یمتلك وحدات في الصندوقامصطلحات متر

وحدة على أنھا  أي صندوق یتكون من وحدات أو جزء منھا، وتعامل كل فيحصة أي مالك  الوحدة
 أصول الصندوق. فيصافي حصة مشاعة  تمثل

ً  المملكة في عمل یوم  یوم  الھیئة في الرسمیة العمل ألیام طبقا
  االستثمار صندوق وحدات استرداد/  اشتراك طلبات تنفیذ فیھ یتم الیوم الذي التعامل یوم

  ستردادواال شتراكاال طلبات الستالم المحدد الوقت بعد المقیم الصندوق وحدات سعر التالي السعر
 األورق حفظ بنشاطات للقیام الئحة مؤسسات السوق المالیة بموجب لھ مرخص شخص أمین الحفظ

 المالیة
مدیر الصندوق المرخص لھ في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغیل الصنادیق، أو  مشغل الصندوق

مؤسسة السوق المالیة المعینة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من الئحة صنادیق 
 راالستثمالتشغیل صنادیق  ؛راالستثما

الشروط  المذكورة في األصول یتم تقییمھا وفقاً لكیفیة تقییم التيقیمة أصول الصندوق  قیمة أصول الصندوق إجمالي
 واألحكام

 الخصومماً منھا مخصوقیمة أصول الصندوق  إجمالي صافي قیمة أصول الصندوق
عد الرابع من قوا وجب الباببمتسجیلھا وطرحھا  التي تماألسھم فیھا  تتداول التيالسوق  ةالسوق الرئیس

 األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة طرح 
واعد من ق الثامن وجب الباببمتسجیلھا وطرحھا  األسھم التي تمفیھا  تتداول التيالسوق  السوق الموازیة

 األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة طرح 
/ م( رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر السعودیة، العربیة بالمملكة المالیة السوق نظام النظام

 م ۲۰۰۳یولیو  ۳۱الموافق  ا ھـ، ۱٤۲٤ الثاني جمادى ۲ وتاریخ ،)۳۰
 في ظربالن المنازعات في الفصل لجنة وتختص"  المالیة األوراق منازعات في الفصل لجنة المنازعات فصل لجنة

 صادرةال والتعلیمات والقواعد، واللوائح، المالیة السوق نظام نطاق في تقع التي المنازعات
 والسوق المالیة السوق ھیئة عن

-۱الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة سوق المالیة بموجب القرار رقم  االستثمار صنادیق الئحة
م بناًء على نظام السوق  ۲٤/۱۲/۲۰۰٦ھـ الموافق ۰۳/۱۲/۱٤۲۷وتاریخ  ۲۱۹-۲۰۰٦

ھـ، المعدلة بقرار مجلس  ۲/٦/۱٤۲٤بتاریخ  ۳۰المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
 م ۲٤/۲/۲۰۲۱الموافق ھـ  ۱۲/۷/۱٤٤۲وتاریخ  ۲۰۲۱-۲۲-۲ھیئة السوق المالیة رقم 

الئحة مؤسسات السوق 
 المالیة

بموجب القرار رقم  المالیة السوق ھیئة مجلس عن الصادرة الئحة مؤسسات السوق المالیة
م، بناء على نظام السوق  ۲۸/٦/۲۰۰٥ھـ الموافق  ۲۱/٥/۱٤۲٦وتاریخ  ۱-۸۳-۲۰۰٥

ھـ، المعدلة بقرار مجلس  ۲/٦/۱٤۲٤وتاریخ  ۳۰المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
ھـ الموافق  ۲۲/۱۲/۱٤٤۱وتاریخ  ۲۰۲۰-۷٥-۲إدارة ھیئة السوق المالیة رقم 

 م ۱۲/۸/۲۰۲۰
ً  الشروط واألحكام الموضوعة واألحكامالشروط   لصندوقا لھذا خصیصا

 السعودیة العربیة بالمملكة األموال غسل مكافحة نظام األموال غسل مكافحة نظام
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 شخصا أو لھ، مرخصا شخصا یكون عمیال ،الئحة مؤسسات السوق المالیة في یعني النظیر الطرف
 ئحة،الال تلك عدا وفیما سعودیة، غیر مالیة خدمات منشأة أو استثماریة، شركة أو مستثنى،

 صفقة في خراآل الطرف یعني النظیر الطرف فإن
 حرب كحالة للمجتمع العامة السالمة أو الدولة بكیان المساس شأنھا من ةقاھر ظروف االستثنائیة الظروف

 أو المحلیة األسواق وانھیار المالیة األزمات أو ،والعصیان تمرد حالة أو الحادة واألزمات
 لشدیدا بالخطر ما بلد في والممتلكات األرواح تھدد عادیة غیر ظروف العالمیة أو أو اإلقلیمیة
الداخلي أو الكوارث  التخریب أو اإلرھابیة واألعمال الشغب أو والغضب العنف كأحداث

 واألعاصیرمثل الزالزل والبراكین الطبیعیة 
 الصندوق في شتراكلال المستخدم النموذج شتراكاال نموذج
 الوحدات ستردادال المستخدم النموذج سترداداال نموذج
 الصندوق في االستثمار ألجل الصندوق لمدیر المستثمر من المدفوعة المبالغ مجموع شتراكاال مبالغ
 ھشتراكاعند رغبة المشترك بتصفیة  مدیر الصندوق للمستثمر من المدفوعة المبالغ مجموع االستردادمبالغ 

 بشكل كامل أو بشكل جزئي بالصندوق
 ة فردیّة أو جماعیّةحّصة ضمن حصص الشركة تتبع ملكیّ  األسھم

 دعوة عامة للجمھور لالكتتاب في األوراق المالیة للشركة المساھمة العامة  الطروحات األولیة
مدرجة عن طریق  عامةر لالكتتاب في األوراق المالیة لشركة مساھمة دعوة عامة للجمھو الطروحات الثانویة

 طرح أسھم إضافیة
 ھي أوراق مالیة قابلة للتداول تعطي لحاملھا أحقیة االكتتاب في األسھم الجدیدة المطروحة حقوق األولویة

 عند إقرار الزیادة في رأس المال
 قصیرة األجلالودائع وعقود التمویل التجاري  صفقات سوق النقد

 صنادیق أسواق النقد
 المرابحةو

صندوق استثمار یتمثل ھدفھ الوحید في االستثمار في األوراق المالیة قصیرة األجل 
 راالستثماوصفقات سوق النقد وفقا لالئحة صنادیق 

 مجموعأو أكثر من  %۷٥ملكیتھم  ثل نسبةتملب موافقة مالكي الوحدات الذین قراراً یتط قرار خاص للصندوق
الوحدات سواًء أكان حضورھم شخصیاً أم  اجتماع مالكي الحاضر مالكھا فيالوحدات 

، وللتفاصیل حول آلیة اجتماع مالكي لحدیثةا بوكیل أم بواسطة وسائل التقنیة ممثلین
 من الشروط واألحكام ۱٥على الفقرة رقم  االطالعالوحدات نرجو 

 مجموعأو أكثر من  %٥۰ملكیتھم  ثل نسبةتمكي الوحدات الذین لب موافقة مالقراراً یتط قرار صندوق عادي
الوحدات سواًء أكان حضورھم شخصیاً أم  اجتماع مالكي الحاضر مالكھا فيالوحدات 

، وللتفاصیل حول آلیة اجتماع مالكي لحدیثةا بوكیل أم بواسطة وسائل التقنیة ممثلین
 من الشروط واألحكام ۱٥على الفقرة رقم  االطالعالوحدات نرجو 

 ي،العقار االستثمار صنادیق والئحة ،ستثماراالصنادیق  الئحة فيیقصد بھ أینما ورد  إنھاء الصندوق
شروط وأحكام الصندوق  في المحدد الحدث أوالتاریخ الذي ینتھي بھ الصندوق وفقًا للمدة 

 مالكي الوحدات علیھمصول وتوزیع مستحقات األمتضمنةً مرحلة بیع 
 ترةفصنادیق االستثمار العقاري،  والئحة ،ستثماراالصنادیق  الئحة فيیقصد بھ أینما ورد  تصفیة الصندوق

ول تصفیة أص خاللھاأقصاھا ستة أشھر من الیوم التالي لتاریخ إنھاء الصندوق، ویتوجب 
 لعقاريا االستثمار صنادیق والئحةستثمار االصنادیق  الئحة ألحكامالصندوق بالكامل وفقًا 

 S&P Saudi(السعودیة بالعملة المحلیة مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي لألسھم  المؤشر
Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index( ولن یتحمل ،

 الصندوق أیة رسوم نتیجة استخدام المؤشر
 نم وبیعھا شراؤھا یتم التي والخدمات السلع جمیع على تُفرض مباشرة غیر ضریبة ھي المضافة القیمة ضریبة

: الموقع زیارة یرجى المعلومات من وللمزید. المنشآت قبل
https://www.gazt.gov.sa/ar 
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 عامة معلومات )۱
 :فئتھ ونوعھواسم صندوق االستثمار  .أ

المملكة العربیة بالشركات المدرجة في األسواق المالیة  أسھم رئیس فيیستثمر بشكل مفتوح  عام صندوق الوطني لألسھم السعودیة ھو صندوق استثماري
 S&P Saudi Arabia Domestic Total Returnمؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي لألسھم السعودیة بالعملة المحلیة (السعودیة والتي یتكون منھا 

in Local Currency Index(. 
 

 :االستثمار، وآخر تحدیث لھاتاریخ إصدار شروط وأحكام صندوق  .ب
 .م2022/04/13الموافق ھـ 1443/09/12خر تحدیث علیھا بتاریخ آوكان ، م 2021/8/9ھـ الموافق  1443/1/1تم إصدار الشروط واألحكام بتاریخ  
 

 :تاریخ موافقة الھیئة على طرح وحدات صندوق االستثمار  .ج
  .م 2021/8/9ھـ الموافق  1443/1/1 وحداتھ بتاریخھیئة السوق المالیة على تأسیس الصندوق وإصدار وافقت 

 

 :مدة صندوق االستثمار .د
على ما ورد  بناء تصفیتھیحتفظ مدیر الصندوق بحق و ،وال توجد مدة محددة للصندوق ،وحصندوق الوطني لألسھم السعودیة ھو صندوق استثماري مفت

 من الشروط واألحكام. ۲۰في البند رقم 

 المطبق النظام )۲
 ۲۰۰٥-۸۳-۱الئحة مؤسسات السوق المالیة الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم و المالیة السوق لنظاممدیر الصندوق  یخضع

ھـ، المعدلة  ۲/٦/۱٤۲٤وتاریخ  ۳۰رقم م/ م، بناء على نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي ۲۸/٦/۲۰۰٥ھـ الموافق  ۲۱/٥/۱٤۲٦وتاریخ 
للوائح مدیر الصندوق ، كما یخضع أیضا م ۱۲/۸/۲۰۲۰ھـ الموافق  ۲۲/۱۲/۱٤٤۱وتاریخ  ۲۰۲۰-۷٥-۲بقرار مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة رقم 

 األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة.

وتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱ئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة سوق المالیة بموجب القرار رقم الویخضع الصندوق لنظام السوق المالیة 
ھـ، المعدلة بقرار  ۲/٦/۱٤۲٤بتاریخ  ۳۰م بناًء على نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۲٤/۱۲/۲۰۰٦ھـ الموافق ۰۳/۱۲/۱٤۲۷

للوائح األخرى ذات الصندوق ، كما یخضع أیضا م ۲٤/۲/۲۰۲۱ھـ الموافق   ۱۲/۷/۱٤٤۲وتاریخ  ۲۰۲۱ -۲۲ -۲مجلس ھیئة السوق المالیة رقم 
 العالقة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة.

 سیاسة االستثمار وممارساتھ )۳
 :للصندوق االستثماریة األھداف .أ

عائد أعلى من المؤشر االسترشادي على المدى رأس المال وتحقیق  تنمیةالى مفتوح یھدف عام السعودیة ھو صندوق استثماري  صندوق الوطني لألسھم
 .الطویل

 أنواع األوراق المالیة التي یستثمر فیھا الصندوق بشكل أساسي: .ب
د ي العائإس آند بوھو مؤشر المؤشر االسترشادي أسھم الشركات ووحدات الصنادیق العقاریة المتداولة المدرجة في یستثمر الصندوق بشكل أساسي في 

ویتكون المؤشر  ،)S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Indexالكلي المحلي لألسھم السعودیة بالعملة المحلیة (
لصندوق لكما یحق  ة (تداول) والسوق الموازیة (نمو) باإلضافة إلى الصنادیق العقاریة المتداولة،الشركات المدرجة في السوق الرئیساالسترشادي من 

صندوق وسوف یلتزم مدیر ال . ھذا،الموازیةو ةالرئیس یناالستثمار والمشاركة في الطروحات العامة األولیة والثانویة المحلیة وحقوق األولویة في السوق
 .د من الشروط واألحكام-۳المذكورة في الفقرة  تركیز االستثماراتبنسب 

 :بما في ذلك أتواع األصول التي یستثمر فیھا الصندوق، للصندوق االستثماریة ساتالممارو السیاسات .ج
 S&P Saudi) یستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي لألسھم السعودیة بالعملة المحلیة

Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index) على أسلوب إدارة نشطة حیث أن اختالفات األوزان ، ویعتمد مدیر الصندوق
مدیر الصندوق  حیث یھدف ،لألسھم والقطاعات وتركیزھا وحجم السیولة النقدیة مقارنة بمكونات المؤشر سیكون مبنیا على تقییمات وتقدیر مدیر الصندوق

  .شر االسترشادي، علما بأنھ ال یوجد ضمان بتحقیق ذلك العائدمن ھذه االختالفات في األوزان وتركیز االستثمارات إلى تحقیق عائد أعلى من المؤ

كما یمكن حسب تقدیر مدیر الصندوق المطلق االستثمار في صنادیق أسواق النقد  ،یحق للصندوق االستثمار في أي من مكونات المؤشر االسترشادي
والتي من ضمنھا صنادیق أسواق النقد والمرابحة  ،یئة السوق المالیةوالمرابحة المطروحة طرحا عاما في المملكة العربیة السعودیة والمرخصة من ھ

  المدارة من قبل الشركة إن وجدت.
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 :تلخیص تركیز استثمارات الصندوق  .د
في مجموعة مختارة من أسھم الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي لألسھم السعودیة بالعملة المحلیة  ھاستثماراتالصندوق  سیركز

)S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index( كما ھو مذكور في الجدول التالي: 

الحد 
 *األعلى

الحد 
 نوع االستثمار *األدنى

100% 50% 
جمیع مكونات وحقوق االولویة والثانویة و (تشمل الطروحات األولیة لسعودیةااألسھم 

 )المؤشر االسترشادي
 الصنادیق العقاریة المتداولة 0% 25%
 صفقات سوق النقدوصنادیق أسواق النقد  0% 50%
 النقد 0% 50%

 أصول الصندوققیمة صافي *من 

 :المالیة التي سیستثمر بھا الصندوق سواقاأل .ه
 .بما یتوافق مع الفقرات السابقة "نمو" الموازیةالصندوق بشكل رئیس في السوق المالیة السعودیة الرئیسة "تداول" والسوق المالیة  سیستثمر

 :الصندوق مدیر استثمار .و
 لمدیر قیح كما ،الخاص لتقدیره فقاً و ذلكو فترة أي خالل أوفي فترة الطرح األولي  في الصندوق االستثمار تابعیھأي من أو الصندوق لمدیر  یحق

ً  بالصندوق استثماره تخفیض الصندوق ً لتقدیره الخاص،  أو جزئیاً  كلیا عن أي  یالدیةم ربع سنةفي نھایة كل  باإلفصاحسیقوم مدیر الصندوق ووفقا
، وسیتم اإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق، والموقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمھور استثمار في الصندوق

نادیق ص بحسب الضوابط التي تحددھا الھیئة (حیثما ینطبق)، وكذلك في التقاریر التي یعدھا مدیر الصندوق وفق المادة السادسة والسبعین من الئحة
 االستثمار. 

 :االستثماریة قراراتھ اتخاذ بغرض استخدامھا الصندوق لمدیر یمكن التي واألسالیب امالتعالم أنواع .ز
مة إلدارة زسیقوم مدیر الصندوق بإدارة الصندوق بطریقة نشطة باالستثمار بالشركات المكونة للمؤشر وذلك من خالل اتخاذ القرارات االستثماریة الال

ولن یقوم مدیر الصندوق باالستثمار بأي شركة ال تقع ضمن  .یل األساسي للشركة من خالل فریق إدارة األصولالصندوق، وذلك عن طریق التحل
، ویتكون المؤشر االسترشادي من الشركات المدرجة في السوق الرئیسة (تداول) والسوق الموازیة (نمو) باإلضافة إلى الشركات المكونة للمؤشر

، ولمزید من )S&Pشركة إس آند بي (بمزود الخدمة والتي ھي الصنادیق العقاریة المتداولة، وتخضع مكونات المؤشر االسترشادي لآللیة الخاصة 
 . الرابط التاليالمعلومات حول اآللیة المتبعة من قبل مزود الخدمة نرجو الضغط على 

 :الصندوق استثمارات ضمن إدراجھا یمكن ال التي المالیة قاألورا أنواع .ح
 .)دلبند (في ا أعالهلن یقوم مدیر الصندوق باالستثمار في أوراق مالیة غیر التي تم ذكرھا 

 :قیود حدود االستثمار .ط
تفرضھا المادة الحادیة واألربعون من الئحة صنادیق االستثمار، باإلضافة للقیود المذكورة في الشروط واألحكام،  التيیلتزم الصندوق بالقیود والحدود 

 تفرضھا المادة الحادیة واألربعون من الئحة صنادیق االستثمار ما یلي: التيوتشمل القیود 

 وفق الضوابط اآلتیة:یجب أن یكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام في صندوق استثمار آخر  •
o  المسجلة لدى الھیئةنادیق صال محصورا في االستثمار فيأن یكون استثمار أصول وأموال الصندوق. 
o للتسییل قابلة غیرأصول  في أو لن یقوم الصندوق باستثمار أصولھ وأموالھ في الصنادیق الخاصة. 
o من صافي قیمة أصولھ في وحدات صندوق استثماري آخر، أو في وحدات  %۲٥الصندوق ما نسبتھ وأموال یتجاوز استثمار  أال

من قبل لھ  مرخص سواء كانت ھذه الصنادیق مدارة من قبل مدیر الصندوق أو أي مدیر صندوق آخرصنادیق استثمار مختلفة 
 .ھیئة السوق المالیة

 یة المصدرة ألي مصدر واحد لمصلحة الصندوق.من األوراق المال %۱۰ال یجوز امتالك نسبة تزید عن  •
 على تزید نسبة استثمار یجوز ال االستثمار، صنادیق الئحة من ٤۱ المادة من(ب)  الفقرة من ۳ رقم الفرعیة الفقرة في ورد ما مراعاة مع •

 ىعل تزید نسبة استثمار یجوز ال األحوال جمیع وفي واحد، مصدر عن صادرة مالیة أوراق فئة أي في الصندوق أصول صافي من ۱۰%
 :ذلك من یستثنى. الواحد للمصدر المالیة األوراق فئات جمیع في الصندوق أصول قیمة صافي من ۲۰%

o یةالسوق القیمة نسبة تتجاوز أال على السوق، في واحد مصدر أسھم في العام الصندوق أصول صافي من %۱۰ من أكثر استثمار 
 في اراالستثم إلى یھدف الذي للصندوق وذلك العالقة، ذي السوق في المدرجة األسھم لجمیع السوقیة القیمة إجمالي إلى لإلصدار

 .الصندوق أصول قیمة صافي من %۲۰ فیھا االستثمار یتجاوز أال على السوق، في المدرجة األسھم
o  مدرجة في السوق أو في أي سوق مالیة منظمة أخرى لمصدر من صافي أصول الصندوق العام في أسھم  %۱۰استثمار أكثر من

واحد تابع لمجال أو قطاع یكون ھدف الصندوق العام االستثمار فیھ، على أال یتجاوز ذلك نسبة القیمة السوقیة لإلصدار إلى 
 ھ على أن ھدفھ االستثماريإجمالي القیمة السوقیة لذلك المجال أو القطاع المعین، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطھ وأحكام

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-saudi-arabia-domestic-index/#overview
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من صافي قیمة أصول  %۲۰فیھا ما نسبتھ  رمحدد في مجال أو قطاع معین من األسھم المدرجة، على أال یتجاوز االستثما
 الصندوق.

تجاوز جوز أن تمن الئحة صنادیق االستثمار، وباستثناء االستثمار في الصنادیق االستثماریة، ال ی ٤۱من المادة  )ج(مع مراعاة أحكام الفقرة  •
، ویشمل ذلك من صافي قیمة أصول الصندوق %۲٥ھ مجموع استثمارات الصندوق في جھات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبت

 االستثمارات في األوراق المالیة الصادرة عنھا، وصفقات سوق النقد المبرمة معھا، والودائع البنكیة لدیھا.
 من صافي أصول الصندوق الذي تم تملك وحداتھ. %۲۰ال یجوز امتالك نسبة تزید على  •
 من صافي قیمة أصولھ. %۱٥ال یجوز أن یتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبتھ  •
 .لن یقوم مدیر الصندوق باستخدام المشتقات •
 .للتسییل قابلة غیرأصول  فيستثمار بااللن یقوم مدیر  •
 مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق علیھا.ال یجوز أن تشمل محفظة الصندوق أي ورقة مالیة یكون  •

 :آخر مدیر أي أو الصندوق لمدیر التابعة الصنادیق في االستثمار حدود .ي
من صافي قیمة أصولھ في وحدات صندوق استثماري آخر، أو في وحدات صنادیق استثمار مختلفة  %۲٥لن یتجاوز استثمار الصندوق العام ما نسبتھ 

 .من قبل ھیئة السوق المالیةلھ  مرخص قبل مدیر الصندوق أو أي مدیر صندوق آخر سواء كانت ھذه الصنادیق مدارة من

 :صالحیات صندوق االستثمار في االقتراض و سیاسة مدیر الصندوق بشأن ممارسة صالحیات االقتراض  .ك
أال یزید الحد األعلى لھذا االقتراض أو یحق للصندوق االقتراض أو طلب التمویل من مدیر الصندوق أو من أي بنك مرخص لھ، وفي ھذه الحالة یجب 

، فإنھ یحق لمدیر سترداداالأصول الصندوق. وفي حالة االقتراض لغرض الوفاء بطلبات قیمة ) من صافي %۱٥التمویل عن خمسة عشر بالمائة (
 .واحدةالصندوق عدم التقید بالنسبة المذكورة أعاله. وفي جمیع األحوال، یجب أال تزید مدة االقتراض عن سنة 

 :الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظیر  .ل
 .قالصندومن صافي قیمة أصول  %۲٥مع طرف واحد نظیر  تعامالتھن تتجاوز أال یجوز للصندوق 

 :الصندوق مخاطر إلدارة الصندوق مدیر سیاسة .م
 :یلي ما على مدیر الصندوق یحرص

o  ق ومستوى السیولةومتوقع نسبة لحجم الصند استردادتوفیر السیولة الكافیة للصندوق بطریقة معقولة للوفاء بأي طلب. 
o  و أ المادة الحادیة واألربعون من الئحة صنادیق االستثمارعدم تركیز استثمارات الصندوق في أي ورقة مالیة معینة بخالف ما نصت علیھ

 .االستثمار المذكورة في الشروط واألحكام سیاسة
o  افق مع سیاسات االستثمار للصندوقبما یتو ثماریة غیر ضروریة لتحقیق أھدافھعدم تحمل الصندوق مخاطر است. 
o ولمزید من المعلومات حول أدوار مجلس الصندوق إدارة مجلس من بإشراف وذلك سنوي بشكل المخاطر تقییم سیاسات وتحدیث مراجعة ،

 .ج من الشروط واألحكام-۲٤إدارة الصندوق، المرجو االطالع على الفقرة 

 :المؤشر االسترشادي .ن
 S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency)مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي لألسھم السعودیة بالعملة المحلیة 

)Indexإس آند بيیق شركة ، وسیتم تزوید خدمة المؤشر وبیاناتھ عن طر )S&P( الموقع الخاص ، ویمكن الحصول على بیانات المؤشر عن طریق
ولن یتحمل الصندوق أیة  ،"، أو عن طریق أحد مزودي البیانات (على سبیل المثال ال الحصر: بلومبیرغ) www.spglobal.comبمزود الخدمة "

 .استخدام المؤشررسوم نتیجة 

 :المشتقات عقود استخدام .س
 .المشتقات باستخدام الصندوقمدیر  یقوم لن

 :االستثمار على حدود أو قیود أي بشأن یةالمال سوقال ھیئة علیھا وافقت إعفاءات .ع
 .موافق علیھا من قبل ھیئة السوق المالیة االستثمارإعفاءات بشأن أي قیود أو حدود على  ةتوجد ھناك أی ال

 ة لالستثمار في الصندوقالمخاطر الرئیس )٤
 المخاطر ارباالعتب األخذ المستثمرین على لذلك البنك، لدى إیداعاً  بالصندوق االستثمار یعد وال عالیة، مخاطراالستثمار في الصندوق على  ینطوي .أ

 . ینطويالصندوق في االستثمار قبل الصندوق وأحكام شروط في الواردة المعلومات جمیع على واالطالع الصندوق في لالستثمار الرئیسة
تكون  ، قداالستثمارو كل استثمارات المستثمر، وعندما یسترد أي مستثمر وحداتھ في صندوق أفي الصندوق على خطر خسارة جزء  االستثمار

 .شرائھاقیمتھا أقل من تلك القیمة التي كانت علیھا عند 
 المؤشر السابق مؤشراً على أداء الصندوق بالمستقبل.ال یعد أداء الصندوق السابق أو أداء  .ب
في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر المذكورة أدناه أو  االستثماریتحمل مالكو الوحدات المسؤولیة عن أي خسارة مالیة قد تترتب على  .ج

 .دیر الصندوقكانت ناتجة عن اھمال أو تقصیر من م إذا إالغیرھا، دون أي ضمان من جانب مدیر الصندوق 

http://www.spglobal.com/
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 ن رأس المال المستثمر والعوائد غیر مضمونة حیث یحتمل الخسارة أو الربح.أعدة حیث تثمار في الصندوق مخاطر عالیة وینطوي على االس .د
 :التالي فيمخاطر الصندوق تشمل وال تنحصر  .ه

نوع منخفض الي وإلى تمستوى تركیز ع ىیؤدي إل دد قلیل من األسھم والذيیستطیع الصندوق تركیز استثماراتھ في ع مخاطر التركیز العالي: •
والذي بدوره سیؤثر سلبا على أداء  رس المال المستثمِ أوى عالي من التذبذب وإلى خسارة ریعرض الصندوق إلى مست مما ،لالستثمارات

 الصندوق.
ب من الستثمار. األسباالى انخفاض في قیمة ومن الممكن أن تؤدي إ ،قیمة االستثمار أو تكون ذات تذبذب عاليقد تتغیر  مخاطر االستثمار: •

الممكن أن تكون كثیرة وتتضمن وال تنحصر في التغیرات التي قد تطرأ على عملیات أو إدارات أو أسواق الشركات واألدوات التي یستثمر 
 ، مما سینعكس سلبا على أداء الصندوق وسعر وحدتھ. الصندوق فیھا

الصندوق بشكل رئیس في مكونات المؤشر االسترشادي وھو مؤشر إس آند بي العائد الكلي  مریستثمخاطر االنكشاف على مؤشر واحد:  •
)، وقد یؤدي (S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Indexالمحلي لألسھم السعودیة بالعملة المحلیة 

مما یعرض  الشركات، من محدود عدد في الصندوق استثمارات تركیز إلى یؤدي قد مما ،ياالستثمارمحدودیة عدد مكونات المجال  إلىذلك 
 .والذي بدوره سیؤثر سلبا على أداء الصندوق الصندوق إلى مستوى عالي من التذبذب وإلى خسارة رأس المال المستثِمر

تم  یتم استثمارھا بنفس العوائد التي الأن مبالغ التوزیعات قد  إالرباح الموزعة، األعادة استثمار إیقوم الصندوق بس :االستثمارمخاطر إعادة  •
 .یؤثر سلبا على سعر الوحدةسارتفاع تكلفة الشراء مما یؤدي ذلك إلى  قدساس، وبالتالي األ فيبھا  االستثمار

لعملة أو الكوارث الطبیعیة أو مخاطر تغیر سیاسات األسواق أو الدول أو االقتصادیات والتي قد تشمل مخاطر تغیر قیمة ا مخاطر السوق: •
والذي  تثِمرالمسالحروب أو التغییرات التنظیمیة والقانونیة والسیاسیة التي تؤدي إلى تذبذب عالي في قیمة الصندوق أو خسارة رأس المال 

 .بدوره سیؤثر سلبا على أداء الصندوق
، ئد االستثماروقیمة الصندوق وعوا المستثمر فیھاوالصنادیق  تغیر أسعار الفائدة قد یؤثر بشكل سلبي على أداء الشركات مخاطر أسعار الفائدة: •

 مما سینعكس سلبا على أداء الصندوق وسعر وحدتھ.
، الصندوقثمارات أو فیة االستقھ في حال تصتقییم استثمارات الصندوق وتقییم المحفظة ككل قد ال یعكس التقییم الممكن تحقی مخاطر التقییم: •

 مما سینعكس سلبا على أداء الصندوق وسعر وحدتھ.
تیجة للسیولة للعمیل والتي قد تكون ن سترداداال طلباتستطیع تلبیة یال  قدمن بیع االستثمارات أو  الصندوق مدیرتمكن یقد ال  مخاطر السیولة: •

مة أصول إلى انخفاض قییؤدي انخفاض السیولة أیضا  المتعرض لھا من قبل الصندوق.وات المنخفضة للسوق أو األسھم المستثمر فیھا أو األد
 ، مما سینعكس سلبا على أداء الصندوق وسعر وحدتھ.الصندوق والقیمة المحصلة من بیع ھذه األصول

سبیل المثال ال الحصر): انخفاض  عن االستثمار في السوق الموازیة عدة مخاطر، منھا (علىقد ینشأ  :مخاطر االستثمار في السوق الموازیة •
لكبیرة االسیولة أو عدم وجود تداول على أسھم معینة لفترات طویلة، التقییم غیر العادل لبعض األسھم غیر المتداولة بالحجم الكافي، التذبذبات 

ة وتؤثر تلك العوامل على قیم في أسعار األسھم، انخفاض متطلبات اإلفصاح مقارنة بالسوق الرئیس "تداول"، مخاطر الشركات الصغیرة.
 استثمارات الصندوق، مما سینعكس سلبا على سعر الوحدة.

یوم تعامل معین، قد یكون من الصعب على الصندوق توفیر في كبیرة  استردادفي حالة ورود طلبات  الكبیرة: سترداداالمخاطر عملیات  •
یة ضافة الى أنھ قد یضطر الصندوق الى تسییل مراكز استثمارإ سترداداالمما قد ینتج عنھ تأجیل طلبات  ،سترداداالأموال كافیة لتلبیة طلبات 

 وسینعكس سلبا على أداء الصندوق وسعر وحدتھ. لخسائر ھمما قد یعرض
ة إنھاء أو إمكانی ،الصندوقالقائمین على إدارة  ،تشمل وال تقتصر تغیر الموظفین في الشركة :االعتماد على موظفي مدیر الصندوقمخاطر  •

أو أي تغییرات تطرأ على عملیة اختیار االستثمارات. باإلضافة إلى إمكانیة فشل الشركة في تحقیق األھداف االستثماریة  ،العقد من قبل الشركة
 .وتحقیق أھدافھ االستثماریة الصندوقتؤثر سلبا على أداء س. ھذه المخاطر الصندوق

على أداء  ، مما سینعكس سلبانتج عن أخطاء في تنفیذ العملیات أو التقییمات ألصول المحفظة أو المشاكل التقنیةقد ت المخاطر التشغیلیة:
 الصندوق وسعر وحدتھ. 

قتصادي العام كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم الصندوق بالوضع اال بھاالمالیة التي یستثمر  األسواقترتبط  :االقتصادیةالمخاطر  •
  .وقیمة وحداتھتؤثر سلباً على أداء الصندوق سوالبطالة، لذلك فإن التقلبات االقتصادیة 

ستقرار السیاسي أو صدور تشریعات أو قوانین جدیدة أو إحداث العدم ا بحاالتوتتمثل  واللوائح: ألنظمةالسیاسیة والقانونیة وا المخاطر •
 .وحداتھ وقیمة قیؤثر سلبا على استثمارات الصندوسمما  ،غییرات في التشریعات أو القوانین الحالیةت

ما سینعكس سلبا على أداء ، عن إرادة مدیر الصندوق جوالتي قد یكون لھا تأثیر سلبي على أداء الصندوق خار مخاطر الكوارث الطبیعیة: •
 الصندوق وسعر وحدتھ.

 الستثمار،ا عائدا إیجابیا على مبالغ الصندوقیحقق ال  في الصندوق قد تنخفض، وبالتالي قد لالستثماراتإن القیمة السوقیة  مخاطر العائد: •
لمبلغ اأو جزء من المستثمر من استعادة كامل  ما ینتج عنھ عدم تمكنمما یؤدي بدوره إلى خفض صافي قیمة أصول الصندوق وسعر الوحدة، 

 .دوره سیؤثر سلبا على أداء الصندوقوالذي ب الذي استثمره
تائج المالیة الفعلیة وقد تختلف الن ،عند اتخاذ قرار استثماري یتنبأ مدیر الصندوق بالبیانات المالیة :المستقبلیة المالیة بالبیانات التنبؤ مخاطر •

  ؤثر سلبیا على سعر وحدة الصندوق.تسعن تلك المتوقعة وبالتالي 
وق أو التأخر في تسویة صفقات الس باإلخفاقمخاطر مرتبطة  علیھ یترتبالناشئة، قد  االسواق في االستثمار إن الناشئة: ألسواقمخاطر ا •

 ذهھالمالیة المتاجر بھا في  ألوراققد یحمل مخاطر أعلى من المتوسط والمعتاد. إن القیمة السوقیة ل مماالمالیة.  ألوراقوتسجیل وأمانة حفظ ا
من أحجام القیمة السوقیة والمتاجرة متركزة في عدد محدود من الشركات. ولذلك، فإن أصول  األكبر الوزنأن نسبیا حیث  محدود االسواق
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رات شركات في إصدا باالستثمار، وسیولة أقل بشكل مقارنة السعریةقد تصادف قدراً أكبر من تقلبات  األسواقواستثمارات الصندوق في ھذه 
 .ى أصول الصندوق والذي بدورهً سیؤثر على سعر الوحدة في الصندوقیؤثر علسمما  ،في أسواق أكثر تطوراً 

حد مما ی الصندوقمع مصالح  العالقةذات  ألطرافتتضارب فیھا مصالح مدیر الصندوق أو ا حاالتقد تنشأ ھناك  مخاطر تضارب المصالح: •
یؤدي إلى خسارة الصندوق بعض الفرص سمما  ،بشكل موضوعي اداء مھامھأذات العالقة على  طرافاألمن قدرة مدیر الصندوق أو 

 االستثماریة بسبب ھذا التضارب بالمصالح.
ة التي المالی أو جمیع األوراقأو أحد  التي یعمل بھا الصندوق المالیة ألسواققد یتم تعلیق التداول في أحد أو جمیع ا مخاطر تعلیق التداول: •

یؤثر سلبا على أصول س ام ،و شراء مراكز استثماریةأتسییل على ق من القدرة یمنع مدیر الصندوسمما بدوره  ،یستثمر بھا الصندوق
 .الصندوق

 في غیرالت مخاطر لىالمتداولة إ یةصنادیق العقارالصول العقاریة في قد تتعرض األ المتداولة: یةصنادیق العقارالفي  االستثمار مخاطر •
 .سلبي بشكل الصندوق وحداتعلى  یؤثرس مما قیمتھا،

یعتمد مدیر الصندوق على تقنیة المعلومات، وقد تتعرض نظم المعلومات التي یستخدمھا مدیر الصندوق  :التقنیة على االعتماد مخاطر •
 على سعر الوحدة. لباً ت خاطئة تؤثر ساؤثر على عملیة االستثمار واتخاذ قرارتقد  لالختراقات أو أعطال فنیة

یعتمد مدیر الصندوق في اتخاذ قرارتھ االستثماریة في الطروحات األولیة على  األولیة:مخاطر عدم كفایة اإلفصاح في نشرة الطروحات  •
شملت ھذه النشرة على بیانات غیر صحیحة أو إغفال بیانات جوھریة فیھا، فإن احتمال  وفي حالالمعلومات التي ترد في نشرة المعلومات، 

 داء الصندوق وعلى سعر وحدتھ.أى یؤثر علسمما  ا،وارد یكوناتخاذ قرار استثماري غیر صحیح 
ندوق یتیح لمدیر الص لك تاریخ تشغیليتتمال و اإلنشاءستثمار في شركات حدیثة االھي مخاطر  ولیة:األستثمار في الطروحات االمخاطر  •

ما  ،مرحلة نمو وتطویرجدیدة أو تكون في  تقییم أداء الشركة بشكل كافي، كما أن الشركات التي تطرح أوراقھا المالیة قد تمثل قطاعات
 .سینعكس سلبا على أداء الصندوق وسعر وحدتھ

تكون مرتبطة  الطروحاتفإن ھذه ألولیة، في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات ا المالیة المكتتب فیھا: األوراقمخاطر تأخر إدراج  •
 .على استثمارات وأداء الصندوقسلبا ؤثر یس اإلدراجوبالتالي فإن أي تأخیر في  ،بموعد إدراجھا في السوق المالیة

أو استمرار ھیئة السوق المالیة على طرح  ألولیةا الطروحات یستطیع الصندوق ضمان حق المشاركة في ال قد التخصیص:مخاطر نتائج  •
لبا نعكس سیس، مما ألولیةا الطروحاتانخفاض ما یتم تخصیصھ للصندوق من ذلك إلى قد یؤدي ، واألوامربطریقة بناء سجل  الطروحات

 .على سعر الوحدة
لمصدر الورقة المالیة بسبب التزامات غیر متوقعة أو خفض أو ایقاف توزیعات ل افي ح مخاطر عدم التوزیع أو خفض التوزیعات النقدیة: •

 .على عائد الصندوق وقیمتھسلبا تؤثر سساسیة، فإن مخاطر عدم التوزیع أو خفض التوزیعات ألمشاكل 
ل مع التداو خاللویتم تداولھا بین طرفین من  األسواقیتم تداولھا خارج بشكل عام أدوات  صنادیق أسواق النقد: تعتبر مخاطر التسویة •

ي التي یتم تداولھا ف االستثماراتیكون لھا بشكل عام درجة أعلى في مخاطر التسویة من  األدواتالطرف المقابل في الصفقة. إن مثل ھذه 
مما سینعكس سلبا على أداء ، المرتبطة بھ باألرباحللصندوق والوفاء  لالزمةا اإلیراداتذلك إلى عدم تحقیق یؤدي س. األسواق المالیة

 الصندوق وسعر وحدتھ. 
ق ، مما سینعكس سلبا على أداء الصندوالرتكاب االخطاء عند اجراءه لعملیات التسویة للصندوقأمین الحفظ  قد یتعرض مین الحفظ:أمخاطر  •

 وسعر وحدتھ.
تتعرض  التي فإن جمیع المخاطر ،في حالة استثمار الصندوق في صنادیق استثماریة أخرى ستثماریة:الفي الصنادیق ا الستثمارخاطر ام •

، مما سینعكس سلبا على أداء الصندوق قالصنادیتنطبق أیضا على تلك في ھذه الفقرة  بعضھا المذكورلھا صنادیق االستثمار األخرى و
 وسعر وحدتھ.

ارجة خ ألسبابفي حالة اقتراض الصندوق لغرض إدارة الصندوق وتأخره عن سداد المبالغ المقترضة في وقتھا المحدد  :االقتراضمخاطر  •
مما  ،ستثماراتھ لسداد القروضامدیر الصندوق لتسییل بعض  اضطراررسوم تأخیر سداد أو  یھقد یترتب عل فإنھعن إرادة مدیر الصندوق، 

 .وأداءه والذي سینعكس سلبا على أسعار الوحدات یؤثر على أصول الصندوقس
 تغییرات وأ جدیدة ضرائب فرض أو یمكن أن تتعرض الصنادیق إلى مخاطر بسبب التغیر في القواعد الضریبیة مخاطر الضریبة والزكاة: •

تكالیف كالرسوم ال للصندوق أو أن تزید نسبة االستثمار استراتیجیة، حیث أن التغیرات التي تطرأ قد تؤثر على بالزكاة الخاصة األنظمة في
رسوم ضریبة القیمة الصندوق  تحملسیھذا، و .بدوره على سعر الوحدة سینعكسعلى أداء الصندوق والذي  سلبایؤثر سمما  ،وغیرھا

ع ، نرجو االطالحول ضریبة القیمة المضافة والزكاة ، ولمزید من المعلوماتجمیع المصروفات والتكالیف الناتجة عن أنشطتھالمضافة ل
 د من الشروط واألحكام.-۳۱على الفقرة 

 المخاطر تقییم آلیة )٥
وتتضمن آلیة تقییم  ،وتفعیلھا یم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق، كما سیقوم مدیر الصندوق بضمان تطبیقھایر الصندوق بوجود آلیة داخلیة لتقیقر مدی

 المخاطر:

لحد من ل المنتجات والمحافظ، والتي تعتبر مھمتھا الرئیسة التأكد من تطبیق فریق إدارة األصول لإلجراءات المناسبةعقد اجتماع للجنة  •
 ،لى األقلع سنوي نصفبشكل  المخاطر، باإلضافة إلى ضمان التزام فریق إدارة األصول بتطبیق معاییر الحوكمة. ویتم عقد اجتمع اللجنة
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رئیس الحوكمة ورقابة االلتزام والتبلیغ عن غسل األموال، ورئیس  ھا منؤأعضاویتكون المخاطر والرقابة الداخلیة، رئیس إدارة  ویرأسھا
 .األسھمإدارة األصول، ورئیس وحدة إدارة 

 ذات التركیز العالي، وضمان االلتزام بالقیود الداخلیة لفریق إدارة األصول. تثماریة االس للمراكزجنة للامراجعة  •
 .التي حصلت خالل الفترة إخالل بالئحة صنادیق االستثمار أو بالشروط واألحكامرئیس اللجنة على جمیع المخاطر أو أي  اطالع •
 .على أداء أمین الحفظ ومشغل الصندوق خالل الفترة وأعضاؤھا رئیس اللجنة طالعا •
 .الصندوق إدارة لمجلس أخرىوتوفیر نسخة  مسؤول المطابقة وااللتزامتوثیق محاضر اجتماع اللجنة وتوفیر نسخة من المحضر ل •

 الفئة المستھدفة )٦
ك مع على أن یتوافق ذل ،الستثمار بالصندوقباالمحلیین أو األجانب المخولین  الخاص أو المستثمرینأو  الحكومي ینمن القطاع اتمؤسسالأو  فراداأل

 .) أعاله٤للمخاطر المرتبطة باالستثمار المبینة في الفقرة ( ممدى تحملھاالستثماریة و مأھدافھ

  االستثمار حدود قیود )۷
 .وط واألحكامفي الشر الئحة صنادیق االستثمار، باإلضافة للقیود المذكورةالمادة الحادیة واألربعون من تفرضھا  التيیلتزم الصندوق بالقیود والحدود 

 عملة الصندوق )۸
مقابل بعض الوحدات بعملة غیر عملة الصندوق، یقوم مدیر الصندوق بتحویلھا إلى عملة الصندوق  االشتراكوإذا تم  ،عملة الصندوق ھي اللایر السعودي

 تثمرون بدفع رسوم صرف العملة، إن وجدت.بسعر الصرف السائد في السوق. ویلتزم المس

 واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل )۹
 :الصندوق من طعةتالمق المدفوعات .أ
 :ستثمار وطریقة احتسابھاالجمیع المدفوعات من أصول صندوق ا .أ

 *النوع )الریال السعودي(النسبة المبلغ  طریق االحتساب
 االشتراكرسوم  ال یوجد. ال یوجد.
وال  ،میالديویتم اقتطاعھا في نھایة كل شھر بشكل تراكمي یومیاً تحتسب 

قیمة أصول  صافيسنویاً من  %۱ إداریة بواقعیتقاضى مدیر الصندوق أتعاباً  تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة.
 الصندوق 

 رسوم اإلدارة

وال ، میالديتحتسب یومیاً بشكل تراكمي ویتم اقتطاعھا في نھایة كل شھر 
 تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة.

في حال كان حجم الصندوق أقل من  أصول الصندوق قیمة صافيمن  %۰٫۰٤
في حال كان  أصول الصندوق إجمالي قیمةمن  %۰٫۰۳ملیار لایر سعودي، و ال

 ملیار لایر سعوديالحجم الصندوق أعلى من 
 رسوم أمین حفظ

وال  ،تراكمي ویتم اقتطاعھا في نھایة كل شھر میالديتحتسب یومیاً بشكل 
 .تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة

قیمة أصول الصندوق، على أال یقل ھذا الرسم عن  صافيمن  %۰٫۰٦
لایر سعودي شھریا. إضافة إلى ذلك، سیتم دفع رسم ثابت لمشغل  ۹٬۳۷٥

لایر سعودي سنویا. تجدر اإلشارة إلى أن الرسوم  ۳۷٬٥۰۰الصندوق بقیمة 
ویة تخضع لزیادة سن(المتغیرة والثابتة) المفروضة من قبل مشغل الصندوق 

 ۲۰۲۳-01-01ارا من اعتب %۳بمقدار 

مشغل رسوم 
  الصندوق

القیام  مقابللایر سعودي  ۷٬٥۰۰ سنویة لھیئة السوق المالیة قدرھارسوم  ویتم اقتطاعھا في نھایة كل سنة مالیة للصندوق.تحتسب یومیاً بشكل تراكمي 
 رسوم رقابیة .بالمراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق

 ،اقتطاعھا في نھایة كل سنة مالیة للصندوقویتم تحتسب یومیاً بشكل تراكمي 
 .وال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة

لایر  ٥٬۰۰۰قدرھا  موقع تداول السعودیةرسوم نشر معلومات الصندوق في 
 رسوم تداول   .سعودي

، ةي نھایة كل ستة أشھر میالدیف ویتم اقتطاعھاتحتسب یومیاً بشكل تراكمي 
 .الرسوم على ضریبة القیمة المضافةوال تشتمل ھذه 

رسوم مراجع  لایر سعودي سنویاً. 45,000
 الحسابات

رسوم المؤشر  ال یوجد ال یوجد.
 االسترشادي

تحسب ھذه الرسوم على أساس مصروفات التعامل المعمول بھا في األسواق 
وسیتم االفصاح عن إجمالي قیمتھا في التقاریر السنویة  ،التي یستثمر فیھا
 .وال تشتمل ھذه الرسوم على ضریبة القیمة المضافة، والنصف سنویة

سیتحمل الصندوق أي مصروفات خاصة بالتعامل باألوراق المالیة الناتجة عن 
، سواء كانت عملیات شراء وبیع األوراق المالیة التي تشكل جزء من أصولھ

 وم مستحقة للوسطاء أو ألمین الحفظ. تلك الرس
 مصروفات التعامل

في حالة حصول الصندوق على تمویل، فإن التمویل سیكون على أساس أسعار  .تاریخ استحقاق التمویلفي اً بشكل تراكمي ویتم اقتطاعھا تحتسب یومی
 وفات التمویلمصر التمویل السائدة حینھا علماً إن ھذه المصروفات ستوضح في القوائم المالیة.
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ات دفع بشكلتحتسب وتخصم في حال دفعھا، وعند دفعھا یتم احتسابھا 
وال تشتمل ھذه الرسوم على ، على مدار السنة المالیة للصندوقمتساویة 

 ضریبة القیمة المضافة.

لمدیر الصندوق الحق في تحمیل الصندوق أي مصروفات أخرى مسموح بھا 
ً (على سبیل المثال ال الحصر:  انعقاد اجتماعات مالكي  تكالیف-نظامیا

لایر  ۲۰۰٬۰۰۰ الفعلیة جمالي المصروفات األخرىإولن یتجاوز  )،الوحدات
 .سنویا سعودي

المصروفات 
 األخرى

 التي تخضع لضریبة القیمة المضافة. مصروفاتعلى الرسوم وال ضریبة القیمة المضافة إضافةضریبة القیمة المضافة: سوف یتم *

الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالكي الوحدات على أساس عملة  والمصروفات مقابل الرسوم جمیع یوضح افتراضي مثال .ب
 الصندوق:

 لایر سعوديملیون  100بافتراض أن حجم الصندوق المستثمر بھ ، والصندوق في بدایة السنةفي لایر سعودي  ۱۰۰٬۰۰۰استثمر عمیل بمبلغ  
 :%۲٫٥ قدره افتراض أن یحقق الصندوق عائد سنوي على، وبعد إضافة االشتراك المعني

عائد على مالك وحدات  /ومصروفاترسوم 
 الصندوق باللایر السعودي

عائد الصندوق باللایر  / ومصروفاترسوم 
 نوع الرسوم/العائد السعودي

حجم الصندوق بعد إضافة االشتراك المعني / مبلغ  100,000,000 100,000.00
 المعني االشتراك

  %۲٫٥العائد االفتراضي  2,500,000 2,500.00
 قیمة الصندوق / االستثمار بعد مرور سنة 102,500,000 102,500.00
 رسوم رقابیة 7,500 7.50
 رسوم تداول  5,000 5.00
 رسوم مراجع الحسابات 45,000 45.00
 صافي قیمة األصول 102,442,500 102,442.50
 رسوم حفظ 40,977 40.98
 رسوم مشغل الصندوق 98,966 98.97
 صافي قیمة األصول قبل خصم الرسوم اإلداریة 102,302,558 102,302.56
 رسوم إدارة الصندوق  1,023,026 1,023.03
  االستثمار االفتراضي بعد مرور سنة قیمةصافي  101,279,532 101,279.53
 صافي عائد االستثمار االفتراضي بعد مرور سنة 1.28% 1.28%

 
 تستقطع كضریبة القیمة المضافة.أي رسوم المصروفات األخرى أو أو التعامل  ال یتضمن الجدول أعاله أي مبالغ أو رسوم

 ونقل الملكیة: ستردادواال شتراكاالالرسوم المفروضة على  .ج
 : ال یوجد.شتراكاالرسوم  •
 : ال یوجد.سترداداالرسوم  •
 رسوم نقل ملكیة وحدات الصندوق: ال یوجد. •

 التخفیضات والعموالت الخاصة: .د
، حیث سیكون الحد األدنى للرسوم الشھریة في األشھر الست األولى من إطالق الصندوق سیستحق الصندوق خصما على رسوم تشغیلھ من قبل مشغلھ

 . شھریالایر سعودي  ۹٬۳۷٥دوالر أمریكي)، وبعد ذلك سیرتفع الحد األدنى للرسوم إلى  1,563یعادل  (مالایر سعودي  5,861.25حوالي 
 مدیر الصندوق.لن یكون ھناك أي تخفیضات أو عموالت خاصة یستحقھا عدا ذلك، 

 :والضریبة الزكاة .ه
ستطبق ضریبة القیمة المضافة وھي ضریبة غیر مباشرة تفرض على جمیع السلع والخدمات التي یتم شراؤھا وبیعھا من قبل المنشآت مع بعض  

 .الوحداتاالستثناءات، ولن یقوم مدیر الصندوق بإخراج الزكاة عن الصندوق ویعتبر إخراج الزكاة من مسؤولیات مالكي 

 :العموالت الخاصة التي أبرمھا الصندوق .و
 .یوجد ال
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  والتسعیر تقییمال  )۱۰
 :(بالریال السعودي) األساسیة األصول وأساس تقییمال لطریقة وصف .أ

 أصول الصندوق  طریقة احتسابھا
 المؤشر االسترشاديسھم وجمیع مكونات األ المعني التعاملفي یوم بناء على أسعار اإلغالق الرسمیة في السوق المالیة 
 الصنادیق العقاریة المتداولة المعني التعاملفي یوم بناء على أسعار اإلغالق الرسمیة في السوق المالیة 

 المرابحةصنادیق أسواق النقد و  ةآخر سعر وحدة معلنعلى بناء 
یل قاطع ك دلان ھناإذا ك إالقبل التعلیق، بناء على أسعار اإلغالق الرسمیة في السوق المالیة 

 .األوراق المالیة قد انخفضت عن السعر المعلقعلى أن قیمة ھذه 
 األسھم وجمیع مكونات المؤشر االسترشادي

 المعلقة
 الودائع بناء على القیمة االسمیة باإلضافة إلى الفوائد واألرباح المتراكمة

 المفصحالطرق والقواعد  ىبالنظر إلدیر الصندوق م یحددھا التية لقیمة العادلبناء على ا
 أي استثمارات أخرى لصندوقا حساباتقبل مراجع  ا مـن، وبعـد التحقـق منھماحكاألشروط وال فيعنھا 

 قبل التداولوالثانویة االكتتابات األولیة  الطرح  / بناء على سعر االكتتاب
 حقوق األولویة تقییم سعر االكتتاب في حقوق األولویة بناء على
 النقد الرصید بنھایة الیومبناء على 
 مكونات المؤشر االسترشاديأرباح وتوزیعات  المستحق في تاریخ االستحقاقالمبلغ بناء على 

 القروض والذمم الدائنة بناء على الرصید بنھایة الیوم
 الفوائد على القروض حق دفعھ بنھایة الیومبناء على المبلغ المست

 

ستثمارات رباح المستحقة من األضافة الى النقد في حساب الصندوق واإقة، الذي الع التعاملالصندوق بناء على قیمة أصولھ في یوم  تقییم یتم •
ق وذلك في حال االستثمار بصنادیق أسوا یوم التعاملأصول الصندوق المقومة بغیر عملة الصندوق بسعر الصرف في  تقییمویتم  .الصندوق

 بعملة غیر عملة الصندوق.النقد والمرابحة 
 .صولألجمالي قیمة اإعلى الصندوق من  لخصومایتم احتساب صافي قیمة أصول الصندوق بخصم  •
 .ذي العالقة یوم التعاملفي یتم احتساب سعر الوحدة بتقسیم صافي قیمة األصول على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة  •

 :وتكرارھا تقییمال نقاط عدد .ب
 وم التعاملیفي تمام الساعة الخامسة من  تعاملالوحدة في نھایة كل یوم  . سیتم احتساب صافي قیمةالسعودیة المالیة السوقتعمل بھ  خمیسو إثنینكل یوم 
 سیكون في نھایة یوم العمل التالي. تقییمن الإف ،یوم عمل األیام یكون أي من تلك الوعندما  ،المعني

 :األسعار تحدید أو تقییمال في أالخط حال في اتخاذھا الواجب اإلجراءات .ج
 .ذلك بتوثیق الصندوق مدیر یقوم سوف خاطئ، بشكل الصندوق أصول من أصل تقییم حال في •
و التسعیر أ تقییمالوحدات السابقین) عن جمیع أخطاء ال مالكي ذلك في بما( المتضررین الوحدات مالكي جمیع تعویض الصندوق مدیر على یجب •

 دون تأخیر.
 عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو %۰٫٥ نسبتھ ما یشكل التسعیر أو تقییمال في خطأ أي عن فوراً  الھیئة إبالغ الصندوق مدیر على یجب •

 .االستثمار صنادیق الئحة حسب الصندوق مدیر یعدھا التي الصندوق تقاریر وفي للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعھ في فوراً  ذلك
ً  للھیئة تقاریره في الصندوق مدیر یقدم سوف •  التسعیر حسب الئحة صنادیق االستثمار.و تقییمبجمیع أخطاء ال ملخصا

 :ستردادواال شتراكاال طلبات تنفیذ ألغراض الوحدة سعر احتساب طریقة تفاصیل .د
 االشتراك، فسیكون سعر األولي اإلقفالللوحدة، أما بعد تاریخ  سعودیة ریاالت ۱۰ھو عشرة  األولیةفي الوحدات في فترة الطرح  االشتراكإن سعر 

وم (بما خصم الخص بعدأصول الصندوق  إجماليالمعني، وسیتم احتساب صافي قیمة الوحدة بقسمة  یوم التعاملھو صافي قیمة الوحدة في  واالسترداد
على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في إقفال  )واألحكام الشروط ھذه في المحددة والمصروفاتالرسوم في ذلك، وعلى سبیل المثال ال الحصر: 

كما سیتم  ،ونقل ملكیة الوحدات واالسترداد االشتراكالمعني بحیث تكون قیمة الوحدة الناتجة عن ھذه العملیة ھي التي ستعتمد في سعر  یوم التعامل
ر أو اإلجازات الرسمیة، فإن مدی االستثنائیةالظروف حاالت ربعة منازل عشریة. وفي احتساب الكسور لصافي قیمة الوحدة الواحدة والتي تصل إلى أ

 .الذي یلیھالصندوق سیقوم بتقییم أصولھ في یوم التعامل التالي واإلعالن عن سعر وحدتھ في الیوم 

 :وتكرارھا الوحدة سعر نشر ووقت مكان .ه
 www.nbkwm.com.saعلى موقع مدیر الصندوق و www.saudiexchange.sa السعودیةموقع تداول اإلعالن عن صافي قیمة الوحدة على  سیتم

ب سیقوم مدیر الصندوق باإلعالن في أقرعند الساعة الخامسة مساًء، وفي حال وقوع عطل فني في أي من الموقعین  تعاملفي یوم العمل التالي لكل یوم 
 .الموقع المتعطل على وقت ممكن

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.nbkwm.com.sa/
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 التعامالت  )۱۱
 :األولي الطرح .أ

یوما كحد  ۲۱یوما، ویحق لمدیر الصندوق تمدید فترة الطرح األولي لمدة  ۲۰م لمدة  2021/11/11م إلى  2021/10/17تمتد فترة الطرح األولي من 
یوما. ھذا، وقد قام مدیر الصندوق بتمدید  ٦۰تروني لمدیر الصندوق، على أال تزید فترة الطرح األولي عن أقصى واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللك

م. علما بأن الصندوق لن یستثمر مبالغ االشتراك خالل فترة الطرح األولي وسیتم  ۱۲/۱۲/۲۰۲۱یوما إضافیا لتنتھي بتاریخ  ۲۱فترة الطرح لمدة 
 ۱۰مالیین لایر سعودي، وأن السعر األولي للوحدة سیكون  ۱۰ن الحد األدنى الذي ینوي مدیر الصندوق جمعھ ھو االحتفاظ بھا بشكل نقدي، كما أ

 ریاالت سعودیة.

 :تعامل یوم أي في واالسترداد شتراكاال طلبات والمواعید لتقدیم المحدد التاریخ .ب
وفي حال تم  ،خمیسوال اإلثنینلسعودیة من یومي ظھرا بتوقیت المملكة العربیة ا ۱۲:۰۰عند الساعة  ستردادواال شتراكاالالموعد النھائي لتقدیم طلبات 

، ظھرا یة عشربعد الساعة الثان شتراكاالقبل الساعة الثانیة عشر ظھراً بتوقیت المملكة العربیة السعودیة ولكن تم تحصیل مبلغ  شتراكاالاستالم طلب 
نفیذ طلب سیتم تأجیل إجراء تبعد الموعد النھائي،  سترداداالالتالي. وفي حال استالم طلبات  التعاملیوم  إلى شتراكاالسیتم تأجیل إجراء تنفیذ طلب 

 التالي. التعاملیوم  إلى سترداداال

 :واالسترداد شتراكاال إجراءات .ج
 یاناتبوإرفاق ، النموذج الخاص بكل عملیة على حدة أن یكمل اإلجراءات الالزمة من خالل تعبئة سترداداالأو  شتراكاالیجب على المستثمر عند طلب 

 تسلیمھا لشركة الوطني إلدارة الثروات.إثبات الھویة الالزمة و

األولي  اكشترلالدنى األحد أن الالتي تنص على ألحكام، واالشروط وللشروط المنصوص علیھا في ونقل الملكیة  ستردادواال شتراكاالتخضع طلبات 
رصید االستثمار مع االحتفاظ بحد أدنى من  ،لایر سعودي 5,000 ھو أو تحویلھ هاستردادحد أدنى للمبلغ الذي یمكن و ،لایر سعودي ۱۰٬۰۰۰ھو 

دوق، فإنھ أصول الصن األدنى لرصید االستثمار بسبب انخفاض قیمة رصید االستثمار للمستثمر عن الحدلایر سعودي. أما في حال انخفاض  ۱۰٬۰۰۰
، كما لن یُلزم من قبل مدیر الصندوق لایر سعودي ۱۰٬۰۰۰لن یتوجب على مالك الوحدات ضخ أیة مبالغ إضافیة لرفع قیمة رصید االستثمار إلى 

وجب علیھ ، فإنھ سیتاالستثماررصید دون الحد األدنى ل هاستثمارقیمة باسترداد قیمة استثماره. وفي حال رغب المستثمر باسترداد أموالھ بعد انخفاض 
 .استرداد كامل الرصید االستثماري

  .سترداداال الذي سیتم فیھ تحدید سعر یوم التعامللرابع التالي لإقفال یوم العمل اقبل لمالكي الوحدات  سترداداالسیتم توفیر مبالغ 

في حال فشل المشترك في استیفاء ھذه األموال وتمویل االرھاب"، وق بتطبیق إجراءات "اعرف عمیلك" وإجراءات " مكافحة غسیل یتعھد مدیر الصندو
حتفظ مدیر یمشترك. ووذلك بموجب تحویل بنكي لصالح حساب ال شتراكاالسیقوم مدیر الصندوق بإعادة مبلغ و االشتراكلبیانات سیتم رفض طلب ا

مكافحة  إجراءاتلبیة إجراءات الرقابة الداخلیة ون الحفظ ألغراض تأمیو مشغل الصندوقبالمستثمرین مع الصندوق بحق تقاسم المعلومات ذات الصلة 
ة ھیئلوائح إلى مخالفة قوانین وإذا كان قبولھ من شأنھ أن یؤدي  اشتراك، كما یحق لمدیر الصندوق رفض أي طلب وتمویل االرھابغسیل األموال 

 السوق المالیة السعودیة.

 .میزات أو حقوق تفضیلیة تمیزھم عن مالكي الوحدات اآلخرین یتمتع مدیر الصندوق أو أي من تابعیھ بأين ل

 :الصندوق وحدات في التعامل على قیود .د
یوم  غالقإلعلى سعر الوحدة  حكام بناءً ألالمستلمة والمقبولة حسب المواعید الموضحة في ھذه الشروط وا ستردادواال شتراكاالیتم تنفیذ جمیع طلبات  

 .التالي التعاملیوم  إلى تأجیلھم الطلب بعد الموعد النھائي سیتم الالتعامل، وفي حال تم است
 :سترداداالواالشراك  طلبات تعلیق أو تأجیل .ه

 :التالیة الحاالتالتالي وذلك في  عاملمن الصندوق حتى یوم الت سترداداالقد یقوم مدیر الصندوق بتأجیل أو تعلیق تنفیذ طلبات 

صندوق أنھ سیتبع إجراءات یتعھد مدیر ال، والمعني عاملتلصندوق في یوم المن صافي قیمة أصول ا %۱۰ سترداداالإذا تجاوزت قیمة طلبات  .۱
 المطلوب تأجیلھا. سترداداالمنصفة عند اختیار طلبات عادلة و

 .واالسترداد االشتراكفي حال طلب الھیئة تعلیق طلبات  .۲
الذي یعمل بھ الصندوق، سواء كان ذلك بشكل عام أو بالنسبة ألصول  ةلرئیسفي حالة حصول تعلیق لعملیات التعامل أو التداول في السوق ا .۳

 الصندوق.
ر أي تعلیق إال للمدة الوحدات في الصندوق. مع التأكد من عدم استمرا عقول أن التعلیق یحقق مصالح مالكيإذا رأى مدیر الصندوق بشكل م .٤

 المبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.الضروریة و
 :التالیة في حالة أي تعلیق یفرضھ تاإلجراءااتخاذ  قمدیر الصندوى یجب عل

قة نفسھا فور انتھاء التعلیق بالطری ومالكي الوحدات إشعار الھیئةو، إشعار الھیئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعلیق مع توضیح سبب التعلیق .۱
اإللكتروني لمدیر الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمھور بحسب الضوابط صاح عن ذلك في الموقع فالمستخدمة في اإلشعار بالتعلیق، واإل

 التي تحددھا الھیئة.
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 مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات المبررةللمدة الضروریة و إالأي تعلیق  التأكد من عدم استمرار .۲
 .الصندوق حول ذلك بصورة منتظمةمراجعة التعلیق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمین الحفظ ومشغل  .۳
 .مالكي الوحدات لحقق مصایحیة رفع التعلیق إذا رأت أن ذلك حالللھیئة ص .٤

 :ستؤجل التي سترداداال طلبات اختیار اجراءات .و
 وبعد التالي، عاملالت یوم في الجدیدة سترداداال طلبات على األولویة لھا ستكونف ،عاملت یوم أي في تلبیتھا یتم لم التي سترداداال طلبات بخصوص .۱

 .للعمیلة الكاملة التفاصیل على یحتوي تأكیداً  المستثمر یتسلم سترداداال أو شتراكاال عملیة إتمام
سیقوم كما  ،الوحدات مالكي مصالح مراعاة مع ومبررة ضروریة لمدة التعلیق استمرار من بالتأكد الصندوق مدیر فسیقوم التعامل، تعلیق حالة في .۲

 .ذلك حول الحفظ وأمین الصندوق إدارةالتشاور مع مجلس بمراجعة التعلیق بصفة منتظمة و قمدیر الصندو
 كل في ذلك عن واإلفصاح التعلیق مدة انتھاء فور اشعارھم إلى باإلضافة المبررات، توضیح مع تعلیق بأي فورا الوحدات ومالكي الھیئة إشعار .۳

 .الصندوق ومدیر لتداول االلكتروني الموقع من

 :الوحدات ملكیة لنقل المنظمة االحكام .ز
مراعاة الحد األدنى لمبلغ  مع، والعالقة ذات األخرى واللوائح واألنظمة والئحة صنادیق االستثمار السعودیة المالیة السوق ھیئةمع عدم اإلخالل بنظام 

ً الوحدات نقل ملكیة وحداتھم في الصندوق  لمالكيیجوز ، االستثمار ً  أو كلیا رث مالك إمن  اً ویسمح بنقل ملكیة الوحدة عندما تكون جزء ألقاربھم، جزئیا
على تنفیذ  التي تنطوي الت. كما یسمح بنقل ملكیة الوحدة في الحابھا المعمول واللوائح لألنظمةوالذي یجب توزیعھ بین ورثتھ وفقا  المتوفيالوحدات 

 تقدیمھا كضمان. ورھن وحداتھ أوالتي تعھد مالك الوحدات بموجبھا  ضمان اتفاقیات رھون أو

من موافقتھ مدیر الصندوق یتضل كتابي) عن طریق تقدیم طلب إلیھملكیة وحداتھ في الصندوق كلیا أو جزئیا لطرف آخر (المنقول  نقلكما یحق للمشترك 
یام نقل الوحدات ق إلكمالكما یشترط  ،نقول إلیھمالزمة الخاصة بھ وبلالعلومات االمضافة إلى باإل ،نقلھا المرادعلى نقل الوحدات مبینا عدد الوحدات 

متطلبات  ستیفاءالزمة الال المستنداتعلومات والمشتراك وتقدیم االقبولھا إلكترونیا وتعبئة نموذج طلب  أوواألحكام  الشروطإلیھ بالتوقیع على ھذه  المنقول
 .رھاباإلوتمویل  األموالل ی"اعرف عمیلك" وقواعد مكافحة غس

 رھابإلاوتمویل  األموالل یغس وإجراءات مكافحةحكام، بما في ذلك متطلبات "اعرف عمیلك" األبھذه الشروط و االلتزامالجدد  المستثمرینیجب على 
یره د، وفقا لتققدیر الصندولمبعد قیدھا في سجل مالكي الوحدات. ویجوز  الإنقل ملكیة الوحدات ساریة  معامالتولن تصبح  ،لدى مدیر الصندوق

 وائحوالل واألنظمة التنفیذیة ولوائحھا السعودیة المالیة السوق ھیئةنظام طلق، رفض طلبات نقل ملكیة الوحدات إذا كان ذلك من شأنھ أن یخالف الم
ومشغل ظ مع أمین الحف بالمستثمرین المعلومات المتعلقةدیر الصندوق الحق في تبادل مل. والمملكة العربیة السعودیةفي  المطبقة العالقة ذات األخرى

 .رھاباإلوتمویل  األموالل یمكافحة غسبغرض أداء الخدمات وتلبیة متطلبات الصندوق 

 :ھااسترداد أو نقلھا أو فیھا شتراكاال الوحدات مالك على یجب التي الوحدات قیمة أو لعدد األدنى الحد .ح
 ۱۰٬۰۰۰األولي ھو  شتراكلالللشروط المنصوص علیھا في الشروط واألحكام، والتي تنص على أن الحد األدنى  ستردادواال شتراكاالتخضع طلبات 

لایر  ۱۰٬۰۰۰رصید االستثمار لایر سعودي، مع االحتفاظ بحد أدنى من  ٥٬۰۰۰أو تحویلھ ھو  هاستردادلایر سعودي، وحد أدنى للمبلغ الذي یمكن 
األدنى لرصید االستثمار بسبب انخفاض قیمة أصول الصندوق، فإنھ لن یتوجب على  االستثمار للمستثمر عن الحدرصید سعودي. أما في حال انخفاض 

، كما لن یُلزم من قبل مدیر الصندوق باسترداد قیمة استثماره. لایر سعودي ۱۰٬۰۰۰مالك الوحدات ضخ أیة مبالغ إضافیة لرفع قیمة رصید االستثمار إلى 
، فإنھ سیتوجب علیھ استرداد كامل الرصید رصید االستثماردون الحد األدنى ل هاستثمارقیمة ر باسترداد أموالھ بعد انخفاض وفي حال رغب المستثم

 .االستثماري
 
 :الحد االدنى الذي ینوي مدیر الصندوق جمعھ .ط

 .عشرة مالیین لایر سعودي

 التوزیعات سیاسة  )۱۲
  .الوحدات، وسیقوم بإعادة استثمار األرباح الرأسمالیة واألرباح النقدیة الموزعة في الصندوقلن یقوم مدیر الصندوق بتوزیع أي أرباح على مالكي 

 الوحدات لمالكي التقاریر تقدیم  )۱۳
 :والمالیة المحاسبیة بالتقاریر المتعلقة المعلومات .أ

توفیرھا لمالكي و لقوائم المالیة السنویة المراجعةفي ذلك ابما والبیانات ربع السنویة سیقوم مدیر الصندوق بإعداد التقاریر السنویة والتقاریر األولیة  -۱
 الوحدات دون مقابل.

 أشھر من نھایة السنة المیالدیة. ۳تتجاوز خالل مدة ال وإتاحتھا للجمھور ونشر التقاریر السنویة  إعدادیتم  -۲
 سنة میالدیة.نصف من نھایة كل  یوماً  ۳۰خالل مدة ال تتجاوز وإتاحتھا للجمھور األولیة  لقوائماونشر  إعدادیتم  -۳
 أیام من نھایة كل ربع معني. ۱۰خالل مدة ال تتحاوز وإتاحتھ للجمھور ونشر البیان ربع السنوي  إعدادیتم  -٤
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 :الصندوق مدیر یعدھا التي واألولیة للصندوقإتاحة التقاریر السنویة  وسائل .ب
إللكتروني للسوق والموقع ا  www.nbkwm.com.saلكتروني لمدیر الصندوقالموقع اإلي فیقوم مدیر الصندوق برفع التقاریر السنویة واألولیة س

 .www.saudiexchange.sa المالیة السعودیة (تداول السعودیة)

 :السنویة المالیة بالقوائم الوحدات مالكي تزوید وسائل .ج
إللكتروني للسوق والموقع ا  www.nbkwm.com.saلكتروني لمدیر الصندوقي الموقع اإلف وإتاحة القوائم المالیة السنویةیقوم مدیر الصندوق برفع 

 .www.saudiexchange.sa المالیة السعودیة (تداول السعودیة)

 السنة المالیة: .د
 أشھر، ۳ذلك التاریخ إعداد ونشر التقاریر السنویة خالل مدة ال تتجاوز  بعد  دیسمبر من كل عام میالدي، وسیتم-۳۱السنة المالیة للصندوق بتاریخ  تنتھي

 .۲۰۲۲-دیسمبر-۳۱وستكون السنة المالیة األولى للصندوق بتاریخ 

 :السنویة المالیة والقوائم التقاریر تقدیم .ه
 .عند طلبھم بشكل مجانيلمالكي الوحدات  أ من الشروط واألحكام-۱۳انات الوارد ذكرھا في الفقرة یالتقاریر والبیلتزم مدیر الصندوق بتقدیم 

 الوحدات مالكي سجل  )۱٤
ً  بتحدیثھ یقوم وسوف الوحدات لمالكي سجل بإعداد الصندوق مشغل سیقوم . السعودیة العربیة المملكة داخل سنوات عشر لمدة بحفظھ یقوم سوفو ،دوریا
ً  دلیالً  الوحدات مالكي سجل ویعد مجاناً عند طلب مالكي الوحدات على أن یتضمن جمیع المعلومات  ویقوم مدیر الصندوق بتقدیمھ الوحدات بملكیة قاطعا

 المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

 الوحدات مالكي اجتماع  )۱٥
 ي یقوم بھا مدیر الصندوق بدعوة مالكي الوحدات لعقد اجتماع: الحاالت الت .أ

 على تقدیر مدیر الصندوق. الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات، بناءً  .۱
 الحفظ. كتابي من أمین تسلم طلبأیام من  ۱۰یقوم مدیر الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل  .۲
على األقل من  %۲٥أیام من تسلم طلب كتابي من مالكي الوحدات الذین یملكون  ۱۰اجتماع مالكي الوحدات خالل یقوم مدیر الصندوق بالدعوة لعقد  .۳

 قیمة وحدات الصندوق.

 الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى الدعوة تإجراءا .ب
وق إللكتروني للسیر الصندوق وعلى الموقع الكتروني الخاص بمدیدعو مدیر الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإل .۱

یوماً  ۲۱أیام وال تزید عن  ۱۰ال تقل عن  ةلجمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ بمد كتابي إشعار، ومن خالل إرسال المالیة السعودیة (تداول السعودیة)
لوحدات ي اإلى مالك شعاررسال اإلاعمال المقترح، على أن یتم األجتماع ومكانھ ووقتھ وجدول من تاریخ انعقاد االجتماع، على أن یتم توضیح تاریخ اال

 إلى ھیئة السوق المالیة. شعارفیما یتعلق بأي اجتماع مع تقدیم نسخة من ھذا اإل
 ق.على األقل من قیمة وحدات الصندو %۲٥یكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات ھو حضور عدد مالكي الوحدات یملكون مجتمعین  .۲
لكتروني إعالن الدعوة على الموقع اإلفي حال عدم استیفاء النصاب المذكور في الفقرة السابقة فیجب على مدیر الصندوق الدعوة الجتماع ثان من خالل  .۳

حدات مالكي الولجمیع  كتابي إشعارومن خالل إرسال  ،إللكتروني للسوق المالیة السعودیة (تداول السعودیة)الخاص بمدیر الصندوق وعلى الموقع ا
 من تاریخ انعقاد االجتماع الثاني حیث یشكل أي عدد من مالكي الوحدات نصاباً قانونیاً لھذا االجتماع. أیام ٥وأمین الحفظ بمدة ال تقل عن 

 التصویت طریقة .ج
 جتماع مالكي الوحدات.ایحق لكل مالك وحدات تعیین وكیل لتمثیلھ في  .۱
 یمتلكھا في وقت االجتماع. ةواحدة في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدیحق لكل مالك وحدات التصویت لمرة  .۲
 وفقاً للشروط التي تضعھا ھیئة السوق المالیة.  الحدیثةیحق التصویت وعقد اجتماع مالكي الوحدات باستخدام طرق التقنیة  .۳
 ھا.نكولتبالوحدات التي یم ةي من تابعیھ حقوق التصویت المرتبطأ وأیمارس مدیر الصندوق ن ل .٤

 الوحدات مالكي حقوق  )۱٦
 :يلكل مالك وحدات الحق ف

 .منھ االسترداد أو الصندوق في االشتراكعند استرداد  أوالحصول على تأكید اشتراك  •
 .واألحكام الشروط ھذه من ۱٥ما ھو موضح في الفقرة رقم  حسبالوحدات التي یملكھا في الصندوق ب المتعلقةممارسة حقوقھ  •
 المملوكةحدات صول فیما یتعلق بالواألوتلقي تفاصیل صافي قیمة  كافةالتاریخیة  األصولبیانات صافي قیمة و األصولفحص صافي قیمة  •

 .الوحداتلمالك 
 .الزمةالوأي أقسام أخرى تتعلق بالتحدیثات السنویة  المالي األداءحكام والتي تعكس األالحصول على نسخ محدثة من الشروط و •
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 .الوحدات لمالكيطلب عقد اجتماع  •
 .اتوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدلقي دعوة من مدیر الصندت •
 .ر اجتماع مالكي الوحدات نیابة عن مالك الوحداتتعیین ممثل لحضو •
 في ینالمبالنحو  علىعند طلب ذلك من مدیر الصندوق وأي معلومات أخرى  ةوالتقاریر األولی للصندوق السنویةالتقاریر  علىالحصول  •

 .االستثمار صنادیق الئحة من ۷٦ المادة
 .المصالحتلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب  •
 .الصندوق لمدیرالحصول مجانا على نسخة من إجراءات معالجة الشكاوى بناء على طلب یقدم  •
 .مقابل دونلحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند الطلب ا •
(كما ھو محدد في  أساسي غیر أو أساسيي رسوم استرداد (إن وجدت) قبل أي تغییر في الصندوق دون فرض أ المالكاسترداد وحدات  •

 .نافذة التغییراتحتى تصبح ھذه  )واألحكام الشروط من ۱۹ رقم الفقرة في وموضح االستثمار صنادیق الئحة
  .واألحكاموھذه الشروط  االستثمارصنادیق  الئحةكما ھو مطلوب بموجب  اإلشعاراتتلقي  •
  .الصندوق لمدیرطلب یقدم  علىللصندوق بناء  المراجعة السنویة المالیةالقوائم  علىالحصول  •
 الشروط من ۱۹ رقم الفقرة في موضح ھو ما وحسبعلى النحو المحدد في الئحة صنادیق االستثمار  األساسیةعلى التغییرات  التصویت •

 .واألحكام

مجلس إدارة الصندوق على السیاسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصویت الممنوحة للصندوق بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، یوافق  
ویقرر مدیر الصندوق طبقا لتقدیره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصویت. سیقوم مدیر  ،بموجب األوراق المالیة التي تشكل جزءا من أصولھ

عند قیامھ بالنیابة عن المستثمرین بممارسة حق التصویت لألوراق المالیة التي تعطي لمالكھا حق  الخاصة بھ تواإلجراءاالصندوق باتباع السیاسات 
 التصویت وفقاً لألسواق المالیة التي یعمل بھا.

 الوحدات مالكي مسؤولیة  )۱۷
مسؤولین بأي شكل من األشكال عن أي تھم أو جزء منھا في الصندوق، فیما عدا ذلك ال یكون مالكي الوحدات االوحدات خسارة استثمار ویتحمل مالك

 دیون أو التزامات للصندوق.

  الوحدات خصائص  )۱۸
وفقا لھذه الشروط واألحكام أن یصدر عدد غیر محدود من الوحدات في الصندوق، على أن تكون جمیع وتقدیره المطلق على  بناءً یحق لمدیر الصندوق 

 كما تنطبق علیھا استراتیجیة وأھداف موحدة.الوحدات من فئة واحدة تتساوى في الحقوق وااللتزامات 

  واألحكام الشروط على تغییرات إجراء  )۱۹
 :موافقة الھیئة ومالكي الوحدات للتغیرات األساسیة .أ

 یجب على مدیر الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغییر أو تغییرات أساسیة مقترحة على ھذه الشروط واألحكام بموجب قرار
یجب على مدیر الصندوق الحصول على موافقة ھیئة السوق المالیة على ھذه التغییرات  موافقة مالكي الوحدات، وبعد الحصول على عادي صندوق

 المقترحة. 

 "التغییرات األساسیة": بـ المقصود .ب
 أو فئتھ. طبیعتھأو  العام التغییرات المھمة في أھداف الصندوق -۱
 مخاطر الصندوق.یكون لھا تأثیر في درجة التغییرات التي قد  -۲
 االنسحاب الطوعي لمدیر الصندوق من منصبھ كمدیر للصندوق. -۳
 بلغ بھا مدیر الصندوق.تأي حاالت أخرى تقررھا الھیئة من وقت آلخر و -٤

 
إجراء أي تغییر أساسي، یجب على مدیر الصندوق اإلفصاح عن تفاصیل التغییر أو التغییرات في  مجلس إدارة الصندوق قبلموافقة بعد الحصول على 

أیام عمل من سریان التغییرات، كما یحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتھم المملوكة قبل  ۱۰موقعھ اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل 
ھذا، ویجب على مدیر الصندوق بیان تفاصیل التغییرات األساسیة في تقاریر الصندوق العام التي  م استرداد.سریان ھذه التغییرات بدون فرض أي رسو

 یعدھا.

 بالتغییرات غیر األساسیة: الوحدات مالكيو الھیئة إشعار .ج
لكتروني تفاصیل التغییرات في موقعھ اإلفصاح عن باإلضافة إلى اإلبالتغییرات غیر األساسیة، الھیئة ومالكي الوحدات  إشعاریجب على مدیر الصندوق 

كما یحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتھم المملوكة قبل سریان ھذه التغییرات . أیام عمل من سریان التغییر ۱۰وموقع السوق اإللكتروني وذلك قبل 
ندوق قبل إجراء أي تغییر غیر أساسي. إضافة ھذا، ویجب على مدیر الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصبدون فرض أي رسوم استرداد. 

 على مدیر الصندوق بیان تفاصیل التغییرات غیر األساسیة في تقاریر الصندوق العام التي یعدھا. إلى ذلك، فإنھ یجب
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 ":التغییرات غیر األساسیة" المقصود بـ .د
 .من الشروط واألحكام ب – ۱۹من ضمن التغییرات األساسیة الواردة في الفقرة  یذكر لم تغییر أي

  الصندوق إنھاء  )۲۰
 بذلك: ةالخاص جراءاتواإل الصندوق إنھاءالتي تستوجب  الحاالت .أ

ألسباب منھا  رغب مدیر الصندوق في إنھاء الصندوق في حالولكن  .حدث معینأي الصندوق عند حصول  انتھاءى ال تنص الشروط واألحكام عل
 اء الصندوقھالجدوى االقتصادیة لالستمرار بإدارة الصندوق، فإن مدیر الصندوق سیقوم حینھا بالبدء بإجراءات إن انعدام(على سبیل المثال ال الحصر): 

 كما یلي:

 . الصندوق النتھاء محدد تاریخ تحدید •
موافقة یجب على مدیر الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنھاء الصندوق بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات، كما یجب علیھ الحصول على  •

 مجلس إدارة الصندوق (حیثما ینطبق) على ھذه الخطة قبل القیام بأي إجراء في ھذا الشأن.
 مرحلة بیع أصول الصندوق وتوزیع مستحقات مالكي الوحدات علیھم قبل انتھاء مدة الصندوق. إتمامعلى مدیر الصندوق  یجب •
یوما من  ۲۱فاصیل خطة وإجراءات إنھا الصندوق قبل مدة ال تقل عن على مدیر الصندوق إشعار الھیئة ومالكي الوحدات كتابیا بت یجب •

 التاریخ المزمع إنھاء الصندوق فیھ، ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. 
 على مدیر الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنھاء الصندوق الموافق علیھا.  یجب •
 وفقا الصندوق مدة انتھاء تاریخ من أیام ۱۰ خالل الصندوق بانتھاء كتابیا الوحدات ومالكي الھیئة إشعار الصندوق مدیر على یجب •

 . من الئحة صنادیق االستثمار ۱۰ رقم ردة في الفقرة (د) من الملحقالوا للمتطلبات
 .الصندوق إنھاء عملیة أثناء الوحدات مالكي جمیع بالمساواة یعامل أن الصندوق مدیر على یجب •
دون تأخیر وبما ال یتعارض مع مصلحة مالكي  مدتھیجب على مدیر الصندوق توزیع مستحقات مالكي الوحدات علیھم فور انتھاء  •

 .الوحدات وشروط وأحكام الصندوق
 الضوابط حسب للجمھور متاح آخر موقع أيّ  أو للسوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني، موقعھ في اإلعالن الصندوق مدیر على یجب •

  .الصندوق مدة انتھاء عن) ینطبق حیثما( الھیئة حددتھا التي
 في حال انتھاء مدة الصندوق، فإن مدیر الصندوق لن یتقاضى أیة أتعاب تخصم من أصول الصندوق. •
 خالل من الئحة صنادیق االستثمار ۱٤ رقم متطلبات الملحقوفقا ل الصندوق إنھاءعلى مدیر الصندوق تزوید مالكي الوحدات بتقریر  یجب •

 آلخر الالحقة الفترةللصندوق عن  المراجعةالنھائیة  المالیة، متضمنًا القوائم انھاء الصندوقیوًما من تاریخ اكتمال  ۷۰تزید على  المدة 
 قوائم مالیة سنویة مراجعة.

 :بذلك ةالخاص جراءاتواإل االستثمار صندوق لتصفیة المتبعة اإلجراءات .ب
 فإن مدیر الصندوق سیقوم بالبدء في إجراءات تصفیتھ، حال انتھاء مدة الصندوق ولم یُتِم مدیر الصندوق مرحلة بیع أصول الصندوق خالل مدتھفي 

  كما یلي:
 .نھاء الصندوق الموافق علیھا من قبل مجلس إدارة الصندوقإعلى مدیر الصندوق االلتزام بخطة یجب   •

 الصندوق مدیر   )۲۱
 :الصندوق مدیر .أ

 .شركة الوطني إلدارة الثروات

 وتاریخھ: المالیة السوق ھیئة عن الصادر الترخیص رقم .ب
 م.۱۰/۰۹/۲۰۱۷ھـ الموافق ۱۹/۱۲/۱٤۳۸بتاریخ  ۱۷۱۸٥-۳۷من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب ترخیص رقم لھ مدیر الصندوق مرخص 

 :الصندوق لمدیر العمل وعنوان المسجل العنوان .ج
 المملكة العربیة السعودیة. ٤٥۹۰الریاض  ۱۲۳٦۳ص.ب  ۱٥وحدة رقم  - حي المحمدیة –طریق الملك فھد  ۷۷۲۰

 عنوان الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق: .د
www.nbkwm.com.sa 

 :المدفوع المال رأس .ه
 ملیون لایر سعودي. ۹۰یبلغ رأس المال المدفوع 
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 :الصندوق لمدیر المالیة المعلومات .و
 السنة 2020

لایر سعودي   اإلیرادات 18,256,832
لایر سعودي   صافي الدخل (12,355,575)

 

 :فیما یتعلق بصندوق االستثمار مدیر الصندوقالواجبات الرئیسة لدوار والمسؤولیات واأل .ز
 األحكام.والشروط والستثمار صنادیق ا الئحةمالكي الوحدات بموجب  لمصلحة العمل .۱
 إلداریة.نیابة عنھ للقیام بأعمال الصندوق اشركة البالد المالیة سیقوم مدیر الصندوق بتكلیف  .۲
 .المناسب للصندوق المستثمر فیھ لتحقیق أھداف الصندوق الختیارا .۳
 .ع ھیئة السوق المالیة السعودیة حول أي وقائع جوھریة أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوقالإط .٤
 .التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالھا وأنھا كاملة وواضحة وغیر مضللةو قطرح وحدات الصندو .٥
 .المملكة فيالكي الوحدات وحفظھ بمإعداد سجل  .٦
 .فوري بشكل الوحدات مالكي سجل تحدیث .۷
 .االستردادو االشتراكبالسعر الذي یُحتسـب عند نقطة التقییم التالیة للموعد النھائي لتقدیم طلبات  واالسترداد االشتراكمعاملة طلبات  .۸
صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة سوق المالیة  الئحةتتعارض مع أي أحكام تتضمنھا  ال بحیث واالسترداد االشتراكتنفیذ طلبات  .۹

م بناًء على نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم  ۲٤/۱۲/۲۰۰٦ھـ الموافق ۰۳/۱۲/۱٤۲۷وتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱بموجب القرار رقم 
ھـ الموافق  ۱۲/۷/۱٤٤۲وتاریخ  ۲۰۲۱ -۲۲-۲ھـ، المعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم  ۲/٦/۱٤۲٤بتاریخ  ۳۰الملكي رقم م/

 أو شروط وأحكام الصندوق. ،م ۲/۲۰۲۱/۲٤
 صى.أق بحد االستردادُحدد عندھا سعر  التيقبل موعد إقفال یوم العمل الرابع التالي لیوم التعامل  االستردادالوحدات عوائد  لمالك الدفع .۱۰
ذلك  يففي حال تقییم األصول أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ. كما یجب علیھ تعویض جمیع مالكي الوحدات المتضررین (بما  التوثیق .۱۱

 .تأخیر دون التسعیر أو التقییم أخطاء جمیع عن) السابقین الوحدات مالكي

 تضارب المصالح: .ح
 ال توجد أي نشاطات رئیسة لألعضاء تمثل أھمیة جوھریة أو تضاربا في المصالح ألعمال مدیر الصندوق.

 :الباطن من صندوق مدیر تعیین في الصندوق مدیر حق .ط
یتحمل مدیر الصندوق دفع أتعاب  للصندوق من الباطن، على أن اً مدیریجوز لمدیر الصندوق تكلیف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعیھ بالعمل 

 .أي مدیر للصندوق بالباطنأو مستقبال في الفترة الحالیة سواء ، علما بأنھ لن یكون ھناك مدیر الصندوق من الباطن من موارده الخاصة ومصروفات

 :ستبدالھاالمنظمة لعزل مدیر الصندوق أو  األحكام .ي
لك ذاذ أي إجراءات أخرى تراھا مناسبة واتخلصندوق، واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعیین مدیر صندوق بدیل لعزل مدیر الصندوق وھیئة الحق في لل

 لألسباب التالیة:
 توقف مدیر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الھیئة. .۱
 من قبل الھیئة.ھ ، أو سحبھ، أو تعلیقإلغاء ترخیص مدیر الصندوق في ممارسة اإلدارة .۲
 تقدیم طلب إللغاء ترخیص ممارسة نشاط اإلدارة من قبل مدیر الصندوق إلى الھیئة. .۳
 التنفیذیة. ولوائحھإذا رأت الھیئة أن مدیر الصندوق أھمل أو قد أخل بشكل تراه الھیئة جوھریاً في االمتثال لنظام السوق المالیة  .٤
أصول الصندوق االستثماري أو فقدانھ األھلیة أو استقالتھ مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدیر وفاة مدیر المحفظة االستثماریة الذي یدیر  .٥

 وفي ھذه الحالة، یجب على مدیر الصندوق إشعار الھیئة خالل یومین من تاریخ حدوثھا. الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
 أھمیة جوھریة كافیة. في حال حدوث أي حادث تعتبره الھیئة ألسباب معقولة أن لھ .٦

یوما من تاریخ صدور  ۱٥فإن الھیئة ستوجھ مدیر الصندوق المعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل حال قامت الھیئة بعزل مدیر الصندوق،  في
 یر صندوق بدیل وتحدید المدةقرار الھیئة بالعزل وذلك لتعیین أمین الحفظ أو جھة أخرى من خالل قرار صندوق عادي وذلك للبحث والتفاوض مع مد

ندوق مدیر الصعلى  . كما یجبانعقاده من تاریخخالل یومین بنتائج اجتماع مالكي الوحدات  الھیئةمدیر الصندوق أن یُشِعر  على ویجبللبحث والتفاوض. 
 أیام ۱۰الل مدیر صندوق بدیل وذلك خ ینض تعیبأي مستندات تُطلب منھ لغروالتفاوض  بالبحث الجھة المعنیة المخولةأو  الحفظ ینالتعاون وتزوید أم

وفي حال موافقة مدیر الصندوق البدیل على إدارة الصندوق وتحویل إدارة  علومات.لمحفاظ على سریة الا ینالطرف العلى ك یجبمن تاریخ الطلب، و
 الصندوق إلیھ، فإنھ یجب على مدیر الصندوق المعزول إرسال موافقة مدیر الصندوق البدیل الكتابیة إلى الھیئة فور تسلمھا. 

لـ االمسؤولیات وااللتزامات إلى مدیر الصندوق البدیل خالل  یتوجب على مدیر الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل تسھیل نقلوفي جمیع األحوال، 
 یوم عمل األولى من تعیین مدیر الصندوق البدیل، باإلضافة إلى نقل جمیع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.  ٦۰

دوق المعزول، فإنھ یحق لمالكي الوحدات طلب تصفیة وفي حال لم یتم تعیین مدیر صندوق بدیل خالل المدة المحددة للبحث والتفاوض مع مدیر الصن
 الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق.
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 مشغل الصندوق  )۲۲
 :الصندوق مشغل .أ

 .شركة البالد المالیة

 وتاریخھ: المالیة السوق ھیئة عن الصادر الترخیص رقم .ب
 .م ۱٤/۰۸/۲۰۰۷بتاریخ  ۰۸۱۰۰-۳۷مرخص لھ من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب ترخیص رقم  مشغل

 :الصندوق لمدیر العمل وعنوان المسجل العنوان .ج
 .۳۷۰۱ – ۱۲۳۱۳طریق الملك فھد، حي العلیا، الریاض  ۸۱٦۲

 :ھومسؤولیاتاألدوار األساسیة لمشغل الصندوق  .د
 :بشكل رئیس ھمسؤولیات وتتضمن الصندوق، تشغیلمشغل الصندوق بمھام  سیقوم

 االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة. -۱
 .القائمة الوحدات رصید یوضح محدث بسجل واالحتفاظ والملغاة، الصادرة الوحدات لجمیع بسجل األوقات جمیع في االحتفاظ -۲
 .كامال وعادال تقییم أصول الصندوق تقییما -۳
 .حساب سعر وحدات الصندوق -٤
 .مراجع الحساباتالقوائم المالیة وتوفیرھا لإعداد  -٥

 من الباطن: مشغلمشغل الصندوق في تعیین  حق .ه
سواء أدى  ،ألحكام الئحة صنادیق االستثمار والشروط واألحكامال بالكامل وفقاً للعقد الموقع مع مدیر الصندوق باإلضافة ومسؤ مشغل الصندوقیكون 

ُ ثالثمسؤولیاتھ بشكل مباشر أو كلف بھا طرفاً   .نللصندوق بالباط مشغل، علما بأنھ لن یكون ھناك سواء في الفترة الحالیة أو مستقبال أي ا
ً  طرفامشغل الصندوق  بھا كلف التي المھام -٦  :االستثمار بصندوق یتعلق فیما ثالثا

ن مدیر الصندوق م مدیر الصندوق أو للصندوق من الباطن من غیر مشغلتابعیھ بالعمل ك أو أكثر تكلیف طرف ثالث أو لمشغل الصندوقیجوز 
 .الباطن أو أي من تابعیھم

 الحفظ أمین  )۲۳
 :الحفظ أمین اسم .أ

 .شركة البالد المالیة

 :ة وتاریخھالمالی السوق ھیئة عن الصادر الترخیص رقم  .ب
 .م ۱٤/۰۸/۲۰۰۷بتاریخ  ۰۸۱۰۰-۳۷من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب ترخیص رقم لھ مرخص أمین الحفظ 

 
 :الحفظ ألمین العمل وعنوان المسجل العنوان .ج

 .۳۷۰۱ – ۱۲۳۱۳طریق الملك فھد، حي العلیا، الریاض  ۸۱٦۲
 :االستثمار بصندوق یتعلق فیما الحفظ أمین ومسؤولیات األساسیة األدوار .د
ب أحكام ثالثا بموج طرفاعن التزاماتھ وفقا ألحكام الئحة صنادیق االستثمار، سواء أدى مسؤولیاتھ بشكل مباشر أم كلف بھا  أمین الحفظ مسؤوالیُعد 

والئحة مؤسسات السوق المالیة. ویُعد أمین الحفظ مسؤوال تجاه مدیر الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة  الئحة صنادیق االستثمار
 یالھ أو إھمالھ أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد. بسبب احت

مة لالزكما یعد أمین الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات، وھو مسؤول كذلك عن اتخاذ جمیع اإلجراءات اإلداریة ا
 .وفصلھا عن أصولھ وعن أصول عمالئھ اآلخرین بما یتعلق بحفظ أصول الصندوق

 :مین حفظ من الباطنأمین الحفظ في تعیین أ حق .ه
ً للعقد الموقع مع مدیر الصندوق باإلضافة ویكون أمین الحفظ مسؤ أدى  ، سواءألحكام الئحة صنادیق االستثمار والشروط واألحكامال بالكامل وفقا

ُ مسؤولیاتھ بشكل مباشر أو كلف بھا طرفاً ثالث  .ا

ً  طرفا الحفظ أمین بھا كلف التي المھام .و  :االستثمار بصندوق یتعلق فیما ثالثا
ن الباطن مدیر الصندوق م مدیر الصندوق أو تابعیھ بالعمل كأمین حفظ للصندوق من الباطن من غیر أو أكثر الحفظ تكلیف طرف ثالث أو ألمینیجوز 

 .أو أي من تابعیھم
 :لعزل أمین الحفظ واستبدالھ المنظمة األحكام .ز

 المعین من مدیر الصندوق أو اتخاذ أي تدبیر تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحاالت اآلتیة:للھیئة حق عزل أمین الحفظ 
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 .الئحة مؤسسات السوق المالیةبذلك بموجب  توقف أمین الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الھیئة •
 .الھیئة قبل من تعلیقھ أو سحبھ أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمین ترخیص إلغاء •
 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخیصھ إللغاء الحفظ أمین من الھیئة إلى طلب تقدیم •
 .أو لوائحھ التنفیذیة ھیئة السوق المالیة نظام بالتزام -بشكل تراه الھیئة جوھریاً  – إذا رأت الھیئة أن أمین الحفظ قد أخل •
 وھریة.أنھا ذات أھمیة ج –بناًء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الھیئة  •

 
ن الحفظ إلى أمی االلتزاماتیتوجب على مدیر الصندوق وأمین الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل تسھیل نقل المسؤولیات و األحوالوفي جمیع 

 .إلى نقل جمیع العقود المرتبطة بالصندوقباإلضافة أمین الحفظ البدیل،  یوم عمل األولى من تعیین ٦۰خالل الـ  خلالبدیل 

 اً بإشعارفور، على أن یقوم قد یقوم مدیر الصندوق بعزل أمین الحفظ المعین من قبلھ عن طریق إشعار كتابي في حال كان عزلھ فیھ مصلحة لمالكي 
 مذكور أعاله.لإلشعار الیوم من تسلم أمین الحفظ  ۳۰خالل علیھ یتوجب على مدیر الصندوق تعیین أمین الحفظ البدیل و ،الوحدات كتابیا مالكيالھیئة و

 الصندوق إدارة مجلس  )۲٤
 :الصندوق إدارة مجلس أعضاء .أ

 :أعضاء وھم ةیشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من أربع

 غیر مستقل". - مساعد بن فھد السدیري "رئیس مجلس إدارة الصندوق .۱
 یزید بن سلیمان أبانمي "عضو مستقل" .۲
 منصور بن حمد الحمودي "عضو مستقل" .۳

 
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  مؤھالت .ب

 (غیر مستقل) مساعد بن فھد السدیري .۱
لسعودیة افي شركة إنفیستكورب  عملیشغل األستاذ مساعد بن فھد السدیري منصب الرئیس التنفیذي لشركة الوطني إلدارة الثروات، وقبل ذلك كان ی

الثروات  دارةإرئیس قبل ذلك نائب مدیر إدارة االستثمار المصرفي، وقبل ذلك عدة مناصب في شركة عوده كابیتال بما في ذلك لالستثمارات المالیة، و
مانشستر،  ماجستیر في إدارة األعمال من جامعةالھو حاصل على درجة و واالستثمار، كما عمل مدیر عالقة أول إلدارة تمویل الشركات في بنك ساب،

 المعادن.یة من جامعة الملك فھد للبترول وفي اإلدارة المال سوالبكالوری و یحمل شھادة

 (مستقل) یزید بن سلیمان أبانمي .۲
شركة سعودي بایو، كما شغل سابقا عضویة مجلس إدارة ة شركة تركین العربیة السعودیة ویشغل األستاذ یزید بن سلیمان أبانمي عضویة مجلس إدار

في اإلدارة  سالبكالوریویحمل شھادة ، واعام في األسواق المالیة بصفتھ مستثمر ۱٥خبرة یة مصر العربیة، كما یمتلك شركة القلعة القابضة في جمھور
 .Bentleyالمالیة من جامعة 

 (مستقل) منصور بن حمد الحمودي .۳
 شركةللتسویق وس إدارة شركة المكتبة یشغل االستاذ منصور بن حمد الحمودي رئیس مجلس إدارة شركة بوان للتجارة المحدودة، كما یشغل عضو مجل

یحمل ، و The University of Northamptonھو حاصل على درجة الماجستیر في إدارة األعمال من الخالدیة وشركة الحمودي القابضة، و اتحاد
  في الھندسة الصناعیة من جامعة الملك سعود. سالبكالوریوشھادة 

 :الصندوق إدارة ومسؤولیات مجلس أدوار .ج
لى عقود وافقة عالم :صرال الح المثالبیل على س( اً فیھاالموافقة عل جمیع العقود والقرارات والتقاریر الجوھریة التي یكون الصندوق طرف .۱

تثمارات شأن أي اس االستثماریة فيللقرارات  المبرمة وفقاود مل ذلك العقیش ال، والحفظ)دمات ود تقدیم خوعق اإلدارة للصندوقدمات تقدیم خ
 .في المستقبلام بھا الصندوق أو سیقوم بھا ق

 تعلقة بأصول الصندوق.الم تالتصوی بحقوقاعتماد سیاسة مكتوبة فیما یتعلق  .۲
 .االستثمار صنادیق لالئحة، المصادقة على أي تضارب مصالح یفصح عنھ مدیر الصندوق وفقا شراف، ومتى كان مناسبااإل .۳
 ألنظمةالدى مدیر الصندوق، للتأكد من التزام مدیر الصندوق بجمیع القوانین و وااللتزاممع مسؤول المطابقة  األقلمرتین سنویا على  االجتماع .٤

 .المتطلبات المنصوص علیھا في الئحة صنادیق االستثمار) :صرال الح المثالبیل على س( العالقةواللوائح ذات 
ول صك قبل حوذل راالستثمافي المادتین الثانیة والستین والثالثة والستین من الئحة صنادیق علیھا  جمیع التغییرات المنصوصوافقة على ملا .٥

 وھیئة السوق المالیة أو إشعارھم (حیثما ینطبق).دات لكي الوحاى موافقة موق علدنصدیر الم
إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدیر یتضمن  (سواء أكان عقدا أم غیره) لتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخرا .٦

 الستثمار.صنادیق ا الئحةالمنصوص علیھا في  ألحكامإلى التأكد من مدى توافقھا مع ا باإلضافةالصندوق وإدارتھ للصندوق، 
 .لصندوقا وأحكامشروط و االستثمارصنادیق  ةئحالحكام أللتأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا ا .۷
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ي فاالطالع على التقریر المتضمن تقییم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنیة بتقدیم الخدمات الجوھریة للصندوق المشار إلیھا  .۸
ي الوحدات كبما یحقق مصلحة مال ھبمسؤولیات، وذلك للتأكد من قیام مدیر الصندوق راالستثما(ل) من المادة التاسعة من الئحة صنادیق  الفقرة

 وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة صنادیق االستثمار. 
تقییم آلیة تعامل مدیر الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا لسیاسات وإجراءات مدیر الصندوق حیال رصد المخاطر المتعلقة  .۹

 بالصندوق وكیفیة التعامل معھا. 
 .تام ومھارة وعنایة وحرص وبما یحقق مالكي الوحداالعمل بأمانة وحسن نیة واھتم .۱۰
 .والقرارات التي اتخذھا مجلس إدارة الصندوق االجتماعاتالتي تبین جمیع وقائع  االجتماعاتتدوین محاضر  .۱۱
خذة تاالطالع على التقریر المشار إلیھ في الفقرة (م) من المادة التاسعة من الئحة صنادیق االستثمار المتضمن جمیع الشكاوى واإلجراءات الم .۱۲

بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام وما ورد في الئحة صنادیق  ھبمسؤولیاتحیالھا، وذلك للتأكد من قیام مدیر الصندوق 
 االستثمار. 

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: .د
 أو مكافآت. مبالغ أیةالمستقلین  اإلدارة مجلس أعضاء جمیع یتقاضى لن
 

 :المصالح تضارب .ه
یسعى مدیر الصندوق إلى تجنب  األحوالیوجد في الوقت الحاضر تضارب بین مصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. وفي كل  ال

 في حال اإلدارةأي تضارب مصالح محتمل، وذلك بالعمل على وضع مصالح مالكي الوحدات بالصندوق فوق أیة مصالح أخرى. یلتزم عضو مجلس 
 .إلى مدیر الصندوق اعنھ اإلفصاحوجود تضارب مصالح ب

 
 :وقالصند إدارة مجلس عضو فیھا یشارك التي الصنادیق إدارة مجالس .و

 دال یوج

 لجنة الرقابة الشرعیة  )۲٥
 .ینطبق ال

 مستشار االستثمار  )۲٦
 ال یوجد.

 الموزع  )۲۷
 ال یوجد.

  مراجع الحسابات  )۲۸
 :مراجع الحسابات سما .أ

 .وشركاهكي بي ام جي الفوزان 

 :لمراجع الحسابات العمل وعنوان المسجل العنوان .ب
 .۱۱٦٦۳الریاض  ۹۲۸۷٦ص.ب برج كي بي إم جي،  –طریق صالح الدین 

 :وواجباتھ ومسؤولیاتھ مراجع الحسابات مھام .ج
ئحة إعداد التقاریر والقوائم المالیة السنویة حسب متطلبات الصندوق للقیام بعملیات المراجعة والمستقل للصندوق یعین من قبل مدیر ال مراجع الحسابات

 والشروط واألحكام. صنادیق االستثمار

 :مراجع الحسابات الستبدال المنظمة األحكام .د

 والتي تتعلق بتأدیة مھامھ. مراجع الحساباتفي حال وجود أي ادعاءات قائمة أو جوھریة حول سوء سلوك مھني مرتكب من جانب  .۱
 مستقال. مراجع الحساباتإذا لم یعد  .۲
 إذا لم یعد مراجع الحسابات مسجال لدى الھیئة. .۳
 .بشكل مرض لخبرات الكافیة لتأدیة مھام المراجعةال یملك المؤھالت وا مراجع الحساباتإذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن  .٤
 .مراجع الحساباتإذا طلبت الھیئة، وفق تقدیرھا المطلق استبدال  .٥
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 الصندوق أصول  )۲۹
 بأصول الصندوق لصالح الصندوق. الحفظیحتفظ أمین  .أ

 فصل أصول الصندوق عن أصولھ وعن أصول عمالئھ االخرین. الحفظیجب على أمین  .ب
وال یجوز أن یكون لمدیر الصندوق أو مدیر الصندوق من الباطن  ،مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكیة مشاعةصول الصندوق أن إ .ج

أو أمین الحفظ او أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في اصول الصندوق أو مطالبة فیما یتعلق بتلك االصول 
ر الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات إال إذا كان مدیر الصندوق أو مدی

أحكام الئحة صنادیق االستثمار وأفصح عنھا في ھذه الشروط  بالصندوق وذلك في حدود ملكیتھ أو كان مسموحا بھذه المطالبات بموج
 واالحكام. 

 الشكاوى إجراءات  )۳۰
 االلتزام على العنوان التالي:مستثمر أي شكوى تتعلق بالصندوق، یجب علیھ توجیھھا الى: مسؤول المطابقة وال ىإذا كان لد

 المملكة العربیة السعودیة. ٤٥۹٥۰الریاض  ۱۲۳٦۳ص. ب  ۱٥حي المحمدیة وحده رقم  –طریق الملك فھد  ۷۷۲۰

 Compliance@NBKWM.com.saبرید إلكتروني: 

 .بالصندوق تتعلق شكاوى أي لتقدیم المالیة السوق ھیئة في المستثمر حمایة إلدارة اللجوء للمستثمر یمكن كما

 األخرى المعلومات  )۳۱
ق ویحتضارب في المصالح، یقوم مدیر الصندوق باإلفصاح الكامل عن ھذا التضارب إلى مجلس إدارة الصندوق فوراً،  وجود أيفي حال  .أ

مستثمر یرغب في اإلبالغ عن حالة تضارب المصالح االتصال بمسؤول المطابقة وااللتزام وطلب اجراءات التضارب في المصالح  ألي
 بدون أي مقابل.

جنة لحال أیة اختالفات أو منازعات بین األطراف إلى وتُ  ،یخضع صندوق االستثمار ومدیر الصندوق لنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة .ب
 الفصل في منازعات األوراق المالیة.

 .إن المستندات المتاحة لمالكي الوحدات ھي الشروط واألحكام، والعقود المذكورة بھا والقوائم المالیة .ج
ستطبق ضریبة القیمة المضافة وھي ضریبة غیر مباشرة تفرض على جمیع السلع والخدمات التي یتم شراؤھا وبیعھا من قبل المنشآت مع  .د

 .الزكاة من مسؤولیات مالكي الوحدات جالزكاة عن الصندوق ویعتبر إخراج یقوم مدیر الصندوق بإخرااالستثناءات، ولن بعض 
فسھ والبعض في الصندوق ن االستثمارفي الصندوق على مخاطر ضریبیة متنوعة بعضھا ینطبق على  االستثمارلذلك فإنھ ینطوي 

ورة إلى الوحدات بالضر وتثمر معین، وسوف تؤدي الضرائب التي یتكبدھا مالكعلق بمستینطبق على ظروف معینة قد ت اآلخر
  .تخفیض العوائد المرتبطة باستثماراتھم في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة

سیدفع الصندوق جمیع المصروفات والتكالیف الناتجة عن أنشطتھ، ویلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف 
 أعالهالغ المذكورة تشتمل جمیع المب وال ،والتنظیم والتشغیل المقدمة إلى الصندوق بالتكلفة الفعلیة اإلدارةیتعلق بخدمات  ثالث فیما

سؤولیة الصندوق كذلك الم االقتضاء. ویتحملودفعھا عند  تعاملعلى ضریبة القیمة المضافة، على أن یتم احتسابھا في كل یوم 
 ندوق.بإدارة الص التي یتكبدھا مدیر الصندوق فیما یتعلق األخرى االلتزاماتأو الرسوم أو التكالیف أو  المصروفاتعن جمیع 

یقوم مدیر الصندوق بتقدیم أي مشورة حول المسؤولیة الضریبیة أو الزكویة الناتجة عن اكتساب أو حیازة أو التعویض أو  ال
المحتملین الذین ھم في شك حول موقفھم الضریبي أو الزكوي طلب  التخلص من وحدات في الصندوق. ویجب على المستثمرین

المشورة المھنیة من أجل التأكد من الضرائب أو الزكاة المستحقة الناتجة عن اكتسابھم أو حیازتھم أو تخلصھم من وحدات في 
 .ذات الصلة أو تلك التي قد یكونوا خاضعین لھا األنظمةالصندوق بموجب 

 إعفاءات من قیود الئحة صنادیق االستثمار من قبل ھیئة السوق المالیة.ال توجد ھناك أي  .ه
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  الوحدات مالك من إقرار  )۳۲
 فیھا. اشتراك، وكذلك یقر بموافقتھ على خصائص الوحدات التي وأحكام الصندوقیقر كل من مالكي الوحدات باالطالع على شروط 

 

 التاریخ:                                                سم:                                   اال

 التوقیع:                                                                                 الختم (للمؤسسات/الشركات):

 

 

 

 مساعد فھد السدیري        منتصرمحمد فوده                                                                 

        
 

 والتبیلغ عن غسل االموال                                           عضو مجلس ادارة و الرئیس التنفیذي          ورقابة االلتزام رئیس الحوكمة 
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