
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 لالستثمار النفيعي مجموعة شركة
 (03070-73ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) 

 4070870334سجل تجاري: 

 عوديمليون لاير س )50(راس المال  ,شركة مساهمة مقفلة

Al-Nefaie Investment Group Co. 
CMA License (37-07082 )         

C.R: 4030182674   
Closed Joint Stock Company. Capital 

(50) Million S.R 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :الصندوق نوع

 مفتوح –صندوق عام  -صندوق متاجرة في األسهم السعودية 

 

 :الصندوق مدير

 شركة مجموعة النفيعي لالستثمار

 

 :المحتويات

 شروط وأحكام الصندوق
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النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق  

Al-Nefaie Saudi Equity Trading Fund 
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 للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق النفيعي 
 " المتوافق مع المعايير الشرعية"  

 
Al-Nefaie Saudi Equity Trading Fund 

Sharia Compliant”" 
…………………………………....................…………………………….. 

 
 المحتويات:

 ( شروط و 1ملحق :)حكام الصندوق أ 

 ( مذكرة معلومات الصندوق 2ملحق ) 

 ( ملخص المعلومات الرئيس3ملحق )ة ي 
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 الصندوق شروط و أحكام

 
 

 ألسهم السعوديةللمتاجرة باصندوق النفيعي 
 الشرعيةالرقابة لجنة مع معايير المتوافق

      

Al-Nefie Saudi Equity Trading Fund  
Sharia Compliant “" 

 
 
 
 

 مدير الصندوق                                           

 ستثمارمجموعة النفيعي لال
 
 
 
 
 

المجازة من قبل  على أنه صندوق متوافق مع المعايير الشرعية للمتاجرة باألسهم السعوديةالنفيعي عتماد صندوق اتم 
 .لصندوقلالشرعية المعينة الرقابة لجنة 

معلومات كاملة تتضمن ، وستثمارإلصناديق ائحة الل، األخرى كافةصندوق والمستندات ال حكامأشروط و تخضع
 .صندوقالعن معدلة وغير مضللة ومحدثة ووواضحة وصحيحة 

 لصندوقو المستندات األخرى الخاصة باام مع مذكرة المعلومات حكاألشروط وهذه الين قراءة على المستثمريجب 
الصندوق، بعد  بمثابة موافقة على اإلشتراك في أي وحدة من وحدات توقيع العميل على الشروط و األحكام يعتبر

 إطالعه علي تفاصيل الشروط و األحكام و النماذج الملحقة بها و موافقته عليها.
و تم تحديثها بتاريخ   م25/53/2511ه الموافق 21/50/1342بتاريخ  صدرتتاريخ إصدار الشروط و األحكام 

 .م41/12/2512
قرار مجلس هيئة السوق المالية بموجب  ،على تأسيس الصندوق و طرح وحداته تاريخ موافقة هيئة السوق المالية

ه الموافق 21/50/1342بتاريخ ( 0/2112)رقم و طرح وحداته بموجب قرار الهيئة علي تأسيس الصندوق 
 م.23/53/2511
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 قائمة المحتويات      

 معلومات عامة  -1
 النظام المطبق  -2
 أهداف الصندوق -3
 مدة الصندوق  -4
 قيود/ حدود اإلستثمار -5
 العملة -6
 مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب  -7
 التقويم و التسعير  -8
 التعامالت -9

 سياسة التوزيع  -11
 الي مالكي الوحدات  قاريرالتتقديم  -11
 سجل مالكي الوحدات  -12
 اجتماع مالكي الوحدات  -13
 حقوق مالكي الوحدات  -14
 مسؤولية مالكي الوحدات  -15
 خصائص الوحدات  -16
 التغييرات في شروط و احكام الصندوق  -17
 إنهاء صندوق اإلستثمار  -18
 مدير الصندوق  -19
 أمين الحفظ  -21
 المحاسب القانوني  -21
 أصول الصندوق  -22
 وحداتإقرار من مالك ال -23
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 قائمة المصطلحات
 

 

 المملكة العربية السعودية المملكة:

 نظام السوق المالية:
ه )أو أي تعديالت 2/6/4121و تاريخ  03نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 أخرى تتم عليه من وقت آلخر(

 :الهيئة
وكيل يفوض للقيام بأي وظيفة من  هيئة السوق المالية، و تشمل أي لجنة أو لجنة فرعية أو

 وظائف الهيئة

الئحة األشخاص 

 :المرخص لهم

 – 4الئحة االشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

م بناء على نظام السوق المالية 23/36/2332ه الموافق  24/32/4126وتاريخ  2332 – 30

 ه 32/36/4121وتاريخ  03 –م  الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 لنظام مكافحة غس

 :األموال

 ارقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القر

 م34/42/2333ه الموافق  30/42/4123وتاريخ  2333-03-4رقم 

 كام الشريعة اإلسالميةصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية "المتوافق مع أح :الصندوق

المؤشر 

 :االسترشادي
 مؤشر ستاندر آند بورز السهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

 الريال السعودي :عملة الصندوق

 :مدير الصندوق

م بموجب 2332مجموعة النفيعي لالستثمار. وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست عام 

م، 41/33/2332ه الموافق 4/33/4123بتاريخ 32332-02مالية رقم ترخيص هيئة السوق ال

الذي يجيز لها القيام بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، اإلدارة، 

الترتيب، المشورة، و الحفظ في أعمال األوراق المالية ومقرها، مركز بن حمران شارع األمير 

المملكة العربية  24131جدة  42034لية سابقا(، ص. ب. محمد بن عبدالعزيز )شارع التح

 33366 -2- 6622220فاكس:    33366 -2- 6622324السعودية. هاتف: 

 :عضو مستقل

عضو مجلس ال يكون موظفاً أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له أو مدير 

تعاقدية مع مدير الصندوق أو صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق. وليس لديه أي عالقة 

 أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ

 أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة المملكة العربية السعودية الشخص:

الشخص المرخص 

 له:

شخص مرخص له بممارسة أعمال األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم  

 الصادرة عن الهيئة

 الئحة صناديق

 :االستثمار
 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

 الهيئة الشرعية للصندوق ، هي  شركة البوابة الدولية لإلستشارات :الهيئة الشرعية

 :مجلس اإلدارة
مجلس إدارة صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية " المتوافق مع أحكام الشريعة 

 اإلسالمية
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 :حداتالو
يتكون من وحدات متساوية وتعامل كل وحدة على  يحصة المالك في صندوق االستثمار الذ

 أنها حصة  ملكية مشاعة في أصول صندوق االستثمار

 –مالك الوحدة 

 :العميل
 مصطلحات مترادفة, تعني المستثمر في الصندوق أو أي شخصاً يقدم طلباً لإلشتراك 

صندوق استثمار 

 :مفتوح

ستثمار برأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة و تنقص باسترداد صندوق ا

مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم، و يحق لمالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم في هذا 

 الصندوق وفقاً لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة

مسئول المطابقة 

 :وااللتزام

ام لدى مجموعة النفيعي لالستثمار الذي تم تعيينه وفقاً لالئحة مسؤول المطابقة و االلتز

 األشخاص المرخص لهم

االستثمارات 

 :المدارة

األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله، و المتوافقة مع أحكام و مبادئ الشريعة 

 اإلسالمية

 م32/33/2344م   إلى  43/36/2344من  :فترة الطرح األولي

 .م22/43/2344م )تم تشغيل الصندوق بتاريخ 43/33/2344 :البدء تاريخ

 النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق :طلب االشتراك

صافي قيمة 

 :األصول

القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة األصول للصندوق مخصوماً منه   إجمالي 

 التقويم الخصوم ومقسوماً علي عدد وحدات الصندوق في تاريخ

 الشروط و األحكام الخاصة بصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية :الشروط و األحكام

 تعني السنة الميالدية :السنة

 يمثل فترة ثالثة أشهر من السنة الميالدية :الربع السنوى

 سعوديةأي يوم عمل تعمل فيه البنوك التجارية رسمياً في المملكة العربية ال :يوم االشتراك

 :يوم التقويم
يوم  اإلثنين و األربعاء من كل أسبوع. وعندما ال يكون هذا اليوم يوم عمل فإن يوم التقويم هو 

 يوم العمل التالي لهذا اليوم

 الصفحات المرفقة مع هذه الشروط و األحكام و التي تعتبر جزء ال يتجزأ منها :الملحق

 :البنك المستلم

 البنك العربي الوطني 

 ، 44261الرياض  26324ب  ص

 +،  333664 1322212+ فاكس/  3336641323333ت/ 

 و جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية 

  3334432222الهاتف المجاني )من داخل المملكة( 

  +  36641630110اإلتصال ) من خارج المملكة( 

صندوق اإلستثمار 
العقاري المتداول 

 :(REIT)الريت 

ر عقاري مطروح طرحاً عاماً تتداول وحداته في السوق، و يتمثل هدفه صندوق إستثما
اإلستثماري الرئيس في اإلستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل 

دوري وتأجيري، وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في 
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 ك بشكل سنوي بحد أدنىهذا الصندوق خالل فترة عمله، و ذل

السوق الرئيسة 
 :لألسهم

هي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها و قبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل و 
اإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بعد مرحلة الطرح األولي، و يتم فيها شراء 

عن المصدر وحقوق األولوية الخاصة بتلك  األوراق المالية للشركات من مستثمر آخر عوضاً 
 األسهم

السوق الموازية 
 :)سوق نمو(

هي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها و قبول إدراجها بموجب القواعد الصادرة 
ه 66/3/1331و تاريخ  6112-151-3عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

( و 31على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ م بناء61/16/6112الموافق 

 ه وحقوق األولوية الخاصة بتلك األسهم6/2/1363تاريخ 

 :أمين الحفظ

 شركة الخير كابيتال السعودية

 ، الرياض المملكة العربية السعودية51311ص ب 

 +122 161133352ت/ 

  info@alkhaircapital.com.saبريد الكتروني 
 (  11161-33ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) 

 

 
 
 

mailto:info@alkhaircapital.com.sa
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 المحتويات

 معلومات عامة: -1
عتباري مرخص له وفقاً لالئحة األشخاص امجموعة النفيعي لإلستثمار، وهي شخص شركة : مدير الصندوق  أ(:

 م.13/1/6113الموافق  ـه11/1/1361اريخ ( وت13116-33المرخص لهم بموجب ترخيص رقم )

 
 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق: ب(: 

شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية  جدة -المملكة العربية السعودية ، شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار     
هاتف:  - 21323جدة  18421ص. ب.  - B313مركز بن حمران، الدور السابع ، مكتب   سابقاً(

 + 122-12-2200824فاكس:  +122 -2200581-12

 
 : بمدير الصندوقمرتبطه أي مواقع الكترونية و ،عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوقج(: 

  info@nefaie.com إيميل: .www.nefaie.com موقع الكتروني           

 
 : أمين الحفظد(:  

شركة الخير كابيتال السعودية، وهي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لالئحة األشخاص المرخص لهم بموجب 
 م2552-11-18ه الموافق 1321-11-11( وتاريخ 52125-48ترخيص رقم )

 
 ه(: عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ،: 

  info@alkhaircapital.com.saايميل:   www.alkhaircapital.com.saي موقع الكترون        
 

 النظام المطبق:  -2
التنفيذية و األنظمة و اللوائح األخرى ذات  هالمالية و لوائح ومدير الصندوق لنظام السوق صندوقيخضع ال

 العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 

 صندوق:الأهداف  -3
 نوع الصندوق و أهدافه اإلستثمارية. : (أ

ر وفيتالصندوق إلى يهدف . مفتوح ،طرح عام ،ستثماريإصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية هو صندوق  

في السوق الموازية )سوق نمو( وألسهم السعودية الرئيسة لسوق الفي  إلستثمارلاإلستثمارية لعمالئه الفرصة 

على األجل المتوسط و الطويل مع التركيز على الحد من المخاطر وذلك من خالل إنشاء  تحقيق نمو رأسماليل

المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية المعتمدة محفظة استثمارية متنوعة من االسهم المدرجة في السوق السعودي و

الرقابة الشرعية للصندوق. باإلضافة الى إمكانية االستثمار في  الطروحات األولية المصرح بها من لجنة من قبل 

كما يهدف الصندوق الي تحقيق أداء يفوق معدل  قبل هيئة السوق المالية والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

مؤشر ستاندر آند بورز ألسهم الشركات السعودية المتوافقة مع األحكام ) للصندوق ء المؤشراإلسترشاديأدا

و موقع    ,www.nefaie.comاإللكتروني لمدير الصندوق  موقع ال في والذي يتم اإلعالن عن أدائه ،(الشرعية

. ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية www.tadawul.com.saالسوق السعودية "تداول" 

  على المستثمرين وسيقوم بإعادة إستثماراألرباح الموزعة في الصندوق.

 

ها الصندوق ، بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيممارساتهسياسات اإلستثمار في الصندوق وب(: 

 من أجل تحقيق أهدافه. 

http://www.nefaie.com/
mailto:info@nefaie.com
http://www.alkhaircapital.com.sa/
mailto:info@alkhaircapital.com.sa
http://www.nefaie.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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                                                                                                                                                                                               :                                                                                                                            في الصندوق سياسة تركيز اإلستثمار: 1
الشركات السعودية المساهمة المدرجة في سوق األسهم السعودي شراء و بيع أسهم تتركزإستثمارات الصندوق في     

عة االسالمية المعتمدة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق ، و كذلك في الطروحات والمتوافقة مع احكام الشري

. ويستهدف الصندوق األولية المصرح بها من قبل هيئة السوق المالية و المتوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية

توزيع أوزان  دوق علىسياسة اإلستثمار في الصنالحدود الموضحه في الجدول أدناه في إستثماراته، وتعتمد 
في السوق أومستوى  الشركات المدرجةمن حيث توفر  اإلستثمارات على حسب المجاالت اإلستثمارية المتاحة

، وبناًء على رؤية مدير الصندوق. وفي الظروف اإلستثنائية في السوق ألسهم الشركات المدرجة التقييم الحالي

. أما في % 111صندوق لإلحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة يلجأ مديرال )األزمات اإلقتصادية الحادة( قد

 . %11الظروف الطبيعية فسوف يحتفظ الصندوق بأصول نقدية في حدود 

 
 :حدود اإلستثمارات في الصندوق: 6

 فيما يلي بيان حدود اإلستثمار في الصندوق         
        

 قصىالحد األ الحد األدنى فئة األصول

الشركات المدرجة في سوق األسهم أسهم اإلستثمار في 

والمتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من  ةالسعودي

  لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

 11% 111%  

الطروحات األولية المصرح بها من قبل هيئة السوق 

. المالية و المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق،

 كنسبة من قيمة اصول الصندوق.

1 % 11 %  

 

 اإلستثمار في وحدات صناديق العقارية المتداولة )الريت(

 
1% 11% 

 اإلستثمار في السوق الموازية ) سوق نمو(

 
1% 61% 

 
 : اإلستثماريةمحفظة الإدارة  سياسات :3

 

ت الصندوق. يتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي تركزعلى مبدأ تبديل المراكز اإلستثمارية إلستثمارا    
 وإستخدام الوسائل البحثية إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدى مدير الصندوق 

التي ستخضع الي التحليالت الكمية و النوعية. مع األخذ بعين اإلعتبار المتوافقة والوصول الي قائمة الشركات     
. ومن ثم بناء محفظة الصندوق ا المالية بمؤشرات القطاع والسوقحركة األسهم خالل الفترة ومقارنة مؤشراته

 وتحديد أوزان اإلستثمارات، ومراجعتها بشكل مستمرلضمان اإللتزام بالحدود اإلستثمارية وإستراتيجية الصندوق 
ة الصندوق الرئيسية. أما بالنسبة لقرار اإلستثمار في الطروحات األولية، فيتم إعداد تقريرمختصر لمجلس إدار    

 ألخذ موافقتة باإلستثمار.
 
 :األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها في محفظة الصندوق :3

في اإلستثمار سياسات( من 6-ب -3بالفقرة )أعاله يقوم الصندوق باإلستثمارفي أوراق مالية غيرالتي تم ذكرها لن    

 .الصندوق
 

  ق اإلستثمارفيها:القيود على األوراق المالية التي يمكن للصندو :5
 

لن يستثمرالصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق.     
" إدارة  الرابع( "قيود اإلستثمار" في الباب 31ويلتزم الصندوق بقيود اإلستثماروالمعايير المحددة في المادة )
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 بتاريخ الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةالمعدله ديق اإلستثمار " من الئحة صناالعامة الصندوق

 .م63/15/6112

 

 :في الصندوق اإلقتراضسياسات : 2
 

في حالة وجود فرص إستثمارية مالئمة في األسهم بحيث وجد مدير الصندوق أن العائد المتوقع من الفرصة     
 ( من صافي %11ندوق قد يلجأ الي  التمويل بما ال يتجاوز )اإلستثمارية سيكون أعلى من تكلفة التمويل، فإن الص

قيمة أصول الصندوق، ولفترة ال تزيد عن سنة، بعد الحصول على الموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وبما     
 يتوافق مع المعايير الشرعية. 

 
 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يتعامل معها الصندوق:: 3

 

 إستثمارات الصندوق على األوراق المالية المصدرة في المملكة العربية السعودية. تقتصر   

 
  صناديق أخرى: سياسة اإلستثمار في: 1

 

 أخرى مماثلة.في صناديق باإلستثمار مدير الصندوق لن يقوم    

 
 اإلستثمار في مشتقات األوراق المالية:: 1

 ق المالية. لن يقوم الصندوق باإلستثمارفي مشتقات األورا 

 

 :مدة صندوق اإلستثمار -3
، أو عدم إستيفاء متطلبات الئحة إلغاءه ألسباب قانونية في حالةليس له نهاية محددة، إال مفتوح المدة، الصندوق      

 الصناديق، أو وفق تقدير مدير الصندوق، مع بيان مبررات اإللغاء، و بموافقة الهيئة. 
 

 :اإلستثمارحدود قيود/ -4
التي تفرضها الئحة اإلستثمارية حدود القيود و الكافة مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق اإلستثمار بيلتزم     

  شروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات. والمعدلة صناديق اإلستثمار 
 

 العملة: -5
تحويل الالزم إجراء ال، يقوم مديرالصندوق بوفي حالة السداد بعملة أخرىعملة الصندوق هي اللاير السعودي. 

 الصرف السائد في وقت اإلشتراك قبل تسجيل اإلشتراك ليكون تسجيل اإلشتراك بعملة اللاير. وفقاً لسعر

 

 :و األتعاب ابل الخدمات و العموالتمق -6
   . بيان المدفوعات من أصول صندوق اإلستثمار، و طريقة إحتسابها    (أ

 
 

 التفاصيل البند
 4أصول الصندوق سنوياً تحتسب يومياً، و تدفع كل يمة من صافي ق %1.80  دارة اإلرسوم 

 شهورلمدير الصندوق. 

رسوم اإلسترداد 
 المبكر

اإلكتتاب  يوماً من تاريخ اإلشتراك يتم اإلسترداد وفقاً لسعر 45عند اإلسترداد خالل 
من صافي قيمة اإلسترداد ، وتحتسب لصالح  %5.05 ناقصاً  ،التقويم التالييوم 

 يوماً من اإلشتراك 45ق. ال يوجد رسوم إسترداد بعد أصول الصندو
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 لاير 250555سنوياً من قيمة األصول تحت الحفظ ، و بحد أدنى  %5.45نسبة  حفظالرسوم 
، تحتسب يومياً وتدفع كل ثالثة قيمة األصول تحت الحفظ سعودي سنوياً تخصم من 

 شركة الخير كابيتال السعودية(.   (شهور ألمين الحفظ

وعشرون الف و خمسمائة لاير  ة)مبلغ مقطوع قدره ستلاير سنوياً  220055 الشرعيةاب اللجنة أتع
سعودي ال غير( يتم تسديده دفعة واحدة من أصول الصندوق لصالح أعضاء اللجنة 
الشرعية للصندوق، في نهاية العام المالي للصندوق وذلك بعد إصدار تقريرالمراجعة 

 صندوق، وتحتسب يومياً. والتدقيق الشرعي السنوي لل

مراجع  أتعاب 
 الحسابات

لاير سعودي سنوياً )مبلغ مقطوع قدره خمسة عشر الف لاير سعودي(  120255
تدفع من أصول الصندوق لصالح مراجع  الحسابات، وذلك على دفعتين متساويتين 

عند استالم القوائم المالية للصندوق، وذلك  %05عند توقيع العقد، و %05بواقع 
 في نهاية العام المالي، وتحتسب يومياً.

 لهيئة السوق المالية،  وتحتسب يومياً.  لاير سنوياً تدفع من أصول الصندوق 80055 الرسوم الرقابية

معلومات النشررسوم 
 على موقع تداول.

  يتحملها الصندوق، وتحتسب يومياً. لاير سنوياً  00555

مصاريف إعداد 
 المؤشر اإلسترشادي

 سنوياً تدفع من أصول الصندوقسعودي لاير  120280دوالرأمريكي =   3055
 في بداية العام المالي و تحتسب يومياً.

حسب تداوالت الصندوق في عمليات شراء و بيع األوراق المالية وفقاً لألسعار  مصاريف التعامل
السنه  السائدة لدى الوسطاء المرخصين. وسيتم اإلفصاح عن القيمة الفعلية في نهاية

 المالية.  

مكافأة العضوين 
المستقلين بمجلس 

 إدارة الصندوق 

لاير  20555لاير سعودي لكل عضو مستقل، عن كل إجتماع وبحد أقصي  20555
سعودي سنوياً للعضوين معاً، يتم خصمها من أصول الصندوق، وتدفع بعد كل جلسة 

 مباشرة، وتحتسب يومياً.

مصاريف تمويل  
 الصندوق

 سعار السائدة في السوق و يتحملها الصندوقحسب األ
 

 

حيث يتم إحتسابها  %5يجب مراعاة إحتساب ضريبة القيمة المضافة، بنسبة : ضريبة القيمة المضافة)*(:      

 وإضافتها عند استحقاق المصروف المحدد و تحمل على الصندوق بشكل منفصل وفق النسب المحددة لها. 

نقل الملكية التي يدفعها مالكو روضة على اإلشتراك و اإلسترداد وصفقات المفمقابل الرسوم بيان تفاصيل  (ب

 ريقة إحتساب ذلك المقابل.طالوحدات، و 

 التفاصيل البند
عند اإلشتراك  مرة واحدةتؤخذ ) ياإلضافاإلشتراك من قيمة اإلشتراك أو %1.05   اإلشتراكرسوم  

 و تدفع لمدير الصندوق. و/ أو اإلضافة(.

اإلسترداد رسوم 
 المبكر

 يوماً من تاريخ اإلشتراك يتم اإلسترداد وفقاً لسعر 45عند اإلسترداد خالل 
من صافي قيمة اإلسترداد ، وتحتسب  %5.05 ناقصاً  ،التقويم التالياإلكتتاب يوم 

 يوماً من اإلشتراك 45لصالح أصول الصندوق. ال يوجد رسوم إسترداد بعد 
 

 

 :الصندوقمديرخاصة يبرمها  ت/ عموالعمولةال توجد  :ج(

      

  :التسعيرالتقويم و -7
 كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوقأ: 
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قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله، و تحدد قيمة  تحدد تقييم األسهم المدرجة: : 1

الصندوق ذلك اليوم ما لم األسهم المتداولة على أساس أسعار إغالق األسهم المتداولة المتوفرة في محفظة 

تكون سوق األسهم السعودية غير عاملة في ذلك اليوم وفي هذه الحالة يكون التقويم حسب آخر إغالق ألسعار 

 .األسهم المتداولة المتوفرة في محفظة الصندوق

لسعودية على ق األسهم اتحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل اإلدراج في سوتقييم الطروحات األولية:  :6   

اإلكتتاب بعد عملية التخصيص. وتحدد أيضاً قيمة حقوق األولوية القابلة للتداول بسعر اإلكتتاب عند أساس سعر
 التخصيص. 

 
 :لتقويمعدد نقاط ا (ب 

( من كل أسبوع بإستثناء العطل الرسمية األربعاءو  ،يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل )اإلثنين        
ألسهم السعودية بعد إقفال التداول في نهاية يوم التعامل و ذلك بعد إغالق سوق األسهم السعودية في لسوق ا
عصراً. ويتم اإلعالن عن قيمة الوحدة قبل ظهر يوم العمل التالي. وفي حال إذا وافق يوم التقويم  الثالثةالساعة 

 عطلة رسمية سيتم تأجيله إلى أقرب يوم عمل تالي.  
 
 التسعير.  /ءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم اإلجرا ج(

سيتم تعديل سعر الوحدة تلقائياً فور إكتشاف الخطأ و إدراجه على  التسعيرأو في  خطأ في التقويمأي ث وحد عند
يتم اإلفصاح فوراً على موقع الشركة   %51موقع تداول. و في حال وصول خطأ التقويم أو التسعير الي نسبة 

( من الئحة الصناديق 36تروني ، و تدرج في تقرير الصندوق الذي يعده مدير الصندوق وفقاً للمادة )اإللك

م ، و سيتم إخطار هيئة السوق المالية فوراً ، و يلتزم مدير الصندوق 63/5/6112اإلستثمارية المعدلة بتاريخ 

ابقين، عن جميع أخطا التقويم أو بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك مالكي الوحدات الس
 التسعير دون تأخير. 

 

 .طريقة إحتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتراك و اإلسترداد  (د

ويتم طرح إجمالي  ،هيتم إحتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصول      

 تاريخه. بد وحدات الصندوق دل على عمن إجمالي قيمة أصوله و تقسيم الحاص همطلوبات

 

  ووقت نشر سعر الوحدة، و تكرارها.كان م  ه( 

وعلى  www.tadawul.com.saعلى موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" الوحدة يتم نشر سعر 
على أن ال يكون يوم إجازة عمل  يلي يوم التقويم في أول يوم   www.nefaie.comالصندوق موقع مدير

 .ي األحد و األربعاء من كل أسبوع(يتم اإلعالن يوم)رسمية لسوق األسهم السعودية، 

 التعامالت: -8
 :راك و اإلستردادتصندوق في شأن طلبات اإلشأ: مسؤوليات مدير ال

  في اي يوم عمل في المملكة،  و يتم تنفيذ تلك الطلبات بناء على سعر الوحدة  يمكن تقديم طلبات اإلشتراك
الذي يحتسب في اقرب يوم تعامل في حال تم تقديمها قبل اخر موعد لتقديم طلبات اإلشتراك و اإلسترداد كما 

 ط و األحكاك و مذكرة المعلومات. هو موضح في هذه الشرو
 تراك و اإلسترداد ودفع عائدات اإلسترداد وفقاً لشروط و أحكام يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات اإلش

 تعارض مع الئحة صناديق اإلستثمار.الصندوق  و مذكرة المعلومات  وبما ال ي
 

  يقوم مدير الصندوق باتباع اجراءات اإلسترداد بناء على معيار عادل و منصف عند اختيار طلبات اإلسترداد
 أدناه.  المطلوب تأجيلها حسب الفقرة د(

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.nefaie.com/
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 :أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب اإلسترداد و دفع عوائد اإلسترداد لمالك الوحداتب: 
تدفع عوائد اإلسترداد لمالك الوحدات بحد اقصى قبل موعد اقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم     

 التي حدد عندها سعر اإلسترداد. 
  

 :الصندوق قيود التعامل في وحداتج:     

د تنفيذ طلبات اإلشتراك واإلسترداد بأحكام و متطلبات الئحة صناديق اإلستثمار وهذه نيتقيد مدير الصندوق ع 
 الشروط و األحكام ومذكرة المعلومات. 

 

 :اإلجراءات المتبعه في تلك الحاالتا التعامل في الوحدات أو يعلق، وهمعالحاالت التي يؤجل د:     
  .ستردادتأجيل عمليات اإل

ل تم تعليق تأجيل تنفيذ اي قرار استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي في حا لمدير الصندوقيجوز    
التعامل في السوق الذي يستثمر فيه الصندوق جزءا كبير من اصوله او في الحاالت التي يصعب فيها تقديم او 

لمالكي  اذا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات اإلسترداد بيع األوراق  المالية التي يستثمر فيها الصندوق او
او اكثر من صافي قيمة اصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات   %11الوحدات في اي يوم تعامل 

اإلسترداد المؤجلة بالنسبة و التناسب في اقرب يوم تعامل و سيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات اإلسترداد الي 
 ب فرصة ممكنه عملياً متصرفاً بحسن نية. مالكي الوحدات في اقر

 
 يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:    

 .تلقي طلب من هيئة السوق المالية لتعليق  اإلشتراك و اإلسترداد في الصندوق 
 .اذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصلحة مالكي الوحدات 
  التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي  اذا علق

يملكها الصندوق، اما بشكل عام  او بالنسبة الي اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول 
 انها جوهرية لصافي قيمة اصول الصنوق. 

 
حكام ومذكرة المعلومات يعني موافقته ان تظل سارية المفعول في ان موافقة المستثمر على هذه الشروط و األ

 حال وفاته او عجزه حتى يتقدم ورثته او مديرو تركته او منفذو وصيته او ممثلوه الشخصيون او امناؤه او 
التي يحددها مدير الصندوق في حال كان المستثمر فردا. اما اذا كان المستثمر  حلفاؤه بالمستندات المطلوبة

 شخصية اعتبارية، فان هذه الشروط و األحكام التي تنتهي في حال حدوث شيء مما سبق ألي شريك  أو مساهم 
فيها، عليه، يحق لمدير الصندوق تعليق اي معامالت تتعلق بهذه الشروط و األحكام لحين تسلم مدير الصندوق 

الكافية إلثبات صالحية من سبق  امرا صادرا من محكمة مختصة او وكالة شرعية او غيرذلك من البيانات
 ذكرهم قبل السماح لهم بالتصرف في تلك الوحدات. 

 
 اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق. 

  .التأكد من عدم استمرار اي تعليق اال للمدة الضرورية و المبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات 
 ورة منتظمة والتشاور مع مجلس ادارة الصندوق و امين الحفظ حول ذلك بصورة ق بصمراجعة التعلي

  منتظمة.

  اشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق و
 اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق و اموقع اإللكتروني للسوق.

  

     :اإلجراءات التي يجري بمقتضاها إختيار طلبات اإلسترداد التي ستؤجله:    
، سيتبع مدير الصندوق اجراءات بناء على معيار عادل و منصف عند في حال تم تأجيل عمليات اإلسترداد

ة صناديق وفقا لمتطلبات المادة  الحادية و الستين من الئحذلك بات اإلسترداد المطلوب تأجيلها واختيار طل
اإلستثمار " تأجيل عمليات اإلسترداد" . علماً بأن المعيار سيكون مبنيناً على النسبة و التناسب  للطلبات 
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يحق لمدير الصندوق رفض أو تأجيل أي طلب إسترداد حتى المقدمة فبل آخر موعد لتقديم طلبات السدلد. و 
 التالية: يوم التعامل التالي في الحاالت 

( من %11عن  ) إذا كان إجمالي مبالغ طلبات اإلسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل يزيد  في حالة ما: 1

 قيمة صافي أصول الصندوق. 

 التي يرى  في حال تم تعليق التداول في السوق المالية التي يستثمر بها الصندوق.أو أي من األوراق المالية : 6  

 صافي أصول الصندوق. مدير الصندوق أنها تشكل نسبة مهمة من 

الطلبات المستلمه خالل فترة التعليق يتم تنفيذها في أول يوم تعامل تالي وعلى أساس تناسبي مع أولوية التنفيذ : 3

 للطلبات الواردة أوالً.
 

 :األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات الي مستثمرين آخرينو:    

اللوائح ق المالية و لوائحها التنفيذية و لي نظام هيئة السويخضع نقل ملكية الوحدات الي مستثمرين آخرين ا 
  األخرى ذات العالقة المطبقة في  المملكة العربية السعودية. 

 
 :صندوقالمدير الصندوق في وحدات  إستثمار ز:    

ندوق / أو تابعيه وفقاً لتقديره الخاص المشاركة في الصندوق كمستثمر عند تأسيس الصويمكن لمدير الصندوق 
أو بعد إطالق الصندوق . و يحتفظ  مدير الصندوق بحقه في نخفيض مشاركته كلياً أو جزئياً  متى رأى  ذلك 
مناسباً .  سيتم اإلفصاح  عن إجمالي  قيمة هذه اإلستثمارات إن وجدت بشكل ربع سنوي، و سيتم التعامل مع 

ثمر اخر مع مراعاة متطلبات المادة مدير الصندوق حال استثماره في الصندوق دون تمييز عن اي مست
 الخامسة عشرة من الئحة صناديق اإلستثمار " اشتراك مدير الصندوق في وحدات الصندوق".  

 
  :التاريخ المحدد و المواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشتراك و اإلسترداد في اي يوم تعامل  :ح

 
 بل اوتراك في أي يوم عمل. كل اإلشتراكات يجب ان تدفع قيجوز تقديم  طلبات اإلشتقديم طلبات اإلشتراك:     

 عند الساعة الثالثة ظهرا بحد اقصى في يوم العمل في المملكة الذي يسبق يوم التعامل )اإلثنين و األربعاء من
كل اسبوع على ان يكون يوم عمل بالمملكة(، لكي تبدأ المشاركة في الصندوق في يوم التعامل. أما الطلبات    

 لتي يتم تقديمها في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل بعد الساعة الثالثة ظهرا او اذا صادف يوم التعامل ا
المستهدف عطلة رسمية للبنوك او لألشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية فسوف يتم تنفيذ     

 طلبات اإلشتراك في يوم التعامل التالي. 
 
بشرط تسلم اشعار خطي  يجوز تقديم طلب اإلسترداد  في اي يوم عمل في المملكةرداد: تفديم طلبات اإلست   

باإلسترداد او توقيع النموذج الخاص باإلسترداد عن طريق الفروع او القنوات البديلة قبل او عند الساعة 
اء من كل اسبوع على الثالثة ظهرا في يوم العمل بالمملكة الذي يسبق يوم التعامل المستهدف )اإلثنين واألربع

ان يكون يوم عمل بالمملكة(. أما الطلبات التي يتم تقديمها بعد الساعة الثالثة ظهرا في يوم العمل بالمملكة 
الذي يسبق يوم التعامل او اذا كان يوم التعامل عطلة رسمية للبنوك او لألشخاص المرخص لهم  في المملكة 

 اإلسترداد في يوم التعامل التالي.  العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات
 
 

 :اجراءات تقديم الطلبات الخاصة باإلشتراك في الوحدات و إسترداده ط:    
عند اإلشتراك في الصندوق يوقع العميل على نموذج اإلشتراك وهذه الشروط و األحكام إجراءات اإلشتراك:          

قنوات البديلة ) وهي عن طريق الموقع اإللكتروني او من خالل العن طريق الفروع، كما يمكنه اجراء ذلك 
 من حساب العميل . و يجب على المستثمر  الهاتف المعتمدين من مدير الصندوق(، و يتم خصم مبلغ اإلشتراك

 
الفرد ابراز اثبات شخصية ساري المفعول الصالحية وهي بطاقة الهوية الوطنية )للسعوديين(  او بطاقة اقامة          

هوية مقيم ) للمقيمين( ، و يجب ان يقدم المستثمر ذو الشخصية اإلعتبارية )الشركات و المؤسسات(  او
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خطابا مختوما من الشركة مقدما من قبل شخص مفوض، باإلضافة الي نسخة من السجل التجاري ساري 
 المفعول للشركة باإلضافة الي اي مستندات اخرى حسب نوع الشركة. 

 
يمكن ان يقدم مالك الوحدات طلباً إلسترداد قيمة الوحدات كلياً أو جزئياً في اي وقت  إلسترداد:إجراءات ا        

وذلك بتسليم اشعار خطي او بتعبئة و تسليم نموذج اإلسترداد  الذي يمكن الحصول عليه من الفروع او من 
 سارية المفعول و ذلك ة او اإلقامة خالل القنوات البديلة، و يجب ان يقوم المستثمر بابراز بطاقة الهوية الوطني

ما اذا كان يرغب في استرداد في حال رغبته باإلسترداد عن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات تحديد          
وحداته كليا او جزئيا. و في حال تقديم مالك الوحدات طلب استرداد جزئي من الصنوق ، ثم حدث قيمة 

اقل من مبلغ اإلسترداد الجزئي المطلوب فان من حق مدير الصندوق رفض  انخفاض لقيمة كامل وحداته الي
بالتالي ندوق، وعملية اإلسترداد المطلوب تنفيذها في يوم التقويم المستهدف، بدون اي مسؤولية على مدير الص

 على المستثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفيذه في يوم التقويم الالحق. 

مجموعة النفيعي قبل بين بعض الصناديق المدارة من : يمكن اجراء تحويل تحويل بين صندوقيناجراءات ال         
و غير محددة المدة. تعتبر عملية التحويل بين صندوقين من لإلستثمار على ان تكون مطروحة طرحاً عاماً 

منفصلتين: استرداد و  الصناديق  المدارة من مجموعة النفيعي لإلستثمار بمثابة طلب واحد تتكون من عمليتين
اشتراك، و على هذا األساس ، يتم تنفيذ عملية اإلسترداد طبقا لبند " تفديم طلبات اإلسترداد" أعاله، ثم تتم 

. وعند طلب التحويل يجب على عملية اإلشتراك طبقاً لبند " تقديم طلبات اإلشتراك" الخاص باألمر اآلخر
الي ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا بهويته الشخصية  غير المستثمر تعبئة نموذج التحويل و تقديمه 

 منتهية الصالحية او من خالل القنوات البديلة.

  :الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات اإلشتراك فيها أو نقلها أو إسترداده ى:   

 سعودي لاير  110111لملكية وحدات الصندوق لألفراد:  الحد األدنى         

 لاير  1110111لاير ، و للشركات  110111لألفراد:  -الحد األدنى لإلشتراك         

 لاير  510111لاير، شركات 50111الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي : أفراد           

 للشركات. 510111لاير لألفرد،  و  50111الحد األدنى لإلسترداد         

 
حال عدم اإلحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد، وذلك وفقاً  لمدير الصندوق تصفية حساب المشترك فيجوز وي         

 إلجراءات اإلسترداد الواردة في هذه الشروط و األحكام.

الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، و مدى تأثير عدم الوصول الي ذلك الحد األدنى في ك(:    
 الصندوق.

 قال يوجد حد ادنى ينوي مدير الصندوق جمعه لبدء الصندوق، و يضع الحد األدنى  لبدء و تشغيل الصندو         
 الي الئحة صناديق اإلستثمار و تعليمات هيئة السوق المالية بهذا الخصوص. 

لها كحد أدنى ماليين لاير سعودي او ما يعاد 11بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطب ل(     

  لصافي قيمة اًول الصندوق.

التعاميم الصادرة من الهيئة فيما يتعلق  ردة في الئحة صناديق اإلستثمار وق المتطلبات الوايتبع مدير الصندو         
بالحد األدنى  المتطلب استيفاؤه من صافي قيمة اصول الصندوق، و في حال قل صافي اصول  بالحد

 ماليين  لاير سعودي سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية:  (11الصندوق عن عشرة )

 ،ابالغ مجلس ادارة الصندوق بهذا الحدث 
  متابعة أداء  الصندوق و مستوى  اصوله بشكل متواصل لمدة سته اشهر 
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  ءات في حال انقضت فترة السته اشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق  بانهاء الصندوق وفقاً إلجرا
 اإلنهاء  المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعه من مذكرة المعلومات. 

م ، تم إعفاء  مدراء 11/16/6113ه الموافق 13/15/1331علماً بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في       

 م. 31/16/6111الصناديق من هذا المتطلب حتى تأريخ 

 

  :توزيعالسياسة   -11
 

 .األرباحسياسة توزيع  (أ
 الينطبق.حيث تضاف األرباح المحققة على سعر الوحدة المعلن في ايام التقويم و يعاد استثمارها في الصندوق.     
 
 التاريخ التقريبي لإلستحقاق والتوزيع.  (ب

 ال ينطبق.      
 

 .كيفية دفع التوزيعات  ج(
 .ال ينطبق         

 
 

  :الي مالكي الوحداتالتقاريرتقديم  -11
 معلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية السنوية.ال أ: 

  يعد مدير الصندوق التقارير المالية األولية  و التقارير السنوية و تتاح للجمهور و ذلك بنشرها خالل مدة ال

 ( يوم من اصدار تقارير الصناديق التي يستثمر فيها.61تتجاوز )

 ق التقارير السنوية و بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة و التقارير السنوية يعد مدير الصندو

(  من الئحة صناديق اإلستثمار، و يحصل عليها 5الموجزة و التقارير األولية  وفقاً لمتطلبات  الملحق رقم )

 مالك الوحدات عند الطلب بدون اي مقابل. 

   ببيانات صافي قيمة اصول الوحدات التي يمتلكها  و سجل صفقاته يزود مدير الصندوق كل مالك وحدات

 (  يوما من كل صفقة في وحدات الصندوق يقوم بها مالك الوحدات.15في وحدات الصندوق خالل )

  يرسل مدير الصندوق بيانا سنويا الي مالك الوحدات يلخص صفقاته في وحدات الصندوق على مدار السنه

اجمالي مقابل الخدمات و  على من نهاية السنه المالية، ويحتوي هذا البيان ( يوماً 31المالية خالل )

المصاريف و األتعاب المخصومة من مالك الوحدات و الواردة في شروط و احكام الصندوق و مذكرة 
المعلومات، باإلضافة الي  مخالفات قيود اإلستثمار ان وجدت المنصوص عليها في الئحة صناديق اإلستثمار 

 ي شروط و احكام الصندوق او في مذكرة المعلومات.او ف
 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق ب:
تتاح التقارير السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق:      

mwww.nefaie.co   : و الموقع اإللكتروني للسوقwww.tadawul.com.sa   و ترسل اإلشعارات

األخرى إن وجدت على العنوان البريدي و/او البريد اإللكتروني و / أو كرسالة نصية كما هو مبين في 
 سجالت مدير الصندوق. 

 
 لقوائم المالية السنويةج( وسائل تزويد مالكي الوحدات با

 لخاصة بالصندوق لمالكيتتاح القوائم المالية السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة ا    
  e.comwww.nefaiللمستثمرين المحتملين بدون مقابل على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق:  و الوحدات

       www.tadawul.comو الموقع اإللكتروني للسوق         

 

 :سجل مالكي الوحدات -12

http://www.nefaie.com/
http://www.nefaie.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.nefaie.com/
http://www.tadawul.com/
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يعد مدير الصندوق مسؤوال عن اعداد سجل محدث لمالكي الوحدات، وفقاً لمتطلبات الئحة صناديق  
مع هذا السجل بمنتهى السرية. يمثل سجل مالكي الوحدات دليال  اإلستثمار، وحفظه في المملكة، و يتم التعامل

 قاطعا على ملكية الوحدات المثبته فيه. 
 

 :اجتماع مالكي الوحدات -13
 

 الظروف التي يدعي فيها الي عقد اجتماع لمالكي الوحدات.أ:        
 الت التالية: لمدير الصندوق  الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات وذلك في الحا        

  .مبادرة من مدير الصندوق 

   (  ايام 11الوحدات خالل )طلب كتابي من امين الحفظ، ويقوم مدير الصندوق  بالدعوة إلجتماع  مالكي

 عمل من تسليم ذلك الطلب من امين الحفظ. 
  65ن طلب كتابي من مالك  او اكثر  من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين  او منفردين اكثر م%  

(  11من قيمة وحدات الصندوق،  ويقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع مالكي الوحدات خالل )على األقل 

 ايام عمل من تسليم ذلك الطلب  من مالك او مالكي الوحداات. 
 

 :اجراءات الدعوة الي عقد اجتماع لمالكي الوحداتب:       
قبل  جميع مالكي الوحدات و امين الحفظ  ارسال اشعار اليتكون الدعوة إلجتماع مالكي الوحدات عن طريق 

. وسيحدد اإلعالن  و ( يوما قبل اإلجتماع61عشرة ايام على األقل  من تاريخ اإلجتماع و بمدة ال تزيد عن )

اإلشعار تاريخ اإلجتماع  و مكانه ووقته و القرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله 
 لكي الوحدات بعقد اجتماع لمالكي الوحدات ارسال نسخه منه الي الهيئة. و ال يكون اجتماع إشعار الي ما

على األقل من قيمة  %65مالكي الوحدات صحيحا اال اذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

 وحدات الصندوق العام. 
 

  :الوحدات الكي حقوق التصويت، في اجتماعات موالوحدات،  ت مالكيطريقة تصويج: 
 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات:     
في اجتماع مالكي الوحدات،  ولمالك الوحدات او وكيله لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله يجوز     

اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت اإلجتماع. كما يجوز لمدير 
في مداوالتها و التصويت على قراراتها بواسطة  اإلشتراك مالكي الوحدات والصندوق عقد اجتماعات  

وسائل التقنية الحديثة، كما يجوز ارسال مستندات اإلجتماع  و اتخاذ القرارات الناتجة عن اإلجتماع  عن 
 طريق وسائل التقنية الحديثة. 

 
 حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:  

 ( يوما 61بل عشرة ايام على األقل  من اجتماع مالكي الوحدات و لمدة ال تزيد عن )تسليم اشعار كتابي ق

 قبل اإلجتماع.
 .تعيين وكيل لمالك الوحدات لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات 

 

  يحق لمالك الوحدات ممارسة الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك  الحصول على موافقته على اي
 قة وفقاً لمتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار.  تغييرات تطلب المواف

                 

 حقوق مالكي الوحدات:  : 14
 .الحصول على نسخة محدثة من شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل 
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 رة من هذه الشروط و الحصول على التقارير و البيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة الحادية عش
 األحكام ووفقاً للمادة الحادية و السبعين من الئحة صناديق اإلستثمار " تقديم التقارير الي مالكي الوحدات". 

  اشعار مالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة او واجبة اإلشعار في شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات و
 فقا لنوعه و حسب المدة المحددة في الئحة صناديق اإلستثمار. ارسال ملخص هذا التغيير قبل سريانه و

  .الحصول على موافقة مالكي الوحدات واشعارهم بالتغييرات األساسية في الشروط و األحكام و مذكرة المعلومات 

  .ادارة اصول الصندوق بما يحقق اقصى مصلحة لهم وفقا لشروط الصندوق و احكامه و الئحة صناديق اإلستثمار 

  .وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب اإلدارية للصندوق 

  ادارة اعمال الصندوق و استثمارات المشاركين فيه باقصى درجات السرية في جميع األوقات، و ذلك ال يحد من
تتم مشاركة  حق هيئة السوق المالية في اإلطالع عل سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي . كما لن

معلومات مالكي اال في الحاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب المستثمر و تنفيذ عملياته و اإللتزام باألنظمة 
 المطبقة مع الجها الرقابية المختصة او اذا كان في مشاركة المعلومات ما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. 

 هر الرسوم و األتعاب الفعلية و معلومات اداء الصندوق الحصول على نسخة محدثة من مذكرة المعلومات سنوياتظ
 عند طلبها. 

 ( يوما من 21اشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال رغبة مدير الصندوق في انهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن )
 التاريخ المزمع انهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط و احكام الصندوق. 

 الفترة الزمنية المنصوص عليها في شروط و احكام الصندوق و في الئحة صناديق  دفع حصيلة اإلسترداد خالل
 اإلستثمار. 

 .يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير مهم دون فرض اي رسوم استرداد 

  المالية اي حقوق اخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة و اللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق
 والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة. 

 
 :مسؤولية مالكي الوحدات: 15

 يقر و يوافق مالكي الوحدات بشكل واضح على اآلتي:  
  ال يقدم مدير الصندوق اي تعهد او ضمان ألداء او ربحية ألي استثمار مدار في الصندوق ولن  يكون على مدير

ؤولية قانونية او تبعية ألي انخفاض في قيمة اإلستثمارات المدارة او انخفاض في اصول الصندوق الصندوق اي مس
 باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو التقصير.

  فيما عدا خسارة مالك الوحدات إلستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون و
 التزامات الصندوق. 

  في حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/ أو اإللكتروني و بيانات اإلتصال  األخرى

و يتنازل عن جميع    Kالصحيحة فبموجب هذا يوافق مالك الوحدات على تجنيب مدير الصندوق و اعفائه من اي مسؤولية

ير الصندوق ناشئة بشكل مباشر او غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف حقوقه و اي مطالبات من مد
الحساب و اإلشعارات او اية معلومات اخرى تتعلق باإلستثمارات او تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالكي الوحدات على 

عارات او اية معلومات الرد او التأكد من صحة المعلومات او تصحيح اية اخطاء مزعومة في كشف الحساب او اإلش
 اخرى. 

  اذا كان مالك الوحدات خاضعاً لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فانه يتعين عليه ان يخضع لتلك القوانين دون
 ان يكون هناك اي التزام على الصندوق او مدير الصندوق. 

  فرض اي رسوم استرداد. يحق لمالكي الوحدات استرداد و حداتهم قبل سريان اي تغيير مهم دون 
 

 :خصائص الوحدات: 16
 سيكون هناك نوع واحد من الوحدات في الصندوق متساوية في الحقوق و الواجبات.    

 

 :حكاماألشروط والالتغييرات في : 17
 رأ: األحكام المنظمة لتغيير الشروط واألحكام والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق اإلستثما    
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يتقيد مدير الصندوق باألحكام التي نظمتها الئحة صناديق اإلستثمار بخصوص التغييرات التي يتم اجراؤها  
على شروط و احكام الصناديق العامة، و تنقسم تلك التغييرات الي ثالثة تغييرات رئيسية ، وهي تغييرات 

( على التوالي من الئحة 51، 53، 52اساسية،  وتغييرات مهمة، وتغييرات واجبة اإلشعار حسب المواد )

 صناديق اإلستثمار. 
 

 التغييرات األساسية: 
يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات و موافقة الهيئة الشرعية، و الحصول على 

حداتهم قبل موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساسي  المقترح للصندوق، ويحق لمالكي الوحدات استرداد و
 سريان اي تغيير اساسي دون فرض اي رسوم. يقصد بمصطلح التغيير األساي أياً من الحاالت التالية: 

 .التغيير المهم في اهداف الصندوق او طبيعته 
 .التغيير الذي يكون له تاثير في وضع المخاطر للصندوق 
  .اإلنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق 
 أخرى تقررها الهيئة من وقت آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.  أي حاالت 

 
 التغييرات المهمة: 

يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة و مالكي الوحدات في الصندوق كتابيا باي تغييرات مهمة مقترحة 

سريان هذه ( يوما قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق ل61للصندوق. و يجب اال تقل فترة اإلشعار عن )

 التغييرات، و يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير اساسي دون فرض اي رسوم ان

( من الئحة صناديق 52وجدت. يقصد "بالتغيير المهم" اي تغيير ال يعد تغييرا اساسياً وفقاً ألحكام المادة )

 اإلستثمار و من شأنه أن: 

   مالكي الوحدات النظر في مشاركنهم في الصندوق. يؤدي في المعتاد الي ان يعيد 
  يزيد من مدفوعات من اصول الصندوق الي مدير الصندوق او اي عضو من اعضاء مجلس ادارة الصندوق

 او اي تابع ألي منهما، 
 .يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسدد من اصول الصندوق العام 
  تسدد من اصول الصندوق.يزيد بشكل جوهري انواع المدفوعات األخرى التي 
  .أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر و تبلغ بها مدير الصندوق 

يجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق و الموقع اإللكتروني  
 . ( ايام من سريان التغيير11للسوق او بالطريقة التي تحددها الهيئة و ذلك قبل )

 
 : التغييرات واجبة اإلشعار

يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات و اجبة اإلشعار في الصندوق قبل 

( ايام من سريان التغيير ، و يقصد بعبارة " التغيير واجب اإلشعار" اي تغيير ال يقع ضمن ما حددته 1)

  صناديق اإلستثمار.(  من الئحة 53( و )52المادتين )

 
 )ب( اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن اي تغيير في شروط و أحكام الصندوق.  

   يرسل مدير الصندوق اشعارا لمالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه

 ( أيام من سريان التغيير. 11اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق، وذلك قبل )

 مدير الصندوق عن التغييرات المهمة في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق او بالطريقة  يفصح

 ( ايام من سريان التغيير. 11التي تحددها الهيئة و ذلك قبل )

 ( يوما 61يفصح مدير الصندوق عن التغييرات واجبة اإلشعار في موقعه اإللكتروني للسوق، و ذلك خالل )

 ير.من سريان التغي
  سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط و احكام الصندوق في التقارير السنوية

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار.   31الخاصة بالصندوق التي يتم اعدادها وفقاً للمادة )
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 :إنهاء صندوق اإلستثمار: 18
 الحاالت التي تستوجب انهاء صندوق اإلستثمار:     

 غبة مدير الصندوق في انهاء الصندوق وعدم استمراره. أ:   ر
ب: انخفاض صافي اصول الصندوق عن الحد األدنى المحدد في اللوائح و التعليمات و التعاميم الصادرة من 

 هيئة السوق المالية. 
 

 (  من الئحة صناديق اإلستثمار. 37اإلجراءات الخاصة بانهاء الصندوق بموجب أحكام المادة )

  رغب مدير الصندوق في انهاء الصندوق العام، فيجب عليه اشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في اذا

( يوماً  من التاريخ المزمع انهاء الصندوق فيه بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة 61ذلك قبل مدة ال تقل عن )

 الصندوق، دون اإلخالل بشروط و احكام الصندوق. 
  نخفاض اصول الصندوق بشكل كبير و عدم وجود الجدوى إالصندوق انهاء الصندوق في حال يحق لمدير

اإلقتصادية لتشغيل الصندوق او اي حالة يرى مدير الصندوق انها تمثل سببا و جيها إلنهاء الصندوق مثل: لتغيير 
ل من المستثمرين، وعدم في األنظمة واللوائح التي يخضع لها الصندوق، تركز استثمارات الصندوق في عدد قلي

 وجود استثمارات مالئمة للصندوق، تأسيس صناديق بديلة يديرها مدير الصندوق تنشد نفس األهداف. 
  ( سيقوم مدير الصندوق بسداد اإللتزامات المستحقة على الصندوق  من اصول الصندوق و توزيع المبالغ المتبقية

خ التصفية على اساس تناسبي على مالكي الوحدات بنسبة ما إن وجدت(  على مالكي الوحدات المسجلين في تاري
 يملكه كل منهم من وحدات.

   .يعلن مدير الصندوق في موقعه اإللكتروني و الموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام و تصفية 
 
 

 :مدير الصندوق: 11
 : مهام مديرالصندوق وواجباته ومسؤولياته: ) أ ( 

  بجميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية و التعليمات السارية  اإللتزام
بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق، بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق اإلستثمار و 

الذي  يتضمن العمل بما الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب األمانه تجاه مالكي الوحدات، و 
 يحقق مصالحهم و بذل الحرص المعقول. 

  إدارة اصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة
 المعلومات و أداء جميع مهماته فيما  يتعلق بسجل مالكي الوحدات. 

 نب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوا
 و عمليات الصندوق.

   .التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وانها واضحة وكاملة وصحيحة وغير مضللة 
 اإلستثمار سوى ادى مسؤولياته وواجباته  قيعد مدير الصندوق مسؤوال عن اإللتزام بأحكام الئحة  صنادي

كلف بها جهة خارجية بموجب احكام الئحة صناديق اإلستثمار و الئحة األشخاص  بشكل مباشر أم
 المرخص لهم. 

  يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال او اهمال او
 سوء تصرف او تقصير متعمد. 

 تي تؤثر في استثمارات الصندوق، و تتضمن يعد مدير الصندوق السياسات و اإلجراءات  لرصد المخاطر ال
 تلك السياسات و اإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل. 

  يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة و اإللتزام للصندوق و يزويد الهيئة بنتائج التطبيق بناء على
 طلبها. 

 
  وق من الباطن:حق مدير الصندوق في تعيين مدير صند   (ب)
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    يحق لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن، و
يدفع مدير الصندوق اتعاب و مصاريف اي مدير للصندوقيحق لمديرالصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر 

يدفع له أتعاب ومصاريف التكليف من  أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق  من الباطن للصندوق، وأن
موارده الخاصة.  ويجب أن يكون مديرالصندوق من الباطن المكلف شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط 

 اإلدارة، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب. 
   فع يحق لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو اكثر أو أي من تابعيه بالعمل موزعاً لوحدات الصندوق و  يد

له اتعابه و مصاريفه من موارده الخاصة. و يجب أن يكون الموزع المكلف شخصاً مرخصاً له في 
 ممارسة نشاط االتعامل بصفة وكيل، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

 
 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله:)ج( 

ستثماري محدد و اتخاذ اي اجراء تراه مناسبا للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق ا   
لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق او اتخاذ اي تدبير آخر تراه مناسباً، و ذلك في حال وقوع اي من 

 الحاالت اآلتية: 
 

  توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعارالهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص
 لهم.

  ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه او تعليقه من قبل الهيئة. إلغاء 

  .تقديم طلب الي الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة 

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.   -بشكل تراه الهيئة جوهرياً  -اذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل 

  وفاة مدير المحفظة الذي يدير أصول صندوق اإلستثمار أو عجزه أو إستقالته مع عدم وجود شخص آخر
مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق اإلستثمار أو أصول الصندوق التي يديرها مدير 

 المحفظة. 

  هرية. أنها ذات أهمية جو –بناًء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة 

 

 :أمين الحفظ  -21
 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسئولياته: (أ

 أمين الحفظ في الصندوق هو السادة: شركة الخير كابيتال السعودية، و تتلخص مهامه في اآلتي: 

  يتعين على امين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق إستثمار ويكون الحساب
العالقة. وعليه إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق اإلستثمار في لصالح صندوق اإلستثمار ذو 

 الحساب المذكور.
  ،يعد امين الحفظ مسؤوال عن فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين

صندوق  و عليه تحديد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية و األصول األخرى لكل
إستثمار باسم امين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، و أن يحتفظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من 

 المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية. 
   عد امين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق و مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله

 فه المتعمد او تقصيره ىالمتعمد.او اهماله او سوء تصر
  يعد امين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق و حمايتها لصالح مالكي الوحدات، و هو مسؤول كذلك

 عن اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق يحفظ اصول الصندوق. 
 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.ب: 
ل السعودية بدور امين الحفظ و سيكون لمدير الصندوق الحق في اسناد هذه الخدمة تقوم شركة الخير كابيتا    

 كلياً أو جزئياً  الي وكالء و امناء حفظ اخرين في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام هيئة السوق المالية 
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ق. عند تكليف امين الحفظ ولوائحة التنفيذية في حال سمحت اإلتفاقية الموقعه بين امين الحفظ  و مدير الصندو
لطرف ثالث او اكثر او اي منتابعية بالعمل امينا للحفظ من الباطن للصندوق، و سيدفع امين الحفظ اتعاب و 

 مصاريف اي امين حفظ من الباطن من موارده الخاصة. 
 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ  أو إستبداله.ج: 
ر الصندوق او اتخاذ اي تدابير تراه مناسبةعزل أمين الحفظ أو للهيئة عزل امين الحفظ المعين من مدي 

 إستبداله عند وقوع أي من الحاالت اآلتية: 

   .توقف امين الحفظ عن ممارسة نشاطه دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم 
  الهيئة. الغاء ترخيص امين الحفظ في ممارسة نشاط الخفظ او سحبه او تعليقه من قبل 
  .تقديم طلب الي الهيئة من امين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ 
 بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية. –بشكل تراه جوهرياً  -اذا رات الهيئة ان امين الحفظ قد أخل 
  أنها ذات أهمية جوهرية.  –بناًء على أسس معقولة –أي حالة أخرى ترى الهيئة 

ما يجوز لمدير الصندوق عزل امين الحفظ بموجب اشعار كتابي اذا راي بشكل معقول أن عزل أمين ك          
 الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، و يرسل مدير الصندوق فورا اشعارا بذلك الي الهيئة و مالكي الوحدات. 

 

 :المحاسب القانوني -21
 : إسم المحاسب القانوني لصندوق اإلستثمارأ: 

 الم بن ضبابشركة محمد س 

 311ترخيص رقم 

 فرع جدة 0 حي الروضة

 (116) 6231111هاتف: 

 112تحويلة الفاكس : 

 061533 جدة  51326ص.ب        
 مهام المحاسب القانوني وواجباته و مسؤولياتهب:  

تي يقوم بها و مسؤولية المحاسب القانوني تتمثل في ابداء الرأي على القوائم المالية استنادا الي اعمال المراجع ال
التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، و التي تتطلب التزام المحاسب 
بمتطلبات و اخالقيات المهنة و تخطيط و تنفيذ اعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التاكيد بان القوام 

تتضمن مسؤوليات المحاسب القانوني ايضا القيام  باجراءات الحصول على المالية خالية من األخطاء الجوهرية. 
ادلة مؤيدة للمبالغ و اإليضاحات الواردة في القوائم المالية. باإلضافة الي تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية 

 ائم المالية. المتبعة و معقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة باإلضافة الي تقييم العرض العام للقو
 

 
 األحكام المنظمة إلستبدال المحاسب القانوني للصندوق.ج: 

 يقوم مدير الصندوق باستبدال المحاسب القانوني في اي من الحاالت التالية: 

 .وجود ادعاءات قائمة و مهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه 
 صندوق العام مستقال او كان هناك تأثيرا على استقالليته. اذا لم يعد المحاسب القانوني لل 
  اذا قرر مدير الصندوق او مجلس ادارة الصندوق ان المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت و الخبرات الكافية

 لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض او ان تغيير المحاسب القانوني يحثث مصلحة مالكي الوحدات. 
 سوق المالية وفقاً لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني الخاص بالصندوق.  اذا  طلبت هيئة ال 

 

 :أصول الصندوق -22
  .إن أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق اإلستثمار 
   .يجب على امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عن اصوله و عن اصول عمالئة اآلخرين 
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   ملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة،  و ال يجوز ان يكون لمدير إن اصول الصندوق م
الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشورة او الموزع اي مصلحة 

 ن في اصول الصندوق او مطالبة  فيما يتعلق بتلك األصول، اال اذا كان مدير الصندوق او مدير الصندوق م
  الباطن او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشورة او المزع  مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته

او كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب الئحة صناديق اإلستثمار و افصح عنها في هذه الشروط و األحكام 
 او مذكرة المعلومات. 

 

 مالك الوحداتإقرار      

 

دات باإلطالع على شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات مالك الوحيقر 
 الرئيسة الخاصة بالصندوق، و كذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها. 

لقد قمت / قمنا باإلطالع على شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات و ملخص البيانات الرئيسة 
 ندوق، و الموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/ اشتركنا فيها.الخاصة بالص

 
 اإلسم:....................................................

 
 التوقيع:  ................................................  

 
 ......................................التاريخ: ......... 
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 م 32/32/2343بتاريخ  تم تحديث ملخص اإلفصاح المالي

  

 (  ملخص اإلفصاح المالي 8: ملحق رقم )75
 

الحد األدنى لالشتراك في 

 الصندوق

( خمسون ألف  لاير 23,333( عشرة ألف لاير سعودي لألفراد و )43,333) 

 سعودي للمؤسسات و  الشركات. 

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 دو االستردا

( عشرة ألف لاير سعودي 43,333( ألفين لاير سعودي لألفراد و )2333) 

 للمؤسسات و الشركات.

 لاير سعودي ) فقط عشرة لاير سعودي(  43 سعر الوحدة 

 

   

( من الئحة الشروط و األحكام، فيما يلي بيان تفصيلي للرسوم و 44تلخيصاً لما ذكر في المادة رقم )

 المصاريف المختلفة.

 

 الً: الرسوم التي يتحملها  مالكى الوحدات: أو
 

 رسوم االشتراك في 

 الصندوق 

من مبلغ االشتراك األولي أو أي إشتراك الحق )إضافة( في وحدات  % 4.22 

 الصندوق

 رسوم اإلسترداد المبكر 

 

من قيمة الوحدات المستردة، و تحتسب قبل مضي ثالثون يوماً من  % 3.2نسبة 

 فع لصالح الصندوق. تاريخ شراءها و تد

 

 ثانياً:  الرسوم و المصاريف التي تدفع من أصول الصندوق: 
 

سنوياً من صافي أصول الصندوق تحسب في كل يوم تقويم.  و يتم دفع  % 4.22 رسوم اإلدارة 4

 الرسوم المستحقة كل ثالثة اشهر لمدير الصندوق.

 لاير 23,333الحفظ ، و بحد أدنى  سنوياً من قيمة األصول تحت %3.03نسبة  أتعاب الحفظ 2

، تحتسب يومياً وتدفع كل ثالثة  قيمة األصول تحت الحفظ سعودي سنوياً تخصم من

 شركة الخير كابيتال السعودية(.   (شهور ألمين الحفظ

مكافأة عضوي  0

مجلس اإلدارة 

 المستقلين

يكون هنالك اكثر ( لاير سعودي مقطوع في السنة المالية.  علماً بانه لن 3,333مبلغ )

من اجتماعين سنوياً ، وسوف يحصل كل عضو مستقل على مبلغ أربعة آالف لاير 

 سعودي سنويا تحمل على سعر الوحدة نصيبها عند كل تقويم 

مراجع ال أتعاب  1
 لحساباتالقانوني ل

لاير سعودي سنوياً )مبلغ مقطوع قدره خمسة عشر الف لاير سعودي(  120255
صندوق لصالح مراجع  الحسابات، وذلك على دفعتين متساويتين تدفع من أصول ال

عند استالم القوائم المالية للصندوق، وذلك في  %05عند توقيع العقد، و %05بواقع 
 نهاية العام المالي، وتحتسب يومياً.

أتعاب الهيئة  2

الشرعية في 

 الصندوق

ع نصف سنوي على ( لاير سعودي  مقطوع في السنة المالية. ) تدف26,233مبلغ )

 اساس قسطين متساويين(.

 لاير سعودي . 2,233 رسوم رقابية  6

 لاير سعودي . 2,333 رسوم تداول  2
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 م32/32/2343بتاريخ  تم تحديث ملخص اإلفصاح المالي في الصندوق
 م2117صول الصندوق عام أمن  )لاير سعودي( ف الفعلية المدفوعةسوم و المصاريالر 

 6111 6113 بيان المصاريف 
م 6111نسة المصاريف 

 إلجمالي األصول   %

 %2.52 150112 650162 أتعاب اإلدارة

 %1.22 30611 30331 مصاريف الحفظ 

 %1.34 10111 10111 مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

 %2.51 150111 10111 رجي(اتعاب مهنية )مراجع خا

 %4.43 620511 620511 اتعاب الهيئة الشرعية

 %1.25 30511 30511 رسوم رقابية

 %0.84 50111 50111 رسوم تداول

 %5.61 330211 310312 رسوم التعامل

 %0.93 50556 - ضريبة القيمة المضافة

 %20.64 1630531 1610111 اإلجمالي
 م للصندوق. 6113لمالية المدققة )*( المصدر:  القوائم ا   

 
 م كنسبة من المبلغ المستثمر2118الرسوم والمصاريف المدفوعة خالل  

  
 م2118بيان المصاريف 

الرسوم والمصاريف نسبة 

 %  المبلغ المستثمر إلجمالي
لاير   القيمة

 سعودي
 3320135 - ) استثمارات المتاجرة( المبلغ المستثمر 
 150112 %3.17 رسوم اإلدارة 
 30611 %1.53 رسوم أمين الحفظ 
 10111 %1.68 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 26,500 %5.56 أتعاب اللجنة الشرعية 
 15,000 %3.15 أتعاب المراجع القانوني 
 30511 %1.57 الرسوم الرقابية 
 50111 %1.05 (رسوم نشر المعلومات )تداول 
 33,600 %7.05 رسوم التعامل 
  - - وم استرداد مبكررس 

نسبة اجمالي المصاريف إلجمالي المبلغ المستثمر 

 م2117بنهاية 
124.74% 594,831 

 


 م6111)*( المصدر: الميزانية المدققة للصندوق عام   
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 م8102النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية عام أداء صندوق 
 (السعودية الشرعي باللاير السعودي  بورزستاندر آند ) مؤشر قالصندوأداء مؤشر مقارنة ب

 

 تغيرالنسبة  1028 1022 بيان

423.5201 "اند بورز زستاندرالصندوق:  "مؤشر سعر وحدة   1541.88 11.40% 

 %5.99- 0.4458 5.6705 صندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية سعر وحدة 

  
 

  ق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً أن األداء السابق للصندوق أو األداء الساب 
 إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداؤه مقارنة بالمؤشر( سيتكرر أو يكون مماثال لألداء 
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 (2لملحق )ا

 

 بيان الهيئة الشرعية 
 

 لصندوق النفيعي للمتاجرة باألسهم السعودية
 

 المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية "  "
 

 الحمد هلل و الصالة و السالم على سيدنا محمد رسول هللا وعلى آله وصحبه.  

 

راجعت الهيئة الشرعية لمجموعة النفيعي لالستثمار المستندات المتعلقة بتأسيس صندوق النفيعي للمتاجرة 

لالستثمار في األسهم الخاصة بالشركات المدرجة في  باألسهم السعودية، الذي يهدف بصورة كاملة و شاملة

سوق األسهم السعودي، و كذلك الطروحات األولية المرخص بها من هيئة السوق المالية ، و التي تستوفي 

 المعايير و المتطلبات الشرعية المحددة بواسطة الهيئة الشرعية للصندوق.  

 

رعية يتطلب أن يقوم مدير الصندوق بالتخلص من الدخل الذي و تؤكد الهيئة الشرعية أن األخذ بالمعايير الش

 بصرفه في أوجه البر.  -في حال وجوده -ينشأ عن مصادر غير شرعية

 

و األطراف المرتبطة بإدارته بالتقيد باألحكام والمبادئ الشرعية المحددة بواسطة الهيئة  قويلتزم مدير الصندو

رورية المرتبطة باختيار و انتقاء األسهم التي تتوافق مع األحكام الشرعية، ويضمن تنفيذ جميع السياسات الض

 و المبادئ الشرعية التي تعتمدها الهيئة الشرعية للصندوق و المتابعة المستمرة لها.

 

كما يلتزم مدير الصندوق بتقديم البيانات و التقارير و المستندات الالزمة ألغراض التدقيق الشرعي في 

 ناسبة إلجراء التدقيق الشرعي عليها من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.الفترات الدورية الم

 

وعليه فإن الهيئة الشرعية ال تري مانعاً شرعياً من االستثمار في هذا الصندوق وفق ما جاء في النشرة من 

 القيود و الضوابط.

  وهللا الموفق،،،

 

 

 

 الشيخ / محمد بن وليد السويدان                       الدكتور / الصادق حماد محمد محمدين                     

                                                                

 رئيس الهيئة                                                                       عضو الهيئة             

 

 ..............                                   التوقيع /..................................... وقيع /.......................الت
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 الضوابط الشرعية
 

 قررت الهيئة الشرعية لمجموعة النفيعي لإلستثمار جواز بيع و شراء أسهم الشركات المساهمة المدرجة وفق الضوابط و اإلجراءات التالية: 
 

 : لضوابط الشرعيةأوالً:  ا
 

 (: طبيعة النشاط: 8)

يجب أن يقتصر اإلستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحاً مثل انتاج السلع و الخدمات النافعة في مجال الزراعة و الصناعة و 

 ا يلي: التجارة... وغيرها . و ال يجوز اإلستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي واحداً أو أكثر مم

 ة ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو باألدوات المالي

 المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية وشركات التأمين التقليدية.

  .إنتاج و توزيع الخمور او الدخان او ما في حكمها 

 لحم الخنزير و مشتقاته. إنتاج و توزيع 

 انتاج و توزيع اللحوم غير المزكاة زكاة شرعية 

 إدارة صاالت القمار و انتاج أدواته 

 انتاج و نشر أفالم الخالعة و كتب المجون و المجالت و القنوات الفضائية الماجنة و دور السينما 

 لك اماكن اللهوالمطاعم و الفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمرة أو غيره  وكذ 

 .أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز اإلستثمار فيه 
 

 (: النقود و الديون:0)

 من موجوداتها وفقاً لميزانياتها.  % 62ال يجوز اإلستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود و الديون )على الغير( عن 
 

 (: القروض: 7)

 ( من القيمة السوقية لموجوداتها%00تكون القروض الربوية وفقاً لميزانيتها أكثر من ) ال يجوز اإلستثمار في أسهم شركة
 

 (: إستثمار السيولة: 4)

( من القيمة الدفترية %00ال تزيد نسبة السيولة المستثمرة في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية أو اوراق مالية بفائدة ربوية عن )

 للموجودات. 
 

 ير المشروع(: نسبة الدخل غ5)

( من الدخل الكلي للشركة سواء كانت هذه %2ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن )

 المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر اخرى غير مباحة. 
 

 (: أدوات وطرق اإلستثمار3)

 إلستثمارية التالية: بيع و شراء األسهم بأي أداة من األدوات ا زال يجو

 Preferred، األسهم الممتازة    SWAP، عقود المبادلة          Options، عقود الخيارات  ، Futureعقود المستقبليات   

 

 ثانياً:  التطهير

سب يجب على مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع و ايداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية، ويتم التطهير ح

 الخطوات التالية: 

 تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل شركة تم اإلستثمار فيها. .4

 تقسيم مقدار الدخل غير المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غير المشروع .2

 ل غير المشروع الناتج من اإلستثمار في الشركةضرب ناتج القسمة في عدد األسهم التي تم اإلستثمار فيها ليتم حساب اجمالي الدخ .0

 تكرار الخطوات ذاتها لكل شركة تم اإلستثمار فيها. .1

 ضم الدخل غير المشروع لجميع الشركات التي تم اإلستثمار فيها وتحويله و توزيعه الي حساب األعمال الخيرية. .2
 

 ثالثاً:  المراجعة الدورية 

مساهمة مع الضوابط الشرعية بعد إعالن القوائم المالية لكل ربع سنه، وفي حال عدم تقيد أي من يتم دراسة توافق الشركات السعودية ال

الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط الشرعية، فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز اسبوعين من تاريخ الدراسة. أما بالنسبة للشركات 

في اليوم التالي إلدراجها في سوق األسهم السعودية بشرط توافق نشاطها مع الضوابط  المدرجة حديثاَ فسيتم تضمينها للشركات المسموح بها

 الشرعية. 

     


