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 : اسم صندوق االستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه
 ، صندوق استثماري عام مفتوح. اإلنماء للسيولة بالريال السعوديصندوق 

 

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار: 
سيولة الالمحافظة عىل رأس المال، وتحقيق عوائد مع توفير هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل للسيولة بالريال السعودي صندوق يهدف 

 عند طلب المستثمر. نقدية ال
 

 :هسياسات استثمار الصندوق وممارسات
عية وهي عىل سبيل المثال ال ترتكز سياسة الصندوق  ة األجل المتوافقة مع المعايير الشر ي أدوات أسواق النقد قصير

 
االستثمارية بشكل أساسي ف

 الحرص: 
 . والمشاركةصفقات المرابحة والوكالة والمضاربة  (أ

اء المعاكس واتفاقيات المبادلة  (ب  واألوراق المالية المدعومة بأصول. أدوات الدخل الثابت متوسطة األجل كالصكوك، واتفاقيات إعادة الشر
ي وحدات صناديق  (ج

 
اك ف  . أسواق النقد االشير

 

ي الصندوق
 
 :المخاطر المرتبطة باالستثمارات ف

 الصندوق 
ُّ
ي أن المخاطر معدومة،ُيعد

 لدرجة المخاطر المرتبطة باألصول المخطط االستثمار بها وليس  منخفض المخاطر إال أن هذا ال يعن 
ً
نظرا

ي الصندوق  هناك تأكيد 
 
ي الصندوق، كما أن قيمة االستثمارات ف

 
ي قيمة االستثمارات ف

 
يمكن أن يقدمه مدير الصندوق بأن ثمة زيادة ستحدث ف

 لتقلبات األسواق واألصول المستثمر بها. ويجب أن يعلم مالكي الوحدات بأنه ليس هناك ضمان 
ً
والدخل الناتج عنها يمكن أن تنخفض نظرا

ي مذكرة المعلومات، يمكن أن يقدمه مدير 
 
كير  الرجوع لمذكرة  الصندوق بشأن تحقيق أهداف االستثمار المذكورة ف

ويجب عىل المشير
ي الصندوق. الخاصة بالصندوق المعلومات 

 
اك ف  لالطالع عىل عوامل المخاطر بعير  االعتبار قبل االشير

 

 البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق: 
 وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(: العائد الكىلي لسنة واحدة  -

ة  سنوات 5 سنوات 3 سنة واحدة الفير

 10.40 % 7.22 % 2.79 % الصندوق

 إجماىلي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس(:  -

ة  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 الفير

 0.30 % 0.76 % 0.87 % 0.96 % 0.98 % 1.97 % 2.01 % 2.25 % 2.79 % الصندوق

شادي عىل مدار السنوات الخمس الماضية أم منذ التأسيس:  -  أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسير

ة  2015 2016 2017 2018 2019 الفير

 0.98 % 1.97 % 2.01 % 2.25 % 2.79 % الصندوق

شادي  0.64 % 1.86 % 1.50 % 2.08 % 2.30 % المؤشر االسير

 تاري    خ توزي    ع األرباح عىل مدار السنوات المالية الثالث الماضية:  -
 الصندوق ال يوزع أرباح. 

كة اإلنماء لالستثمار  - ي لشر
ون   . www.alinmainvestment.comتقارير الصندوق متاحة الطالع مالكي الوحدات من خالل الموقع االلكير

 

 الخدمات والعموالت واألتعاب: 
 فيما يىلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق: 

  :اك  رسوم االشير
 ال يوجد. 

  :داد المبكر  رسوم االسير
 ال يوجد. 

  :رسوم اإلدارة 
ي 20يتم دفع رسوم إدارة بنسبة 

 
 من صاف

ً
 الصندوق إىل مدير الصندوق نظير إدارته.  عوائد % سنويا

  :رسوم خدمات الحفظ 
ي قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة للرسوم التالية: 0.01بحد أقىص نسبة 

 
 من صاف

ً
 % سنويا

 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية.   10مبلغ  -
 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق.  25مبلغ  -
 ال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق. ري 50مبلغ  -

 جميع الرسوم اإلضافية عىل رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار رصف العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف المقاصة. 

  :ي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق
 
ي تدفع كنسبة مئوية من صاف

 الرسوم والمصاريف النر

http://www.alinmainvestment.com/
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الصندوق وهي عىل سبيل المثال: أتعاب مراجع الحسابات بعمل حمل الصندوق جميع المصاريف واألتعاب األخرى المتعلقة سي
شادي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلير  وأي مصاريف  ي المستقل ومصاريف مقدم خدمة المؤشر االسير الخارج 

ية أخرى، والجدول التاىلي يوضح تقدير مدير ا
 لصندوق للرسوم والمصاريف األخرى: نير

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلي   فقط

مثل مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  24,000مبلغ 
ُ
ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقىص ت

 . المستقلير  

ي  . ريال  50,000وبحد أقىصريال سعودي عن السنة المالية  30,000مبلغ  أتعاب مراجع الحسابات الخارج 
ً
 سعودي سنويا

رسوم نشر معلومات الصندوق 

 عىل موقع تداول
 . ريال عن السنة المالية 5,000

 . ريال عن السنة المالية 7,500 رسوم رقابية

ية أخرى  مصاريف نثر

 . ريال سعودي 50,000مبلغ 

)تشمل المصاريف المتعلقة بطباعة وتوزي    ع التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو أتعاب 

 أخرى مستحقة ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتشغيل(. 

ي األوراق المالية
 
 يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق.  مصاريف التعامل ف

 وجودها التمويل حال مصاريف

 السوق أسعار حسب ستكون

 السائدة

 
ً
 . ال توجد حاليا

ي التقرير السنوي للصندوق. هذه األرقام تقديرية وسيتم 
 
 خصم المرصوفات الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيىلي ف

 (يبة القيمة المضافة ـه والذي 2/11/1438( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ”( VAT“بناء عىل نظام رص 
 من بدء بتطبيقه تم ال"(، GAZTتم إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"

ً
م )"تاري    خ 2018يناير  1اعتبارا

يبة القيمة المضافة ب عىل كافة الرسوم  حسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر الشيان"(. وبناء عىل ذلك، سيتم احتساب رص 
وط وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات  ي بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من شر

 
واألجور المذكورة ف

 طول مدة الصندوق.  للسيولة بالريال السعوديالرئيسية لصندوق اإلنماء 

  يبة القيمة المضافة عىل جميع المستثمرين الذين سيتم للسيولة بالريال السعودي سيكون عىل صندوق اإلنماء تحميل نفقة رص 
اكهم بالصندوق.  ي وقد تم ذلك بالفاشير يبة القيمة المضافة عىل أساس تناسن   م. 2018يناير  1ل بداية من عوسيتم تحصيل رص 

 

 مكان وكيفية الحصول عىل معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته: 
ي فرع أقرب يرج  زيارة 

ون   . لإلنماء لالستثمار او زيارة الموقع االلكير
 + 96612799299 خدمة العمالء: 
 : ي
 
 8004413333 الرقم المجان
 + 96612185900فاكس:  +، 96612185999 اإلدارة العامة: 

 + 96612799299 لالتصال من خارج السعودية: 
 : ي
 
ون  query@alinmainvest.com بريد إلكثر

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به: 
كة اإلنماء لالستثمار االسم  شر
المملكة العربية  11544الرياض  55560، طريق الملك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان

 السعودية. 
 +966112185998 هاتف
 +966112185900 فاكس
الموقع 

ي 
 
ون  اإللكثر

www.alinmainvestment.com 
 

 
 اسم وعنوان أمي   الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به: 

 الرياض المالية.  االسم
 . المملكة العربية السعودية 3712-12331 الرياض- العليا -شارع التخصىصي  6775اإلدارة العامة:  العنوان
 920012299 هاتف
الموقع 

ي 
 
ون  اإللكثر

www.riyadcapital.com 

 
 

  
 

mailto:query@alinmainvest.com
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.riyadcapital.com/
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 صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund 

 صندوق استثماري مفتوح
عية المجازة من ِقبل  للسيولة بالريال السعودياإلنماء تم اعتماد صندوق  عيةعىل أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشر  الهيئة الشر

 المعينة لصندوق االستثمار
وط وأحكام صندوق االستثمار وجميع المستندات األخرى خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة  شر

 . وتكون محدثة ومعدلة وغير مضللة عن صندوق االستثمار 
وط واألحكام  الشر
 مدير الصندوق

كة اإلنماء لالستثمار  شر
ن الحفظ  أمي 
 الرياض المالية

ن  المستثمرينننصح  ورة قراءةالمحتملير وط واألحكام  بضن بعناية مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستثمار هذه الشر
ي حال تعذر 

ن
. محتويات هذه فهم وفهمها، وف ي

وط واألحكام، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهنن  الشر
ي أي وحدة من وحدات الصندوق.  المستثمر وقع 

ن
اكه ف وط وأحكام الصندوق وقبلها عند اشير  عىل شر

ي 
ن
وط واألحكام ف  م29/08/2010صدرت هذه الشر

 
 م29/08/2010 تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداتهتاري    خ موافقة هيئة السوق المالية عىل 

وط واألحكام بتاري    خ   م 2020/ 05/07تم تحديث الشر
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 المقدمة

وط واألحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ أي قرار بشأن  المستثمرينيجب عىل  - ن قراءة الشر ي الصندوق، كما يجب  االستثمار المحتملير
ن
ف

ي هذه  مستثمر عىل كل 
ن
وط واألحكامالتحري عن صحة المعلومات الواردة ف وط الشر ي حال عدم تمكنهم من استيعاب محتويات الشر

ن
، وف

  للحصول عىل استشارة مهنية أو قانونية من جهة مستقلة. المحتمل السعي  المستثمر واألحكام فيجب عىل 

ن وليس منعدم المخاطر  المخاطر منخفضة يصنف الصندوق عىل أنه من فئة الصناديق االستثمارية  - ي عىل المستثمرين المحتملير
، لذا ينبعن

ي الفقرة رقم )
ن
 ( من مذكرة معلومات الصندوق. 3االطالع عىل تفاصيل المخاطر المذكورة ف

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الصن -
ً
هيئة السوق المالية دوق هو صندوق استثمار جماعي مفتوح ومؤسس وفقا

وتاري    خ  2016 – 61 – 1، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ه 3/12/1427وتاري    خ  2006 – 219 –1 رقم: بموجب القرار 
  . ه 16/8/1437

ي  -
ن
اك ف وط وأحكام يتم االشير ن مدير الصندوق والمستثمر المحتمل وتكون تلك العقود عىل شكل شر صندوق االستثمار بتوقيع عقد بير

ي الملحق رقم )
ن
ي الملحق رقم )1بالصيغة الموضحة ف

ن
المعلومات الرئيسة بالصيغة  (، وملخص2(، ومذكرة المعلومات بالصيغة الموضحة ف

ي الملحق رقم )
ن
ديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، والمعدة من مدير الصندوق ( من الئحة صنا3الموضحة ف
عيةو من هيئة السوق المالية  والمعتمدة ومن خالل قيام المستثمر المحتمل بتوقيع هذا العقود، فإنه يكون  ،لمدير الصندوق الهيئة الشر

اك نيابة وط وأحكام الصندوق.  قد وافق عىل قيام مدير الصندوق باستثمار مبالغ االشير  لشر
ً
 عنه وفقا

 من مدير الصندوق  -
ً
وط واألحكام الخاصة بالصندوق توصية ي وحدات الصندوق.  باالستثمار ال تمثل آراء مدير الصندوق ومحتويات الشر

ن
 ف

، وقد علم  -  لدى أي بنك محىلي
ً
ي الصندوق ال يعد إيداعا

ن
 قيمة الوحدات عرضة للصعود والهبوط، وال  المستثمر إن االستثمار ف

َّ
المحتمل أن

تب عىل هذا الصندوق.   يتحمل مدير الصندوق أي خسارة مالية قد تير
 

وط واألحكام مطابقة ألحكام "الئحة صناديق االستثمار" وتحتوي عىل إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات  هذه الشر
 العالقة بصندوق االستثمار
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 ئمة المصطلحاتقا

 ه )وأي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر(.  2/6/1424( وتاري    خ 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  "النظام": 
ي هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية"هيئة السوق المالية"

شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف،  : تعنن
 . أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة

ي نظام مكافحة غسل األموال الصادر "نظام مكافحة غسل األموال"
 ه. 25/6/1424( وتاري    خ 39بالمرسوم الملكي رقم )م/ : يعنن
يبة القيمة المضافة )" يبة القيمة المضافة)"(: VAT"نظام ضن ي نظام ضن

( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ”( VAT“يعنن
 من تم البدء بتطبيقه "(، GAZTه والذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"2/11/1438

ً
م 2018يناير  1اعتبارا

يبة غير  اؤها وبيعها من قبل المنشآت.  )"تاري    خ الشيان"(، وهي ضن ي يتم شر
فرض عىل جميع السلع والخدمات النر

ُ
ة ت  مباشر

ي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرا: "الئحة األشخاص المرخص لهم"
 – 83 –1 ر أي الالئحة النر

وتعديالته أو إعادة إصداره وإنفاذه من وقت آلخر بموجب نظام السوق المالية م(  28/6/2005ه )الموافق  21/5/1426بتاري    خ  2005
، بصيغته المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت م( 31/7/2003ه )الموافق  2/6/1424( وتاري    خ 30بالمرسوم الملكي رقم )م/ السعودي الصادر 

 آلخر. 
ي تحمل االسم نف "الئحة صناديق االستثمار": 

 2006 – 193 – 1رقم سه الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار أي الالئحة النر
 ه  16/8/1437وتاري    خ  2016 – 61 – 1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م(  15/7/2006ه )الموافق  19/6/1424بتاري    خ 

ي 23/5/2016)الموافق 
ن
الصادر المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت آلخر، بناًء عىل نظام السوق المالية السعودي  ذلك صيغتها م( بما ف

 بصيغته المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت آلخر.  ،م( 31/7/2003ه )الموافق  2/6/1424( وتاري    خ 30بالمرسوم الملكي رقم )م/ 
 ربية السعودية. أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة المملكة الع"الشخص": 

شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة "الشخص المرخص له": 
 السوق المالية. 

كة اإلنماء لالستثمار"  كة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة  ": "مدير الصندوق أو"شر كة اإلنماء لالستثمار، وهي )شر ي شر
بالسجل التجاري تعنن

خيص الرقم )1010269764رقم ) ( لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل 09134-37(، والُمرخصة من هيئة السوق المالية بموجب الير
ي أعمال األوراق المالية. 

ن
تيب وتقديم المشورة والحفظ ف  والتعهد بالتغطية واإلدارة والير

ن الحفظ ي  ": "أمي 
كة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة بالسجل التجاري رقم )، وهي الرياض الماليةيعنن (، والُمرخصة من 1010239234)شر

خيص الرقم ) تيب 07070-37هيئة السوق المالية بموجب الير ( لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والير
ي أعمال األوراق المالية. 

ن
 وتقديم المشورة والحفظ ف

عية": "ال كة اإلنماء لالستثمار وعملياتها.  هيئة الشر ف عىل جميع منتجات شر ي تشر
عية النر ي الهيئة الشر

 تعنن
عية":  عية الستثمارات الصندوق.  "المعايي  الشر ي تحددها الهيئة الشر

ي المعايير النر
 تعنن

 لالئحة ، ويتم للسيولة بالريال السعوديهو مجلس إدارة صندوق اإلنماء : "مجلس إدارة الصندوق"
ً
تعيينه بواسطة مدير الصندوق وفقا

 صناديق االستثمار لمراقبة أعمال مدير الصندوق. 
ي االستقاللية  "عضو مجلس إدارة مستقل": 

ن
عىل سبيل المثال ال -عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما يناف

:  ما -الحض ي
 يأنر

 لدى مدير الصندوق أو  (1
ً
ن حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة  أن يكون موظفا تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمير

ن حفظ ذلك الصندوق.   تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمير
ن لدى مدير الصندوق أو أي تابع له.  (2 ن الماضيير ن خالل العامير  أن يكون من كبار التنفيذيير
ن لدى مدير الصندوق أو أي تابع له.  أن تكون له صلة (3  قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيير
4)  . ن ن الماضيير ي مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميير

ن
 لحصص سيطرة ف

ً
 أن يكون مالكا

ام":  ن كة اإل "مسؤول المطابقة وااللي  ام لدى شر ن  لالئحة األشخاص المرخص لهم. مسؤول المطابقة وااللير
ً
 نماء لالستثمار الذي يتم تعيينه وفقا

ي صندوق "الصندوق
كة اإلنماء لالستثمار. للسيولة بالريال السعودياإلنماء ": يعنن  ، وتديره شر

، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.  ": استثماري مفتوح"صندوق   صندوق استثماري ذو رأس مال متغير
ة )يوم التعامل(. الصندوق""رأس مال   : مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فير

وط وأحكام الصندوق":  وط واألحكام المتعلقة بصندوق  "شر ي هذه الشر
ي تحتوي البيانات  للسيولة بالريال السعودياإلنماء تعنن

واألحكام النر
 ألحكام المادة )لعمل الصندوق  الحاكمة

ً
 مدير الصندوق ومالكي االستثمار، ويتم توقيع( من الئحة صناديق 32وفقا

ن  الوحدات. ها بير
ي يتم دفعها لمدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق. "رسوم إدارة الصندوق": 

 التعويض والمصاريف واألتعاب النر
اك ي الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية وقواعد "نموذج طلب االشي 

ن
اك ف ": النموذج المستخدم لطلب االشير

يطة اعتماد مدير  المستثمر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها  ي وحدات الصندوق شر
ن
اك ف بغرض االشير

 الصندوق. 
 أصول الصندوق. ": هي حصص مشاعة تمثل "الوحدات

ك ادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إىل الشخص الذي العميل" / المستثمر /"مالك الوحدة/ المشي  ي الصندوق  يملك وحدات: مصطلحات مير
ن
ف

 . االستثمار بقصد 
ي قيمة األصول للوحدة"

ن
 منها ق"صاف

ً
يمة الخصوم : القيمة النقدية ألي وحدة عىل أساس إجماىلي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

ي تاري    خ التقويم. 
ن
 والمصاريف، ثم ُيقسم الناتج عىل إجماىلي عدد الوحدات القائمة ف

داد ويكون "يوم التقويم":  اك واالسير ي قيمة أصول الصندوق لغرض االشير
ن
 "أيام عمل البنوك يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صاف

ً
يوميا

 السعودية". 
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دادها  "يوم التعامل":  ي وحدات الصندوق واسير
ن
اك ف  "أيام عمل البنوك السعودية". يقصد به اليوم الذي يمكن فيه االشير

ً
 يوميا

ي يستثمر فيها الصندوق والمتوافقة مع  األوراق: االستثمارات
عيةالمالية و/أو األدوات المالية االستثمارية النر  . األحكام والضوابط الشر

ي  "أوراق مالية": 
: األسهم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب  –وفق قائمة المصطلحات الصادرة من هيئة السوق المالية–تعنن ي

 من اآلنر
ً
أيا

ن طويلة األمد وأوالشهادات والوحدات االستثمارية وعقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود الفرو  ي أي قات وعقود التأمير
ن
ي حق أو مصلحة ف

. مما ورد تحديده ساب
ً
 قا

 و  االستثمار المرخصةيقصد بها صناديق "الصناديق االستثمارية المماثلة": 
ً
 عاما

ً
ي من الهيئة والمطروحة طرحا

 رئيسي معبشكل تتوافق   النر
اتيجيات   .الصندوقنفس اسير

ة األجل الرئيسي هدفه  يتمثل صندوق استثمار  هو  : ق أسواق النقد"و "صند ي األوراق المالية قصير
ن
 لالئحة  وصفقات سوق النقد االستثمار ف

ً
وفقا

 صناديق االستثمار. 
اء سلعة من الصندوق صفقات المرابحة" ي شر

ن
": صفقات ينفذها الصندوق عن طريق تملك سلع وبيعها باألجل، حيث يبدي العميل رغبته ف

ي الصندوق السلعة من السوق، ويبيعها عليه، وللعميل حق االحتفاظ بالسلعة أو تسلم ي باألجل، ثم يشير
ن
ي بيعها ف

ن
ها وله أن يوكل الصندوق ف

اء سلٍع من السوق الدولية للصندوق بثمن حال ومن ثم يبيعها الصندوق عىل   بشر
ً
 مالية

ً
السوق، كما يمكن تنفيذها بتوكيل الصندوق مؤسسة

ها بثمن مؤجل.   المؤسسة المالية أو غير
 شائعة "الصكوك": 

ً
ي ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، ويكون العائد المتولد من هذه  وثائق متساوية القيمة قابلة للتداول تمثل حصصا

ن
ف

 لحملة الصكوك. 
ً
 الموجودات إيرادا

كات أو حكومات أو هيئات عامة أو مؤسسات عامة توفر  "أدوات الدخل الثابت":  عية مصدرة من شر أوراق مالية متوافقة مع المعايير الشر
لحاملها عوائد مستقبلية عىل شكل مدفوعات دورية ثابتة نذكر منها عىل سبيل المثال ال الحض الصكوك، الصكوك الحكومية والمنتجات 

 المهيكلة. 
 ف آخر للقيام بتضف معلوم مما جازت فيه االنابة إلدارة االموال واستثمارها لغرض الرب  ح مقابل اجرة او بغير اجرة. انابة وتفويض طر  "الوكالة": 

ي استثمار هذا المال، عىل أن يكون رب  ح ذلك بينهما عىل  "المضاربة": 
ن
ن يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه ف ن طرفير هي اتفاق بير

طان.   حسب ما يشير
م بمقتضاه طرفان أو أكير بأن يساهم كل منهم بتقديم حصته من المال أو العمل بغرض ممارسة أعمال استثمارية تهدف  مشاركة": "ال ن عقد يلير

 إىل الرب  ح واقتسام ما قد ينشأ عنه من رب  ح أو خسارة. 
 مضمونة بتلك األصول. تجميع حزمة من االصول غير السائلة ذات التدفقات النقدية وإصدار أوراق مالية  "التوريق": 

 أوراق مالية مدعومة بأصول غير سائلة كقروض او مديونيات ذات تدفقات نقدية.  "االوراق المالية المدعومة بأصول": 
اء":  ي تاري    خ "اتفاقية إعادة الشر

ن
ي ف ائها من المشير عية بسعر محدد، مع التعهد بإعادة شر  بيع أوراق مالية أو أصول متوافقة مع المعايير الشر

 متفق عليه.  محدد بسعر 
اء المعاكس":  يت  "اتفاقية إعادة الشر عية بسعر محدد، مع التعهد بإعادة بيعها عىل من اشير اء أوراق مالية أو أصول متوافقة مع المعايير الشر شر

ي تاري    خ محدد بسعر متفق عليه.  
ن
 منه ف

ات األساسية"   من الحاالت اآلتية: التغيي 
ً
ي أيا

 " تعنن
ي أهداف الصندوق أو طبيعته. التغيير المهم  (1

ن
 ف

ي وجوهري عىل  (2  أو عىل حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.  مالكي الوحداتالتغيير الذي يكون له تأثير سلن 
ي وضع المخاطر للصندوق.  (3

ن
 التغيير الذي يكون له تأثير ف

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق.  (4
 وتبلغ بها مدير الصندوق. أي حاالت أخرى ترى الهيئة  (5

ً
 أساسيا

ً
ا  أنها تغير

ات المهمة" ات األساسية والذي من شأنه: التغيي  ي أي تغيير ال يعد من التغيير
 " تعنن

ي الصندوق.  (1
ن
ي مشاركتهم ف

ن
ي المعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر ف

ن
 يؤدي ف

 عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.  يؤدي إىل زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إىل مدير الصندوق أو أي (2
 من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق.  (3

ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

ي تسدد من أصول الصندوق.  (4
 يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى النر

ن آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.  (5  أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حير
ات واجبة  ات المهمة.  اإلشعار": "التغيي  ات األساسية والتغيير  وهو أي تغيير ال يقع ضمن التغيير
ي إدارة المحفظة االستثمارية بهدف تحقيق عائد يفوق عائد المؤشر "اإلدارة النشطة"

ن
ي يتبعها مدير الصندوق ف

اتيجية االستثمار النر : هي اسير

شادي، وذلك باالعتماد عىل رؤية مدير الصندوق وتقدير  ه المبنية عىل األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية ونتائج الدراسات المالية االسير
ي السوق. 

ن
 والمعلومات المتوفرة تجاه الفرص االستثمارية المتاحة ف

ن البنوك السعودية معدل  "المؤشر اإلرشادي":   .(SAIBID 1 monthلمدة شهر. ) )سايبد( عىل الريال السعوديالعوائد بير
 الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. أي "ريال" 

ي نهايتها يتم إعداد  هي السنة الميالدية "السنة المالية": 
ن
ي بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات المالية للصندوق وف

ن
ي يتم ف

والمدة الزمنية النر
ي تتكون من 

انية العمومية، والنر ن   12القوائم المالية والمير
ً
 ميالديا

ً
 . شهرا

ي اليوم األخير من األشهر )مارس/ يونيو "الرب  ع"
ن
( من كل عام، وسيكون أول رب  ع هو  / : مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي ف / ديسمي  سبتمي 

 الذي يقع فيه تاري    خ بدء نشاط الصندوق. 
ي المملكة العربية السعودية. "يوم عمل"اليوم" أو 

ن
 ": يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل ف

ي "الظروف االستثنائية": 
ن
ي يعتقد مدير الصندوق أنه ف

 بشكل غير يقصد بها الحاالت النر
ً
حال حدوثها من الممكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 لعدة عوامل اقتصادية و/أو سياسية و/أو تنظيمية. 
ً
  معتاد نظرا
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 دليل الصندوق
 

 مدير الصندوق

كة اإلنماء لالستثمار  شر
 

 : : برج المركز الرئيسي المركز الرئيسي
ي   2-العنود الجنون 

 طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض
 11544الرياض  55560ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 + 966112185999هاتف: 
 +966112185900فاكس: 

 : ي
ونن  الموقع االلكير

www.alinmainvestment.com 

ن الحفظ  أمي 

 الرياض المالية
 

 
 

شارع  6775اإلدارة العامة: 
-12331 الرياض- العليا -التخصصي 

3712 
 المملكة العربية السعودية

 920012299هاتف: 
 : ي
ونن  الموقع االلكير

www.riyadcapital.com 

 مراجع الحسابات

كاءه ي دي أو د. محمد العمري وشر  ب 
 

 
 
 

 الدور السابع والثامن
 مون تور، طريق الملك فهد

 العربية السعوديةالمملكة 
 . 11492الرياض  8736ص.ب. 
 +966 11 278 0608هاتف 
 +966 11 278 2883فاكس 

 : ي
ونن  الموقع االلكير

www.alamri.com 

 الجهة المنظمة

 هيئة السوق المالية
 
 

 

 مقر هيئة السوق المالية
 طريق الملك فهد

 87171ص.ب 
 11642الرياض 

800-245-1111 
 00966112053000مركز االتصال: 

 : ي
ونن  الموقع االلكير

www.cma.org.sa 

 

  

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.riyadcapital.com/
http://www.alamri.com/
http://www.cma.org.sa/


 

 16من  7صفحة 

 
Classification: Internal 

 

 ملخص الصندوق

 . الريال السعودي عملة الصندوق

 . من مذكرة المعلومات( 3)لمزيد من التفاصيل يرح  مراجعة الفقرة رقم منخفضة  درجة المخاطر

ن البنوك معدل  اإلرشاديالمؤشر   (. SAIBID 1 monthلمدة شهر. ))سايبد( عىل الريال السعودي العوائد بير

 المحافظة عىل رأس المال، وتحقيق عوائد مع توفير السيولة النقدية عند طلب المستثمر.  أهداف الصندوق

 رياالت سعودية.  10  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 
ن
اك/الرصيدالحد األدب  .( ريال سعودي5,000خمسة آالف ) لالشي 

ي 
ن
اك اإلضاف  لالشي 

ن
 .( ريال سعودي1,000ألف ) الحد األدب

داد  لالسي 
ن
 .( ريال سعودي1,000ألف ) الحد األدب

داد اك واالسي   .كل يوم عمل أيام قبول طلبات االشي 

 كل يوم عمل.  أيام التعامل

اك  آخر موعد الستالم طلبات االشي 
داد  واالسي 

ي اليوم نفسه. والطلبات  12الطلبات المتسلمة قبل الساعة 
ن
 من كل يوم عمل يتم تقويمها ف

ً
ظهرا

.  12المتسلمة بعد الساعة  ي يوم العمل التاىلي
ن
 سيتم تقويمها ف

ً
 ظهرا

 كل يوم عمل.  أيام التقويم

دة  موعد دفع قيمة الوحدات المسي 
ن  كي   للمشي 

ي  
ي نهاية يوم العمل الثانن

ن
 بعد كل يوم تقييم. ف

اك  ال يوجد.  رسوم االشي 

ي 20نسبة  رسوم إدارة الصندوق
ن
 من صاف

ً
 .الصندوق عوائد % سنويا

 رسوم خدمات الحفظ

ي قيمة األصول تحت الحفظ0.01بحد أقص نسبة 
ن
 من صاف

ً
 للرسوم التالية: باإلضافة  ،% سنويا

 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية.  10مبلغ  -

  الصندوق. ريال عن كل عملية يقوم بها  25مبلغ  -

 ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق.  50مبلغ  -
جميع الرسوم اإلضافية عىل رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار ضف العملة / مصاريف 

 نقل البيانات / تكاليف المقاصة. 

عية  .ريال سعودي 50,000بحد أقص  أتعاب الهيئة الشر

ن   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي 
مثل مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  24,000مبلغ 

ُ
ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقص ت

 . ن  المستقلير

ي   أتعاب المراجع الخارج 
دفع  50,000ريال سعودي عن السنة المالية وبحد أقص  30,000مبلغ 

ُ
 ت
ً
ريال سعودي سنويا

ي للصندوق. لمراجع الح  سابات الخارح 

رسوم   نشر المعلومات عىل موقع 
 تداول

 ريال عن السنة المالية.  5,000 

 ريال عن السنة المالية.  7,500  رسوم رقابية

ية أخرى  مصاريف نير
  50,000مبلغ 

ً
  .بحد أقص ريال سعودي سنويا

وأية مصاريف أو أتعاب )تشمل المصاريف المتعلقة بطباعة وتوزي    ع التقارير السنوية للصندوق 
 أخرى مستحقة ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بالخدمات اإلدارية والتشغيل(. 

داد المبكر  ال يوجد.  رسوم االسي 

ة من أصول الصندوق.  مصاريف التعامل  تدفع مباشر

 . م01/01/2011 تاري    خ الطرح

 العربية السعودية. جميع فروع مضف اإلنماء بالمملكة  البنك المستلم

 الزكاة
ال يتوىل مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع عىل مالك الوحدة 

 مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية. 

يبة القيمة المضافة)  ”(VAT“ضن

يبة القيمة المضافة ب من تحددها حكومة المملكة العربية السعودية حسب ما سيتم احتساب ضن
ي بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من وقت آلخر 

ن
عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

وط وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة بالريال  شر
 طول مدة الصندوق.  السعودي

يبة القيمة المضافة عىل  نماء للسيولة بالريال السعوديسيكون عىل صندوق اإل  تحميل نفقة ضن
يبة القيمة المضافة عىل  اكهم بالصندوق. وسيتم تحصيل ضن جميع المستثمرين الذين سيتم اشير

ي بداية من   . م 2018يناير  1أساس تناسن 
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 معلومات عامة .1
 اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه:  .أ

كة اإلنماء  االسم  لالستثمار. شر
ترخيص 

 رقم
 م. 13/4/2009ه الموافق 17/04/1430وتاري    خ  37-09134

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:  .ب
المملكة العربية  11544الرياض  55560، طريق الملك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان

 السعودية. 
 + 966112185999 هاتف
 +966112185900 فاكس

ي والذي يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار:  .ج
ونن   عنوان الموقع اإللكير

 www.alinmainvestment.com 
ن الحفظ:  .د   أمير

 الرياض المالية.  االسم
ترخيص 

 رقم
 م. 19/06/2007وتاري    خ  07070-37

ي  .ه
ونن ن الحفظ: عنوان الموقع اإللكير   ألمير

www.riyadcapital.com 
 

 النظام المطبق:  .2
واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

ي المملكة العربية السعودية. 
ن
 ف
 

 االستثمارية:  أهداف الصندوق .3
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل المحافظة عىل رأس المال، وتحقيق عوائد مع  .أ

 توفير السيولة النقدية عند طلب المستثمر. 
ن سيتم احتساب معدل  .ب كمؤشر   (SAIBID 1 month) لمدة شهر)سايبد( الريال السعودي  عىلالسعودية البنوك العوائد بير

إرشادي لمقارنة أداء الصندوق، حيث يعمل مدير الصندوق للحصول عىل أداء أفضل من أداء المؤشر اإلرشادي. يمكن 
ي لمدير الصندوق. 

ونن  للمستثمر متابعة أداء المؤشر االرشادي من خالل الموقع االلكير
ي الصندوق مما  .ج

ن
ي العمليات  سيتم إعادة استثمار جميع األرباح المحققة مرة أخرى ف

ن
يزيد من قيمة أصوله ويضمن التنوي    ع ف

 التجارية وبالتاىلي الحد من المخاطر. 
اتيجيات االستثمار الرئيسية: سياسات  .د  اسير

عية وهي عىل ز سياسة الصندوق االستثمارية ترتك ة األجل المتوافقة مع المعايير الشر ي أدوات أسواق النقد قصير
ن
بشكل أساسي ف

 سبيل المثال ال الحض: 
  . والمشاركة والوكالة والمضاربةالمرابحة صفقات  (أ

اء المعاكس واتفاقيات المبادلة واألوراق المالية الصكوكأدوات الدخل الثابت متوسطة األجل ك (ب ، واتفاقيات إعادة الشر
 . المدعومة بأصول

ي وحدات صناديق  (ج
ن
اك ف  . أسواق النقد االشير

ي 60يستثمر الصندوق بنسبة ال تقل عن 
ن
  والوكالة والمضاربة والمشاركة صفقات المرابحة % من أصوله ف

ً
وكما يحق للصندوق أيضا

ي 40االستثمار بحد أقص بنسبة ال تتجاوز 
ن
ي قيمة أصوله ف

ن
 أدوات الدخل الثابت والصناديق األخرىأسواق النقد و % من صاف

ي األدوات الم
ن
كز استثمارات الصندوق بالتنوي    ع عن طريق االستثمار ف ي السوق السعودي ودول مجتمعه و قد تير

ن
مجلس الية المتاحة ف

، كما يحق لمدير الصندوق توزي    ع استثمارات الصندوق بحسب  ي ي المناطق الجغرافية األخرى  ما يراهالتعاون الخليج 
ن
 ف
ً
ق ) مناسبا الشر

اليا(. ، أمريكا الشمالية والجنوبية، المملكة المتحدة ،منطقة اليورو  ، أفريقيا، آسيا، أوروبا، األوسط   وأسير
ة  ي  مصنفة،المصنفة والغير  واالوراق الماليةسيكون االستثمار مع االطراف النظير

ن
 مع األخذ ف

ً
 االعتبار بما يراه مدير الصندوق مناسبا

 تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة او الورقة المالية، المالءة المالية، كفائه األصول واألرباح. 
وراق المالية للغرض التحوط من المخاطر )كمخاطر أسعار الفائدة والعمالت( بما ال يتجاوز قد يستخدم الصندوق مشتقات اال 

عية.  ي الئحة الصناديق االستثمارية، عىل ان تكون متوافقة مع المعايير الشر
ن
 النسب المنصوص عليها ف

عية والمطروح وحدات  والمرخصة من قبل وحدات الصناديق األخرى )أسواق النقد( المتوافقة مع المعايير الشر
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
ها طرحا

 أو جهة مماثلة.  هيئة السوق المالية
ي استثمارات بعملة غير عملة الصندوق األصلية ويتم تقييم هذه االستثمارات بناء عىل أسعار الضف 

ن
يحق للصندوق الدخول ف

 السائدة. 
ي الظروف االستثنائية إىل االحتفاظ بنسبة

ن
 % من أصوله عىل شكل نقدية. 100 قد يلجأ مدير الصندوق ف

ي صفقات المرابحة المتوفرة من حيث العائد ومستوى المخاطر الصندوق  سيعتمد مدير 
ن
عىل تحليل أفضل العروض المتاحة ف

لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ عىل أدنن مستوى ممكن من المخاطر. وكذلك الحال بالنسبة لتحليل مستوى مخاطر 

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.riyadcapital.com/
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بحيث يتم العمل عىل انتقاء الصكوك والصناديق العائدة إىل جهات مصدرة ذات سمعه ومالءة  والصناديق المتاحةوعوائد الصكوك 
 مالية جيدة. 

 .
ً
ي تم اإلشارة إليها سابقا

ي أوراق مالية غير النر
ن
 لن يقوم الصندوق باالستثمار ف

  االستثمار:  حدود 
م الصندوق كذلك بالقيود  ن : سيلير ي الجدول التاىلي

ن
 االستثمارية الموضحة ف

 نوع االستثمار
 حدود االستثمار

 
ن
 الحد األعىل الحد األدب

 %100  %60 أدوات أسواق النقد

 %40  %0 أدوات الدخل الثابت

 %40  %0 الصناديق االستثمارية األخرى

ي حكمها
ن
 %40 %0 السيولة النقدية أو ما ف

 
 مدة الصندوق:  .4

 مفتوح. 
 

 : حدود االستثمار قيود/  .5
  .أ

ً
ي تم اإلشارة إليها سابقا

ي أوراق مالية غير النر
ن
م خالل إدارته للصندوق لن يقوم الصندوق باالستثمار ف ن ، كما أن مدير الصندوق ملير

وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشر
 . بالقيود والحدود النر

عية  ام بالمعايير الشر ن
 للصندوق. االلير

وط وأحكام الصندوق ومذكرة  ي تنص عليها شر
ي األدوات االستثمارية النر

ن
ام الصندوق بالنسب المحددة لالستثمار ف ن الير

 المعلومات. 
ي الئحة صناديق االستثمار لن تتجاوز استثمارات الصندوق 

ن
والتعاميم والضوابط والمتطلبات النسب المنصوص عليها ف

 . رف نظير واحد بما يشمل الجهة المالكة لمدير الصندوقالنظامية من قيمة أصوله مع ط
ي أية ورقة مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي من تابعيه مع ما يتوافق مع 

ن
يحق لمدير الصندوق االستثمار ف
ي الصندوق. 

ن
اتيجيات االستثمار ف  اسير
ي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق 
ن
و/أو استثمارات الحتفاظ بأصوله عىل شكل نقدية باوبناء عىل تقديره الخاص ف

ي أسواق النقد 
ن
 (. 100بنسبة )%ف

عية للصندوق وبحد اقص .ب ي قيمة األصول  )%10 (يجوز للصندوق الحصول عىل تمويل بما يتوافق مع المعايير الشر
ن
من صاف

أو بما يتوافق مع لوائح وأنظمة صناديق االستثمار وأي /و قيتوافق مع المجال االستثماري للصندو  االستثمار بما لغرض 
اض من مدير الصندوق أو أي من تابعية لغرض تغطية تحديث يتم عليها من وقت آلخر أيهما أعىل ، ويستثنن من ذلك االقير

داد.   طلبات االسير
ي  .ج

ن
ي المملكة العربية  األوراق الماليةسيستثمر الصندوق ف

ن
أو  /و   أو الدولية/أو اإلقليمية و/و السعوديةالمصدرة و/أو المسجلة ف

 . موافق عليها من قبل هيئة السوق المالية، و/أو خاضعة لهيئة رقابية مماثلة لهيئة السوق المالية خارج المملكةأي سوق أخرى 
ي أسواق دول 

ن
 االستثمار ف

ً
ي السوق السعودي وكما يحق للصندوق أيضا

ن
مجلس التعاون سوف يستثمر الصندوق بشكل أساسي ف

ق األوسط، أفريقيا، آسيا، أوروبا، ومنطقة اليورو، والمملكة المتحدة، أمريكا  ي والمناطق الجغرافية األخرى )الشر الخليج 
اليا(.   الشمالية والجنوبية، وأسير

ي 40يحق للصندوق االستثمار وبحد أقص )% .د
ن
األخرى المتوافقة مع المعايير أسواق النقد صناديق ال( من أصول الصندوق ف

عية ولن ي الصندوق الواحد  الشر
ن
ي الئحة صناديق االستثمار والتعاميم والضوابط يتجاوز االستثمار ف

ن
النسب المنصوص عليها ف

 ،إلجماىلي الصناديق من أصول الصندوقوالمتطلبات النظامية 
ي  قد يستثمر  .ه

ن
الجهة المصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية  اليةسوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالصندوق أصوله ف

عيةالصادرة عن الهيئة أو الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة،   . عىل أن تكون متوافقة مع المعايير الشر
 

 العملة:  .6
اك بعملة خالف الريال السعودي سيقوم مدير  ي حالة دفع قيمة االشير

ن
الصندوق بتحويل عملة الصندوق هي الريال السعودي، وف

 بأن سداد 
ُ
ي اسعار الضف، علما

ن
عملة المبالغ المدفوعة إىل الريال السعودي بسعر الضف السائد وقتها ويتحمل المستثمر أي تقلب ف

داد أو التصفية ستتم بالريال السعودي فقط.   قيمة الوحدات للعمالء عند االسير

 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:  .7

 تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق: فيما يىلي ملخص  .أ

اك:  -  رسوم االشير
 ال يوجد. 

داد المبكر:  -  رسوم االسير
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 ال يوجد. 

 رسوم اإلدارة:  -
ي 20يتم دفع رسوم إدارة بنسبة 

ن
 من صاف

ً
 الصندوق إىل مدير الصندوق نظير إدارته.  عوائد % سنويا

 رسوم خدمات الحفظ:  -
ي قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة للرسوم التالية: 0.025بحد أقص نسبة 

ن
 من صاف

ً
 % سنويا

  ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية.  10مبلغ 

  ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق.  25مبلغ 

  ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق.  50مبلغ 
اإلضافية عىل رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار ضف العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف جميع الرسوم 

 المقاصة. 

ي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:  -
ن
ي تدفع كنسبة مئوية من صاف

 الرسوم والمصاريف النر
 عىل سبيل المثال: أتعاب مراجع الصندوق وهي  عملحمل الصندوق جميع المصاريف واألتعاب األخرى المتعلقة بتسي

شادي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ي المستقل ومصاريف مقدم خدمة المؤشر االسير الحسابات الخارح 
ية أخرى، والجدول التاىلي يوضح تقدير مدير الصندوق للرسوم والمصاريف األخرى: 

ن وأي مصاريف نير  المستقلير

ي  .  50,000أقصوبحد ريال سعودي عن السنة المالية  30,000 رسوم المراجع الخارج 
ً
 ريال سعودي سنويا

رسوم مقدم خدمة المؤشر 

 اإلرشادي
 . ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقص 18,900

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

ن   المستقلي 

مثل مكافأة ألعضاء مجلس  24,000
ُ
ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقص ت

ن اإلدارة   المستقلير

ية أخرى .  ريال 50,000مبلغ  مصاريف نير
ً
 سنويا

 ريال عن السنة المالية 7,500 الرسوم الرقابية

رسوم نشر بيانات الصندوق عىل 

 موقع تداول
 ريال عن السنة المالية 5,000

اض  رسوم االقي 
ي التقرير السنوي 

ن
ي السوق وسيتم ذكرها ف

ن
اض السائدة ف حسب تكلفة االقير

ي حال وجودها. للصندوق 
ن
 ف

 يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق.  رسوم اجتماع مالكي الوحدات

 يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق.  مصاريف التعامل

ي  المضوفاتهذه األرقام تقديرية وسيتم خصم 
ن
 التقرير السنوي للصندوق.  الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيىلي ف

  يبة القيمة المضافة)بناء عىل ( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ”( VAT“نظام ضن
تم البدء بتطبيقه "(، GAZTه والذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"2/11/1438

 من 
ً
يبة القيمة المضافة بم )"تاري    خ الشيان"(. وبناء عىل ذلك، سيتم احتسا2018يناير  1اعتبارا حسب ما ب ضن

ي بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"  تحدده الدولة من وقت آلخر 
ن
عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

وط وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء   للسيولة بالريال السعوديمن شر
 طول مدة الصندوق. 

  يبة القيمة المضافة عىل جميع  للسيولة بالريال السعوديسيكون عىل صندوق اإلنماء تحميل نفقة ضن
اكهم بالصندوق.  ي وقد تم المستثمرين الذين سيتم اشير يبة القيمة المضافة عىل أساس تناسن  وسيتم تحصيل ضن

 م. 2018يناير  1ل بداية من عذلك بالف
 

:  تقويمال .8  والتسعي 
ي  يتم تحديد  .أ

ن
ي الملحق رقم ) قيمة أصول الصندوق صاف

ن
 لما ورد ف

ً
عىل ذلك و  ( من الئحة صناديق االستثمار 6بشكل عام وفقا

 : ي
 أساس ما يأنر

 إليها األرباح الموزعة )إن وجدت(.  -
ً
ي يوم التقويم، مضافا

ن
 يتم تقويم األوراق المالية حسب سعر اإلغالق ف

ي يوم التقويم. يتم تقويم أسعار صفقات المرابحة استنادا إىل مستوى  -
ن
 العوائد الفعلية للصفقات المتعاقد عليها ف

 إىل آخر سعر وحدة معلن للصندوق المستثمر فيه.  -
ً
 يتم تقويم الصناديق االستثمارية استنادا

-  : ي قيمة أصول الصندوق بطرح إجماىلي مطلوبات الصندوق من إجماىلي قيمة أصوله حسب ما يىلي
ن
 يتم حساب صاف

o ي تشمل عىل سبيل المثال ال الحض أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق واتعاب خصم المصاريف الثابتة وا
لنر

 مراجع الحسابات. 
o  .خصم اتعاب اإلدارة من إجماىلي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة 
o  .خصم رسوم الحفظ والخدمات اإلدارية من إجماىلي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة 
o  ه من / 5خصم القيمة المضافة عىل المصاريف والخدمات )لمزيد من المعلومات والتفاصيل الرجاء الرجوع للفقرة

 مذكرة المعلومات(. 
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ي  يتم  .ب
ن
ي حال كان ذلك اليوم عطلة رسمية للبنوك فإن يوم التقويم هو يوم العمل كل يوم عملتقويم وحدات الصندوق ف

ن
، وف

 التاىلي لذلك اليوم. 
ي حالة  .ج

ن
ي التسعير سيتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية: ف

ن
ي التقويم أو الخطأ ف

ن
 الخطأ ف

 للمادة ) (1
ً
ي التسعير وفقا

ن
ي التقويم أو الخطأ ف

ن
ي حالة الخطأ ف

ن
ي ستتخذ ف

م مدير الصندوق باإلجراءات النر ن ( من 68سيلير
 الئحة صناديق االستثمار. 

ي حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب  (2
ن
، فسيقوم مدير ف سعر وحدة بشكل خاطئ

 الصندوق بتوثيق ذلك. 
ي التقويم أو التسعير يشكل ما  (3

ن
 عن أي خطأ ف

ً
 المعلن أو أكير من سعر الوحدة (٪ 0.50نسبته )سيتم إبالغ الهيئة فورا

ي للسوق 
ونن ي لمدير الصندوق والموقع اإللكير

ونن ي الموقع اإللكير
ن
 ف
ً
 www.tadawul.com.sa واإلفصاح عن ذلك فورا

 للمادة )
ً
ها مدير الصندوق وفقا

ّ
ي يعد

ي تقارير الصندوق العام النر
ن
 ( من الئحة صناديق االستثمار. 71وف

 للمادة ) (4
ً
ي التقارير المقدمة للهيئة المطلوبة وفقا

ن
طاء ( من الئحة صناديق االستثمار بجميع أخ72سيتم اإلفصاح ف
 .  التقويم والتسعير

اك .د داد  تفاصيل طريقة حساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشير  : واالسير
ي يوم التقويم المحدد 

ن
ي قيمة األصول للصندوق ف

ن
داد بناًء عىل صاف اك واالسير وفق بآخر يوم العمل يتم حساب أسعار االشير

 المعادلة التالية: 
امات المستحقة، ثم يقسم الناتج عىل عدد الوحدات تحسب قيمة الوحدة باستخراج إجماىلي  ن  االلير

ً
أصول الصندوق ناقصا

 إليها 
ً
ي الصندوق باإلضافة إىل قيمة صفقات المرابحة مضافا

ن
ي يوم التقويم. أصول الصندوق تتضمن النقد الموجود ف

ن
القائمة ف

اكمية ي قيمة األصول بالريال السعودياألرباح الير
ن
 . ، ويتم تقويم صاف

 : ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها مكان  .ه
ي يوم العمل التاىلي ليوم التقويم وذلك من خالل 

ن
ي اليتم نشر سعر الوحدة ف

ونن الصندوق وموقع السوق لمدير موقع اإللكير
 . www.tadawul.com.sa  المالية السعودية )تداول(

 

 : التعامالت .9
اك مسؤوليات .أ ي شأن طلبات االشير

ن
داد  مدير الصندوق ف  : واالسير

ي أيام التعامل للصندوق وهي يتم 
ن
ي كل يوم عمل بالمملكة ويتم تنفيذ الطلبات ف

ن
داد ف اك واالسير أيام عمل قبول طلبات االشير

 . البنوك السعودية
ي الصندوق:  أقص .ب

ن
اك واالستثمار ف ن االشير ة زمنية تفصل بير

 فير

  اك داد المتسلمة قبل الساعة طلبات االشير ي اليوم نفسه.  12واالسير
ن
 يتم تقويمها ف

ً
 ظهرا

  داد المتسلمة بعد الساعة اك واالسير .  12طلبات االشير ي يوم العمل التاىلي
ن
 سيتم تقويمها ف

ً
 ظهرا

  .ي مدة أقصاها يومي عمل بعد اليوم الذي حصل فيه تقويم الطلب
ن
دة ف  يتم دفع ثمن الوحدات المسير

 ي العطل
ن
.  أما ف ي يوم التعامل الالحق ليوم التقويم التاىلي

ن
  الرسمية تصبح الطلبات نافذه ف

ي وحدات الصندوق:  .ج
ن
 قيود عىل التعامل ف

 يوم التعامل التاىلي 
داد من الصندوق حنر داد مالك يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب اسير ي حال تجاوز اسير

ن
، وف

ي مدة ال % من قيمة اصول الصن10وحدات واحد ما نسبته 
ن
داد عىل دفعات ف دوق يجوز لمدير الصندوق تلبية طلب االسير

داد   . تتجاوز الشهر من تاري    خ تقديم طلب االسير
ي تلك الحاالت  الحاالت  .د

ن
ي الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات المتبعة ف

ن
ي يؤجل معها التعامل ف

 : النر

  داد لمالكي الوحدات
ي أي يوم تعامل )إذا بلغ إجماىلي نسبة جميع طلبات االسير

ن
ي 10والمطلوب تلبيتها ف

ن
%( أو أكير من صاف
ي لم يتم استيفاؤها إىل يوم التعامل التاىلي ويكون لها األفضلية عىل 

داد النر قيمة أصول الصندوق، حيث ترحل طلبات االسير
داد الجديدة.   طلبات االسير

 ي يتم فيها التعامل باألوراق الم
ي السوق النر

ن
ي يملكها الصندوق، إما بشكل إذا تم تعليق التعامل ف

الية أو األصول األخرى النر
ي قيمة أصول 

ن
ي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إىل صاف

عام أو بالنسبة إىل أصول الصندوق النر
 الصندوق. 

ي ستؤجل اإلجراءات .ه
داد النر ي بمقتضاها اختيار طلبات االسير

 : النر
ي رفض طلب 

ن
داد ايحتفظ مدير الصندوق بالحق ف ي الصندوق إذا كان ذلك سير

ن
داد أي مستثمر ف ، من ضمن أمور أخرى، االسير

ي قد تفرض من وقت آلخر 
وط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق أو اللوائح التنفيذية النر سيؤدي إىل اإلخالل بشر

 من قبل هيئة السوق المالية أو الجهات التنظيمية األخرى بالمملكة العربية السعودية. 
 : آخرين الوحدات إىل مستثمرين ملكيةنقل  .و

ام بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنقل ملكية الوحدات إىل مستثمرين آخرين.  ن  يهدف مدير الصندوق إىل االلير
اك .ز ي وحدات الصندوق اشير

ن
 : مدير الصندوق ف

ي وحداته لحسابه الخاص عند أو بعد تأسيس الصندوق. يتم معاملة 
ن
اك ف ي الصندوق واالشير

ن
يجوز لمدير الصندوق، االستثمار ف

وط وأحكام الصندوق، وسيتم اإلفصاح عن إجماىلي 
ي الصندوق وتنطبق عليه شر

ن
اك ف استثمار مدير الصندوق كأي اشير

ي 
ن
ي الصندوق )إن وجدت( ف

ن
 سنة مالية. رب  ع  نهاية كل استثمارات مدير الصندوق ف

اك  التاري    خ .ح داد المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشير ي أي يوم تعاملو/أو االسير
ن
 : ف

داد هو  اك واالسير ي لتقديم طلبات االشير
ي اليوم نفسه.  12قبل الساعة الموعد النهانئ

ن
 من كل يوم عمل يتم تقويمها ف

ً
ظهرا

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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ي يوم العمل التاىلي  12والطلبات المتسلمة بعد الساعة 
ن
 سيتم تقويمها ف

ً
 ظهرا

اك الخاصة الطلبات تقديم  إجراءات .ط ي الوحداتباالشير
ن
دادها  ف  : أو اسير

اك:  اك إضافة إىل  إجراءات االشي  ي الصندوق تعبئة وتوقيع نموذج طلب االشير
ن
اء وحدات ف ي شر

ن
ن عىل المستثمر الراغب ف يتعير

ي 
ن
اك ف وط واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة باالشير عن طريق المناولة باليد أو من خالل إرسالها  -وتسليمها توقيع هذه الشر

ونية المعتمدة باستخدام حساب إىل  -المستخدم الخاص بالعميل ورقمه الشي )بعد أن يتم اعتمادها(  عي  القنوات االلكير
كة اإلنماء لالستثمار ويخصم من حسابه  ي الحساب االستثماري للعميل لدى شر

ن
اك  ف مدير الصندوق مع إيداع مبالغ االشير

ي أي يوم عمل، مع إلزامية إبراز المستثمرين األفراد 
ن
لبطاقة إثبات الهوية الوطنية االستثماري إىل حساب الصندوق وذلك ف

(، وفيما يتعلق بالمستثمر االعتباري  ن ( واإلقامة السارية )للمقيمير ن ( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيير ن السارية )للسعوديير
كة/المؤسسة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري. كما يمكن للمستثمر تسليم  ن عليه تقديم خطاب معتمد من الشر يتعير

ونية المرخص بها نماذ  اك المستوفاة من خالل المناولة باليد أو القنوات االلكير  . ج االشير
داد:  داد  إجراءات االسي  داد جميع وحداتهم أو جزٍء منها وذلك باستكمال تعبئة وتوقيع طلب االسير يجوز لمالكي الوحدات اسير

داد المكتملة  ونية المعتمدة  عن طريق المناولة باليد أو وتقديم/إرسال طلبات االسير من خالل إرسالها عي  القنوات االلكير
باستخدام حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه الشي )بعد أن يتم اعتمادها(. مع إبراز المستثمرين األفراد بطاقة إثبات 

( واإلقامة السارية )للمق ن ( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيير ن (، وفيما يتعلق الهوية الوطنية السارية )للسعوديير ن يمير
كة/المؤسسة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري ن عليه تقديم خطاب معتمد من الشر  . بالمستثمر االعتباري يتعير

دادها:  الحد  .ي اك فيها أو نقلها أو اسير ك بالوحدات االشير ي يجب عىل المشير
 األدنن لعدد أو قيمة الوحدات النر
ي الصندوق هو 

ن
اك ف  ( ريال سعودي. 5,000مبلغ خمسة آالف )الحد األدنن لالشير

ي هو مبلغ ألف )
ن
اك إضاف  ( ريال سعودي. 1,000الحد األدنن ألي اشير

داد بحد أدنن  داد واحد يجب أن يعادل قيمة اسير ي طلب اسير
ن
داده بواسطة أي مالك وحدات ف إن أدنن حد للوحدات يجوز اسير

يقل رصيد االستثمار المحتفظ به من قبل المستثمر  أال ( ريال سعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى. يجب 1,000مبلغ ألف )
داد إال إذا كان الطلب  ( ريال سعودي. 5,000الفرد عىل األقل مبلغ خمسة آالف ) ة فلن يقبل طلب االسير ي الحالة األخير

ن
وف

داد كل الوحدات المملوكة.   السير
ام يهدف مدير الصندوق إىل .ك ن    بمتطلبات رأس مال الصندوق.  فيما يتعلقبأنظمة وتعليمات الهيئة  االلير
ي قيمة أصول مال  (10مة لضمان استيفاء متطلب )لالز اإلجراءات التصحيحية ا .ل

ن
ن ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنن لصاف يير

 الصندوق: 
ي حال عدم االستيفاء سيتم إشعار 

ن
سيتخذ مدير الصندوق اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء هذا المتطلب، وف

 وذلك بحسب الئحة صناديق 
ً
 النظامية ذات العالقة.  االستثمار والتعاميمهيئة السوق المالية بذلك فورا

 

 : سياسات التوزي    ع .10
ي 
ن
لن يقوم الصندوق بتوزي    ع أي أرباح لمالكي الوحدات وسيعمل عىل إعادة استثمار األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المحققة ف

 الصندوق. 
 

 : الوحداتإىل مالكي تقديم التقارير  .11
اك   المستثمر يرسل مدير الصندوق إشعار تأكيد إىل  .أ داد لكلما كان هناك اشير ن ملوحداتأو اسير وقف . كما يتم إرسال تقرير يبير

 بعمليات مالك الوحدات خاللمالك الوحدات الماىلي 
ً
 15) وسجال

ً
ي وحدات الصندوق، وعدد ( يوما

ن
داد ف اك أو اسير من كل اشير

ي ذل
ن
ة، )بما ف ي قيمة األصول للوحدة بنهاية هذه الفير

ن
ك بها وصاف ك القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق( الوحدات المشير

ة التقرير، وسيتم إعداد التقارير 70والتقارير السنوية الموجزة والتقارير األولية وذلك خالل مدة ال تتجاوز )  من نهاية فير
ً
( يوما

ة التقرير، وسيتم إرسال بيان سنوي إىل35األولية وإتاحتها للجمهور خالل )  من نهاية فير
ً
ي ذلك أي  ( يوما

ن
مالك الوحدات )بما ف

ي وحدات الصندوق عىل مدار السنة المالية خالل 
ن
ي شأنها البيان( يلخص صفقاته ف

ن
شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد ف

 للمادة )30)
ً
 من نهاية السنة المالية، وذلك وفقا

ً
 . ( من الئحة صناديق االستثمار 71( يوما

ي الموق .ب
ن
ي لمدير الصندوق وموقع السوق المالية السعودية )تداول( سيتم إتاحة تقارير الصندوق ف

ونن ع االلكير
 www.tadawul.com.sa  . 

ي سجالت العميل .ج
ن
ي المحفوظ ف

ونن يدي أو اإللكير  . سيتم إرسال التقرير إىل العنوان الي 
 

 : الوحداتمالكي سجل  .12
 بمالكي  سيعد مدير 

ً
 محدثا

ً
 عىل  الصندوق سجال

ً
 قاطعا

ً
ي المملكة العربية السعودية، وُيعد هذا السجل دليال

ن
الوحدات ويحفظه ف

اك بالوحدات المثبتة فيه، وسيتم إتاحة السجل لمعاينة الهيئة عند طلبها، وسيتم تقديم ملخص للسجل إىل أي  مالك االشير
 عند الطلبل

ً
 . لوحدات مجانا

 

 : الوحدات مالكي اجتماع  .13
ي ُيدع فيها إىل عقد اجتماع لمالكي الوحدات:  .أ

 الظروف النر

  .الدعوة من مدير الصندوق كمبادرة منه 

  .ن الحفظ ي من أمير  الدعوة من مدير الصندوق بعد استالم طلب كتان 

  ن أو  من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعير
ي من مالك أو أكير الدعوة من مدير الصندوق بعد استالم طلب كتان 

http://www.tadawul.com.sa/
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 %( عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق. 25منفردين )
 : إجراءات الدعوة إىل عقد اجتماع لمالكي الوحدات .ب

 ي الموقع اإل
ن
ي تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك ف

ونن ي لمدير الصندوق والموقع اإللكير
ونن لكير

ن الحفظ وذلك:  ي إىل جميع مالكي الوحدات وأمير  للسوق، وبإرسال إشعار كتان 
ة أيام عىل (1  األقل من االجتماع؛ قبل عشر
 قبل االجتماع. 21وبمدة ال تزيد عن ) (2

ً
 ( يوما

  حة، مع إرسال نسخة من ذلك لهيئة سيتم تحديد اإلعالن واإلشعار وتاري    خ االجتماع ومكانة ووقته والقرارات المقير
 السوق المالية. 

  ه عدد من مالكي الوحدات
 إال إذا حضن

ً
%( 25)يمثل مجموع وحداتهم ما نسبته ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا
 . يوم االجتماع عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق

  ي لمدير
ونن ي الموقع اإللكير

ن
إن لم ُيستوف النصاب أعاله، فسيدعو مدير الصندوق الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك ف

ي 
ن الحفظ قبل االجتماع الثانن ي إىل جميع مالكي الوحدات وأمير ي للسوق، وبإرسال إشعار كتان 

ونن الصندوق والموقع اإللكير
ي 5بمدة ال تقل عن )

 أيا  ( أيام. وُيعد االجتماع الثانن
ً
ي االجتماع. كان  صحيحا

ن
 نسبة الوحدات الممثلة ف

ي اجتماعات مالكي الوحدات: طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق ال .ج
ن
 تصويت ف

  .ي اجتماع مالكي الوحدات
ن
ن وكيل له لتمثيله ف  يجوز لكل مالك وحدات تعيير

  ي اجتماع مالكي الوحدات عن كل و
ن
 حدة يمتلكها وقت االجتماع. يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد ف

  ي مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة
ن
اك ف يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشير

ي تضعها الهيئة. 
 للضوابط النر

ً
 وفقا

 

 : الوحداتحقوق مالكي  .14
اك .أ حة وأي تعليق لالشير ات األساسية المقير داد  اإلشعار بالتغيير ي الوحدات.  واالسير

ن
 ف

ات المهمة .ب   . اإلشعار بالتغيير
ي التقارير المرسلة  .ج

ن
ي نوعها ف

ن
ي التفصيل ف

ي يأنر
ات واجبة اإلشعار بموجب الئحة صناديق االستثمار والنر لمالكي اإلشعار بالتغيير

 الوحدات. 
ي ذلك القوائم والسنوية الموجزة السنوية  األولية والتقارير  الحصول عىل التقارير  .د

ن
( 71المالية المراجعة(، كما نصت المادة ))بما ف

 من الئحة صناديق االستثمار. 
حة  .ه ات األساسية المقير  . من خالل قرار صندوق عاديالموافقة عىل التغيير
داد.  .و داد الوحدات قبل شيان أي تغيير أساسي أو مهم دون فرض أي رسوم اسير  اسير

 

 : الوحداتمالكي مسؤولية  .15
ي الصندوق أو جزء منه، لن يكون مالك فيما عدا 

ن
امات الصندوقخسارة مالك الوحدات الستثماره ف ن  عن ديون والير

ً
 . الوحدات مسؤوال

 

 خصائص الوحدات:  .16
ويعاملوا متساوية بحقوق ويتمتع مالكيها يجوز لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات تكون جميعها من فئة واحدة 

ي أصول الصندوق ،الصندوقبالمساواة من قبل مدير 
ن
وهي غير قابلة للتحويل، ولن  حيث تمثل كل وحدة حصة مشاعة متساوية ف

ي الصندوق
ن
 . يصدر مدير الصندوق شهادات ملكية للوحدات ف

 

ي  .17
ن
ات ف وط وأحكام الصندوق: التغيي   شر

وط وأحكام الصندوق  .أ  : والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار األحكام المنظمة لتغيير شر
وط وأحكام الصندوق بعد  ات األساسية من خالل قرار صندوق عادي عىل شر يجوز لمدير الصندوق إجراء أي من التغيير

عية للصندوق وهيئة السوق الما لية وتعد سارية الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق ومالكي الوحدات، والهيئة الشر
عية  بعد الحصول عىل الموافقات الكتابية من مالكي الوحدات ومجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية والهيئة الشر
ات المهمة عىل  للصندوق، وسيتم تزويدهم بنسخة من النص بعد تعديله. كما يجوز لمدير الصندوق إجراء أي من التغيير

وط وأحكام الصندوق بعد الحصو  ل عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق وتعد سارية بعد الحصول عىل الموافقة الكتابية من شر
ات واجبة اإلشعار عىل  ات مهمة أو تغيير مجلس إدارة الصندوق، وسيتم إشعار مالك الوحدات وهيئة السوق المالية بأي تغيير

وط واألحكام والئحة صناديق االستث  لهذ الشر
ً
وط وأحكام الصندوق وفقا مار، كما سيتم تزويدهم بنسخة من النص بعد شر

 . تعديله
وط وأحكام الصندوق .ب ي شر

ن
ات ف تبع لإلشعار عن أي تغيير

ُ
ي ست

 : اإلجراءات النر
ة اإلشعار عن ) (1 حه بحيث ال تقل فير ات مقير  بأي تغيير

ً
 قبل اليوم المحدد من قبل مدير 21سيتم إشعار الهيئة كتابيا

ً
( يوما

 .   الصندوق لشيان هذا التغيير
 هيئة السوق المالية بعد الحصول عىل موافقة سيتم أخذ موافقة  (2

ً
ات األساسية بالصندوق وفقا مالكي الوحدات بالتغيير

ات المهمة بالصندوق( من الئحة صناديق االستثمار 56) للمادة  للمادة ) ، وإشعار مالكي الوحدات بالتغيير
ً
( من 57وفقا

 الئحة صناديق االستثمار. 
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 للمادة )سيتم إشعار  (3
ً
ات واجبة اإلشعار بالصندوق وفق ( من الئحة صناديق 58الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيير

 االستثمار. 
ي لمدير الصندوق وموقع السوق المالية السعودية )تداول(  (4

ونن ي الموقع اإللكير
ن
ات ف سيتم اإلفصاح عن تفاصيل التغيير

 wul.com.sawww.tada ( ي تحددها الهيئة وذلك قبل
وسيتم اإلفصاح ،  ( أيام من شيان التغيير 10، أو بالطريقة النر

ي لمدير الصندوق وموقع السوق المالية السعودية )تداول( 
ونن ي الموقع اإللكير

ن
ات واجبة اإلشعار ف عن تفاصيل التغيير

www.tadawul.com.sa ي تحددها الهيئة
 . ( أيام من شيان التغيير 21وذلك خالل )، أو بالطريقة النر

 للمادة ) (5
ً
ي يعدها مدير الصندوق وفقا

ي تقارير الصندوق النر
ن
ات المهمة ف ( من الئحة صناديق 71بيان تفاصيل التغيير

 . االستثمار 
 

 إنهاء صندوق االستثمار:  .18
ي تستوجب إنهاء الصندوق

 : الحاالت الت 
ي إنهاء الصندوق بناًء عىل المادة )

ن
( الفقرة )أ( من الئحة صناديق االستثمار دون تحمل غرامة تجاه 37يحتفظ مدير الصندوق بحقه ف

ي إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق غير كافية لمواصلة تشغيله )ويستثنن من ذلك إذا كان اإلنهاء بسبب عائد إلهمال أو 
أي طرف معنن

ي حال حدوث ظروف أخرى يستحيل معها  تقصير مدير الصندوق
ن
ت الظروف واألنظمة ذات العالقة أو ف المتعمد(، أو إذا تغير

 بمده ال تقل عن 
ً
مواصلة تشغيل الصندوق لمصلحة حامىلي الوحدات، وذلك بعد إشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات خطيا

ون )  عىل األقل، كما سيتم اإل 21واحد وعشر
ً
 تقويميا

ً
ي لمدير الصندوق وموقع السوق المالية )تداول( ( يوما

ونن ي الموقع اإللكير
ن
عالن ف

www.tadawul.com.sa  عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته . 
 : اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق

ي حال إنهاء الصندوق
ن
اماته وتوزي    ع المبالغ المتبقية بعد التصفية عىل مالكي  ،ف

ن سيتم تصفية أصول الصندوق بعد تسديد الير
ي الصندوق كما يحدده سجل مالكي الوحدات وذلك 

ن
الوحدات بنسبة ما تمثله حصصهم من الوحدات إىل إجماىلي الوحدات القائمة ف

 يوم عمل من تاري    خ التصفية.  (30مدة )خالل 
 

 مدير الصندوق:  .19
 : مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته .أ

ي 
ن
ي المملكة العربية السعودية بممارسة أنشطة التعامل ف

ن
كة اإلنماء لالستثمار" مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ف "شر

تيب وتقديم المشورة والح ها؛ وبالتعهد بالتغطية، واإلدارة والير ي أعمال األوراق المالية أصالة عن نفسها ووكالة عن غير
ن
فظ ف

 : األوراق المالية، وتعد المسائل اآلتية من مهام ومسؤوليات مدير الصندوق
وط وأحكام  مالكي الوحداتالعمل لمصلحة  (1 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم وشر

 الصندوق ومذكرة المعلومات، وذلك فيما يتعلق بالصندوق. 
ي يقع عىل عاتق مدير  (2

ن
ي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما ف

ام بجميع المبادئ والواجبات النر ن الصندوق االلير
 الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. لك واجب األمانة تجاه مالكي ذ

ي  (3
 عن القيام باآلنر

ً
 : يكون مدير الصندوق مسؤوال

 . تثماريةوعملياته االس  الصندوقأصول إدارة  -

 عمليات الصندوق اإلدارية. القيام ب -

 . وإدارة عمليات التخصيص طرح وحدات الصندوق -

وط وأحكام الصندوق )ومذكرة المعلومات( واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.  -  التأكد من دقة شر
ام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم   (4 ن  عن االلير

ً
 مدير الصندوق مسؤوال

ّ
ُيعد

الصندوق كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم، وُيعد مدير 
 تجاه مالكي 

ً
ق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء التضف أو التقصير الوحدات عن خسائر الصندو مسؤوال
 المتعمد. 

ي استثمارات الصندوق، وضمان  (5
ن
ي تؤثر ف

 عن وضع السياسات واالجراءات لرصد المخاطر النر
ً
 مدير الصندوق مسؤوال

ّ
ُيعد

 األقل.  بشكل سنوي عىل شعة التعامل معها. عىل أن تتضمن تك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر 
ي الملحق رقم ) (6

ن
ام بما ورد ف ن  عن االلير

ً
 مدير الصندوق مسؤوال

َ
( من الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بطلبات 11ُيعد

 الموافقة أو اإلشعارات للهيئة. 
ام لصندوق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند  (7 ن  . طلبها تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللير

ن مدير صندوق من الباطن .ب ، وذلك بعد ( من الئحة صناديق االستثمار 17كما نصت عليه المادة )  يحق لمدير الصندوق تعيير
 . ( من الئحة صناديق االستثمار 57كما نصت عليه المادة )ومالكي الوحدات  الهيئة وإشعار  موافقة مجلس إدارة الصندوق

 للحاالت اآلتيةيتم عزل مدير الصندوق أو استبداله  .ج
ً
 : وفقا

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.  (1
ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.  (2

ن
 إلغاء ترخيص مدير الصندوق ف

ي ممارسة (3
ن
 نشاط اإلدارة.  تقديم طلب إىل الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص ف

 بشكل تراه الهيئة -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  (4
ً
ام-جوهريا ن  التنفيذية.  هأو لوائحنظام السوق المالية  بالير

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر  (5

http://www.tadawul.com.sa/
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ي يديرها مدير المحفظة. مسجل لدى مدير الصندوق قادر 
 عىل إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق النر

 . ذات أهمية جوهرية أنها -معقولةبناًء عل أسس -أي حالة أخرى ترى الهيئة  (6
 

ن الحفظ:  .20  أمي 
ن الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ  : مهام أمير

ي المملكة  الرياض المالية"
ن
ي األوراق " مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ف

ن
العربية السعودية بممارسة أنشطة التعامل ف

ي أعمال األوراق 
ن
تيب وتقديم المشورة والحفظ ف ها؛ وبالتعهد بالتغطية، واإلدارة والير المالية أصالة عن نفسها ووكالة عن غير

ن الحفظ  : المالية، وتعد المسائل التالية من مهام ومسؤوليات أمير
اماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف  (1 ن  عن الير

ً
ن الحفظ مسؤوال  أمير

ّ
ُيعد

 تجاه 
ً
ن الحفظ مسؤوال  أمير

ّ
 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم، وُيعد

ً
 ثالثا

ً
بها طرفا

إدارة الصندوق عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو  الوحدات ومجلسومالكي مدير الصندوق 
 سوء التضف أو التقصير الُمتعمد. 

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح  (2
ً
ن الحفظ مسؤوال  أمير

ُّ
الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ مالكي ُيعد

 . ندوقجميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الص
ن حفظ من الباطن .ب ن أمير ن الحفظ تعيير ، وذلك بعد موافقة ( من الئحة صناديق االستثمار 26كما نصت عليه المادة )  يحق ألمير

 ( من الئحة صناديق االستثمار. 57كما نصت عليه المادة )ومالكي الوحدات  وإشعار الهيئة  مجلس إدارة الصندوق
ن الحفظ أو استبداله .ج   يتم عزل أمير

ً
 : للحاالت اآلتيةوفقا

ن الحفظ عن ممارسة نشاط  (1  دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم. الحفظ توقف أمير
ي ممارسة نشاط  (2

ن
ن الحفظ ف  أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة. الحفظ إلغاء ترخيص أمير

ي ممارسة نشاط الحفظ.  (3
ن
ن الحفظ إللغاء ترخيص ف  تقديم طلب إىل الهيئة من أمير

  –رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  إذا  (4
ً
ام  –بشكل تراه الهيئة جوهريا ن  التنفيذية.  هأو لوائحنظام السوق المالية بالير

 . أنها ذات أهمية جوهرية –بناًء عل أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  (5
 

21.  : ي
 المحاسب القانوبن

ي للصندوق:  .أ
 المحاسب القانونن

ي دي أو د. محمد العمري   كاءهن   .وشر
:  .ب ي

 مهام وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانونن
 
ً
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية للتقارير إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقا

وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. المالية   وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشر
 للحاالت اآلتية يتم عزل .ج

ً
ي للصندوق أو استبداله، وفقا

 : المحاسب القانونن
ي تتعلق بتأدية مهامه.  (1

ي للمحاسب القانونن
 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهنن

2)  .
ً
ي للصندوق العام مستقال

 إذا لم يعد المحاسب القانونن
ي ال يملك المؤه (3

ات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانونن الت والخي 
 ُمرض. 

ن فيما يتعلق بالصندوق (4 ي المعيرَّ
 لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانونن

ً
 . إذا طلبت الهيئة وفقا

 

 : أصول الصندوق .22
ن الحفظ لصالح صندوق االستثمار.  .أ  يتم حفظ أصول الصندوق بواسطة أمير

ن الحفظ أصول كل صندوق  .ب استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين، وسيتم تحديد تلك األصول بشكل سيفصل أمير
ن الحفظ لصالح ذلك الصندوق،  مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمير

امات ال ن ي تؤيد االلير
ها من المستندات النر ورية وغير ي المادة وسيتم االحتفاظ بجميع السجالت الضن

ن
تعاقدية، كما هو منصوص ف

 ( )ب( من الئحة صناديق االستثمار. 25)
وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير  ،مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات )ملكية مشاعة(أصول صندوق االستثمار  .ج

ن الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموز  ن الحفظ أو أمير ي أصول الصندوق أو الصندوق من الباطن أو أمير
ن
ع أّي مصلحة ف

ن الحفظ من مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول ن الحفظ أو أمير ، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمير
 بهذه المطالبات بموج

ً
ي حدود ملكيته، أو كان مسموحا

ن
 لوحدات بالصندوق، وذلك ف

ً
ب الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا

وط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.  ي شر
ن
فِصح عنها ف

ُ
 . أحكام هذه الالئحة، وأ
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ي  مالك الوحداتمن إقرار  .23
ن
 صندوق: الف

وط وأحكام  باالطالع عىلأقر  ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة  للسيولة بالريال السعودياإلنماء  صندوقشر
ي  بالصندوق

كت فيها وأقر بموافقنر ي اشير
 . عىل خصائص الوحدات النر

 
كات والمؤسسات(: االسم     بالتوقيع: االسم/ المخول  ي )للشر

 الوظيفن
  التاري    خ:      التوقيع: 

كات(:   الختم )للمؤسسات/الشر
 
  

ن أدناه.  ي التاري    خ المبير
ن
وط واألحكام، ف  لقد قبل مدير الصندوق وأقر بهذه الشر

كة اإلنماء   لالستثمارشر
 االسم: 

 المنصب: 
 التاري    خ: 
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 مذكرة المعلومات

 صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund 

 صندوق استثماري مفتوح 
 مدير الصندوق

كة اإلنماء لالستثمار  شر
ن الحفظ  أمي 
 الرياض المالية

ي  مذكرة المعلومات هذهصدرت 
 
 م.  05/07/2020الموافق ـه 14/11/1441، وتم تحديث مذكرة المعلومات بتاري    خ م27/03/2018ف

ة وغير مضللة عن صندوق مذكرة معلومات صندوق االستثمار خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيح
 االستثمار. 

ي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار بقراءة المستثمرين ننصح 
 
محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وف

ي 
 . مهن 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق  عليها. "روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة 
 عن دقة 

ً
ن ومنفردين المسؤولية كاملة ي مذكرة واكتمال مجتمعي 

ن
أعضاء مجلس إدارة الصندوق ويؤكد كما يقر   المعلومات،لمعلومات الواردة ف

ي مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون عبصحة ومدير الصندوق 
ن
ي مذكرة واكتمال المعلومات الواردة ف

ن
ىل أن المعلومات والبيانات الواردة ف

 المعلومات غي  مضللة". 
 

"وافقت هيئة السوق المالية عىل تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، 
ي مذكرة  عما كانت، ومن أّي خسارة تنتج   مهما مسؤولية وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخىلي نفسها رصاحة من أي 

ن
ورد ف

ي الصندوق من عدمه وال 
ن
المعلومات أو عن االعتماد عىل أّي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار ف

ي موافقتها عىل تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات
وط واألحكام ومذكرة المعلومات،  تعنن ي الشر

ن
الواردة ف

ي الصندوق يعود 
ن
 أو من يمثله".  للمستثمر وتؤكد عىل أن قرار االستثمار ف

 
عية المجازة من ِقبل  للسيولة بالريال السعوديصندوق اإلنماء تم اعتماد  الهيئة عىل أنه صندوق استثمار مفتوح متوافق مع المعايي  الشر
عية  المعينة لصندوق االستثمار.  الشر
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 جدول المحتويات
 
 

 رقم الصفحة الموضوع رقم الفقرة

 4 قائمة المصطلحات -
 7 دليل الصندوق -
 8 صندوق االستثمار 1
 8 سياسات االستثمار وممارساته 2
ي الصندوق 3

 
 9 المخاطر الرئيسة لالستثمار ف

 11 معلومات عامة 4
 12 والعموالت واألتعابمقابل الخدمات  5
 14 التقويم والتسعير  6
 14 التعامل 7
 15 خصائص الوحدات 8
 15 تقديم التقاريرو  المحاسبة 9
 15 مجلس إدارة الصندوق 10
عية 11  17 الهيئة الشر
 19 مدير الصندوق 12
 21 أمير  الحفظ 13
ي  14

 21 المحاسب القانون 
 22 معلومات أخرى 15
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 المصطلحاتقائمة 

 ـه )وأي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر(.  2/6/1424( وتاري    خ 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  "النظام": 
ي هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية"هيئة السوق المالية"

شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو  : تعن 
 . وكيل يمكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة

ي نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ "نظام مكافحة غسل األموال"
 ـه. 25/6/1424( وتاري    خ 39: يعن 
يبة القيمة المضافة )" يبة القيمة المضافة)"(: VAT"نظام رصن ي نظام ض 

( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ”( VAT“يعن 
 من تم البدء بتطبيقه "(، GAZTـه والذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"2/11/1438

ً
م 2018يناير  1اعتبارا

يبة غير  اؤها وبيعها من قبل المنشآت. )"تاري    خ الشيان"(، وهي ض  ي يتم شر
فرض عىل جميع السلع والخدمات الن 

ُ
ة ت  مباشر

ي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرار : "الئحة األشخاص المرخص لهم"
 – 83 –1أي الالئحة الن 

إعادة إصداره وإنفاذه من وقت آلخر بموجب نظام السوق المالية السعودي م( وتعديالته أو  28/6/2005ـه )الموافق  21/5/1426بتاري    خ  2005
 م(، بصيغته المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت آلخر.  31/7/2003ـه )الموافق  2/6/1424( وتاري    خ 30الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 
ي تحمل االسم نفسه الصادرة عن "الئحة صناديق االستثمار": 

بتاري    خ  2006 – 193 – 1هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  أي الالئحة الن 
)الموافق  ه  16/8/1437وتاري    خ  2016 – 61 – 1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م(  15/7/2006ـه )الموافق  19/6/1424
ي ذلك صيغتها المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت آلخر، بناًء عىل23/5/2016

 
 نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م( بما ف

 م(، بصيغته المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت آلخر.  31/7/2003ـه )الموافق  2/6/1424( وتاري    خ 30رقم )م/ 
 أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة المملكة العربية السعودية. "الشخص": 

ارسة أعمال األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة شخص مرخص له مم"الشخص المرخص له": 
 السوق المالية. 

كة اإلنماء لالستثمار"  كة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة بالسجل التجاري  ": "مدير الصندوق أو"شر كة اإلنماء لالستثمار، وهي )شر ي شر
تعن 

خيص الرقم )(، والُمرخصة من هي1010269764رقم ) ( لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل 09134-37ئة السوق المالية بموجب الي 
ي أعمال األوراق المالية. 

 
تيب وتقديم المشورة والحفظ ف  والتعهد بالتغطية واإلدارة والي 

ن الحفظ ي  ": "أمي 
كة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة بالسجل الرياض الماليةيعن  (، والُمرخصة من 1010239234التجاري رقم )، وهي )شر

خيص الرقم ) تيب وتقديم 07070-37هيئة السوق المالية بموجب الي  ( لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والي 
ي أعمال األوراق المالية. 

 
 المشورة والحفظ ف
عية":  كة اإلنماء لالستثمار وعملياتها.  "الهيئة الشر ف عىل جميع منتجات شر ي تشر

عية الن  ي الهيئة الشر
 تعن 
عية":  عية الستثمارات الصندوق.  "المعايي  الشر ي تحددها الهيئة الشر

ي المعايير الن 
 تعن 

 لالئحة صناديق ، ويتم تعيينه بواسطة للسيولة بالريال السعودي: هو مجلس إدارة صندوق اإلنماء "مجلس إدارة الصندوق"
ً
مدير الصندوق وفقا

 االستثمار لمراقبة أعمال مدير الصندوق. 
ي االستقاللية  "عضو مجلس إدارة مستقل": 

 
-الحرصعىل سبيل المثال ال -عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما يناف

:  ما  ي
 يأن 

 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أ (1
ً
ي مدير صندوق من الباطن أو أمير  حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة أن يكون موظفا

 تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمير  حفظ ذلك الصندوق. 
 أن يكون من كبار التنفيذيير  خالل العامير  الماضيير  لدى مدير الصندوق أو أي تابع له.  (2
 الدرجة األوىل مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيير  لدى مدير الصندوق أو أي تابع له. أن تكون له صلة قرابة من  (3
4)  . ي مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميير  الماضيير 

 
 لحصص سيطرة ف

ً
 أن يكون مالكا

ام":  ن كة اإلنماء "مسؤول المطابقة وااللي  ام لدى شر  لالئحة األشخاص المرخص لهم. مسؤول المطابقة وااللي  
ً
 لالستثمار الذي يتم تعيينه وفقا

ي صندوق اإلنماء "الصندوق
كة اإلنماء لالستثمار. للسيولة بالريال السعودي": يعن   ، وتديره شر

، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.  ": استثماري مفتوح"صندوق   صندوق استثماري ذو رأس مال متغير
ة )يوم التعامل(. : "رأس مال الصندوق"  مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل في 

وط وأحكام الصندوق":  وط واألحكام المتعلقة بصندوق اإلنماء  "شر ي هذه الشر
ي تحتوي البيانات واألحكام  للسيولة بالريال السعوديتعن 

الن 
 ألحكام المادة )

ً
 مدير الصندوق ومالكي الوحدات. ( من الئحة صناديق االستثمار، ويتم ت32الحاكمة لعمل الصندوق وفقا

 وقيعها بير 
ي يتم دفعها لمدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق. "رسوم إدارة الصندوق": 

 التعويض والمصاريف واألتعاب الن 
اك ي الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية"نموذج طلب االشي 

 
اك ف وقواعد  ": النموذج المستخدم لطلب االشي 

يطة اعتماد مدير  ي وحدات الصندوق شر
 
اك ف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها المستثمر بغرض االشي 

 الصندوق. 
 ": هي حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق. "الوحدات

ك ادفة، ويستخدم كل منها لإلشالمستثمر/ العميل"/"مالك الوحدة/ المشي  ي الصندوق : مصطلحات مي 
 
ارة إىل الشخص الذي يملك وحدات ف

 بقصد االستثمار. 
ي قيمة األصول للوحدة"

ن
 منها قيمة الخصوم "صاف

ً
: القيمة النقدية ألي وحدة عىل أساس إجماىلي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

ي تاري    خ التقويم. 
 
 والمصاريف، ثم ُيقسم الناتج عىل إجماىلي عدد الوحدات القائمة ف

داد ويكون التقويم": "يوم  اك واالسي  ي قيمة أصول الصندوق لغرض االشي 
 
 "أيام عمل البنوك يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صاف

ً
يوميا

  السعودية". 
دادها  "يوم التعامل":  ي وحدات الصندوق واسي 

 
اك ف  "أيام عمل البنوك السعودية". يقصد به اليوم الذي يمكن فيه االشي 

ً
 ويكون يوميا
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ي يستثمر فيها الصندوق والمتوافقة مع  األوراق: االستثمارات
عيةالمالية و/أو األدوات المالية االستثمارية الن   . األحكام والضوابط الشر

ي  "أوراق مالية": 
: األسهم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب  –وفق قائمة المصطلحات الصادرة من هيئة السوق المالية–تعن  ي

 من اآلن 
ً
أيا

ي أي مموال
 
ا شهادات والوحدات االستثمارية وعقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود الفروقات وعقود التأمير  طويلة األمد وأي حق أو مصلحة ف

 .
ً
 ورد تحديده سابقا

 و يقصد بها صناديق االستثمار "الصناديق االستثمارية المماثلة": 
ً
 عاما

ً
ي المرخصة من الهيئة والمطروحة طرحا

نفس مع بشكل رئيسي ق تتوافالن 
اتيجيات الصندوق  . اسي 

 لالئحة الرئيسي : هو صندوق استثمار يتمثل هدفه "صندوق أسواق النقد"
ً
ة األجل وصفقات سوق النقد وفقا ي األوراق المالية قصير

 
االستثمار ف

 صناديق االستثمار. 
اء سلعة من الصندوق ": صفقات ينفذها الصندوق عن طريق تملك سلع وبيعها صفقات المرابحة" ي شر

 
باألجل، حيث يبدي العميل رغبته ف

ي 
 
ي بيعها ف

 
ي الصندوق السلعة من السوق، ويبيعها عليه، وللعميل حق االحتفاظ بالسلعة أو تسلمها وله أن يوكل الصندوق ف  باألجل، ثم يشي 

اء سلٍع من السوق الد  بشر
ً
 مالية

ً
ولية للصندوق بثمن حال ومن ثم يبيعها الصندوق عىل السوق، كما يمكن تنفيذها بتوكيل الصندوق مؤسسة

ها بثمن مؤجل.   المؤسسة المالية أو غير
ي ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، ويكون العائد المتولد من هذه  "الصكوك": 

 
 شائعة ف

ً
وثائق متساوية القيمة قابلة للتداول تمثل حصصا

 لحملة الصكوك. 
ً
 الموجودات إيرادا
كات أو حكومات أو هيئات عامة أو مؤسسات عامة توفر  ابت": "أدوات الدخل الث عية مصدرة من شر أوراق مالية متوافقة مع المعايير الشر

لحاملها عوائد مستقبلية عىل شكل مدفوعات دورية ثابتة نذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص الصكوك، الصكوك الحكومية والمنتجات 
 المهيكلة. 
 انابة وتفويض طرف آخر للقيام بترصف معلوم مما جازت فيه االنابة إلدارة االموال واستثمارها لغرض الرب  ح مقابل اجرة او بغير اجرة.  "الوكالة": 

ي استثمار هذا المال، عىل أن يكون رب  ح ذلك بينهما عىل  "المضاربة": 
 
هي اتفاق بير  طرفير  يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه ف

طان.   حسب ما يشي 
م بمقتضاه طرفان أو أكير بأن يساهم كل منهم بتقديم حصته من المال أو العمل بغرض ممارسة أعمال استثمارية ته "المشاركة":  دف عقد يلي  

 إىل الرب  ح واقتسام ما قد ينشأ عنه من رب  ح أو خسارة. 
 تجميع حزمة من االصول غير السائلة ذات التدفقات النقدية وإصدار أوراق مالية مضمونة بتلك األصول.  "التوريق": 

 قدية. أوراق مالية مدعومة بأصول غير سائلة كقروض او مديونيات ذات تدفقات ن "االوراق المالية المدعومة بأصول": 
اء":  ي تاري    خ  "اتفاقية إعادة الشر

 
ي ف ائها من المشي  عية بسعر محدد، مع التعهد بإعادة شر بيع أوراق مالية أو أصول متوافقة مع المعايير الشر

 متفق عليه.  محدد بسعر 
اء المعاكس":  عية بسعر محدد، م "اتفاقية إعادة الشر اء أوراق مالية أو أصول متوافقة مع المعايير الشر يت شر ع التعهد بإعادة بيعها عىل من اشي 

ي تاري    خ محدد بسعر متفق عليه.  
 
 منه ف

ات األساسية"   من الحاالت اآلتية: التغيي 
ً
ي أيا

 " تعن 
ي أهداف الصندوق أو طبيعته.  (1

 
 التغيير المهم ف

ي وجوهري عىل مالكي الوحدات أو عىل حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.  (2  التغيير الذي يكون له تأثير سلن 
ي وضع المخاطر للصندوق.  (3

 
 التغيير الذي يكون له تأثير ف

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق.  (4
 وتبلغ بها م (5

ً
 أساسيا

ً
ا  دير الصندوق. أي حاالت أخرى ترى الهيئة أنها تغير

ات المهمة" ات األساسية والذي من شأنه: التغيي  ي أي تغيير ال يعد من التغيير
 " تعن 

ي الصندوق.  (1
 
ي مشاركتهم ف

 
ي المعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر ف

 
 يؤدي ف

 ق أو أي تابع ألي منهما. يؤدي إىل زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إىل مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندو  (2
 من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق.  (3

ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

ي تسدد من أصول الصندوق.  (4
 يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى الن 

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حير  آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.  (5
ات واجبة اإلشعار":  ات المهمة. وهو أي تغيير ال يقع ضم "التغيي  ات األساسية والتغيير  ن التغيير

ي إدارة المحفظة االستثمارية بهدف تحقيق عائد يفوق عائد المؤشر "اإلدارة النشطة"
 
ي يتبعها مدير الصندوق ف

اتيجية االستثمار الن  : هي اسي 

شادي، وذلك باالعتماد عىل رؤية مدير الصندوق وتقديره المبنية عىل األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية ونتائج الدراسات المالية  االسي 
ي السوق. 

 
 والمعلومات المتوفرة تجاه الفرص االستثمارية المتاحة ف

 . (SAIBID 1 monthلمدة شهر. ))سايبد( عىل الريال السعودي  العوائد بير  البنوك السعوديةمعدل  "المؤشر اإلرشادي": 
 للمملكة العربية السعودية. أي الريال السعودي، العملة الرسمية "ريال" 

ي نهايتها يتم إعداد  هي السنة الميالدية "السنة المالية": 
 
ي بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات المالية للصندوق وف

 
ي يتم ف

والمدة الزمنية الن 
ي تتكون من 

انية العمومية، والن    12القوائم المالية والمير 
ً
 ميالديا

ً
 . شهرا

( من كل عام، وسيكون أول رب  ع هو  : مدة ثالثة أشهر "الرب  ع" / ديسمي  ي اليوم األخير من األشهر )مارس/ يونيو/ سبتمي 
 
من كل سنة مالية تنتهي ف

 الذي يقع فيه تاري    خ بدء نشاط الصندوق. 
ي المملكة العربية السعودية. "اليوم" أو "يوم عمل

 
 ": يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل ف

 بشكل غير الستثنائية": "الظروف ا
ً
ي حال حدوثها من الممكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 
ي يعتقد مدير الصندوق أنه ف

يقصد بها الحاالت الن 
 لعدة عوامل اقتصادية و/أو سياسية و/أو تنظيمية. 

ً
 معتاد نظرا

 



 

 22من  5صفحة 
Classification: Internal 

 

 دليل الصندوق
 

 مدير الصندوق

كة اإلنماء لالستثمار  شر
 
 
 

: برج  : المركز الرئيسي المركز الرئيسي
ي   2-العنود الجنون 

 طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض
 11544الرياض  55560ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 + 966112185999هاتف: 
 +966112185900فاكس: 

 : ي
ون   الموقع االلكي 

www.alinmainvestment.com 

ن الحفظ  أمي 

 الرياض المالية
 

 

شارع  6775اإلدارة العامة: 
-12331 الرياض- العليا -التخصصي 

3712 
 المملكة العربية السعودية

 920012299هاتف: 
 : ي
ون   الموقع االلكي 

www.riyadcapital.com 

 مراجع الحسابات

كاءه ي دي أو د. محمد العمري وشر  ب 
 

 
 
 

 الدور السابع والثامن
 مون تور، طريق الملك فهد
 المملكة العربية السعودية

 . 11492الرياض  8736ص.ب. 
 +966 11 278 0608هاتف 
 +966 11 278 2883فاكس 

 : ي
ون   الموقع االلكي 

www.alamri.com 

 المنظمةالجهة 

 هيئة السوق المالية
 
 

 

 مقر هيئة السوق المالية
 طريق الملك فهد

 87171ص.ب 
 11642الرياض 

800-245-1111 
 00966112053000مركز االتصال: 

 : ي
ون   الموقع االلكي 

www.cma.org.sa 

 

  

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.riyadcapital.com/
http://www.alamri.com/
http://www.cma.org.sa/
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 صندوق االستثمار:  .1
 اسم صندوق االستثمار:  .أ

 (. Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund" )للسيولة بالريال السعوديصندوق اإلنماء "
وط وأحكام صندوق االستثمار:  .ب  تاري    خ إصدار شر

ي 
 
وط وأحكام الصندوق ف  . م 05/07/2020وتم تحديثها بتاري    خ  ،م29/08/2010صدرت شر

 تاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته:  .ج
ي 
 
 . م29/08/2010صدرت موافقة هيئة السوق المالية عىل طرح وحدات الصندوق ف

 مدة الصندوق:  .د
 مفتوح. 

 عملة صندوق االستثمار:  .ـه
 الريال السعودي. 

 

 سياسات االستثمار وممارساته:  .2
 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:  .أ

المحافظة عىل رأس المال، وتحقيق عوائد مع هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل  للسيولة بالريال السعودياإلنماء صندوق 
  عند طلب المستثمر.  نقديةالسيولة التوفير 

  : ي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي
 أنواع األوراق المالية الن 

 نوع االستثمار

 أدوات أسواق النقد

 أدوات الدخل الثابت

 األخرىالصناديق االستثمارية 

ي حكمها
 
 السيولة النقدية أو ما ف

ي بلد معير  أو منطقة جغرافية معينة:  .ب
 
ي صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو ف

 
ي أوراق مالية معينة، أو ف

 
 سياسات تركير  االستثمار ف

كير  استثمارات الصندوق:  مدير سيتبع 
 الصندوق السياسة اآلتية فيما يتعلق بي 

  عية وهي ترتكز سياسة الصندوق ة األجل المتوافقة مع المعايير الشر ي أدوات أسواق النقد قصير
 
االستثمارية بشكل أساسي ف

 عىل سبيل المثال ال الحرص: 
 . والمشاركةوالوكالة والمضاربة المرابحة صفقات  (أ

اء المعاكس واتفاقيات المبادلة واألالصكوكأدوات الدخل الثابت متوسطة األجل ك (ب وراق المالية ، واتفاقيات إعادة الشر
 . المدعومة بأصول

ي وحدات صناديق  (ج
 
اك ف  . أسواق النقد االشي 

ي صفقات المرابحة 60يستثمر الصندوق بنسبة ال تقل عن 
 
وكما يحق للصندوق والوكالة والمضاربة والمشاركة % من أصوله ف

 االستثمار بحد أقص بنسبة ال تتجاوز 
ً
ي 40أيضا

 
ي قيمة أصوله ف

 
أدوات الدخل الثابت والصناديق و  أسواق النقد  % من صاف

ي السوق 
 
ي األدوات المالية المتاحة ف

 
كز استثمارات الصندوق بالتنوي    ع عن طريق االستثمار ف األخرى مجتمعه و قد تي 

ي 
 
 ف
ً
، كما يحق لمدير الصندوق توزي    ع استثمارات الصندوق بحسب ما يراه مناسبا ي السعودي ودول مجلس التعاون الخليج 

ق األوسط، أفريقيا، آسيا، أوروبا،  منطقة اليورو، المملكة المتحدة، أمريكا الشمالية المناطق الجغراف ية األخرى  )الشر
اليا(  . والجنوبية، وأسي 

  ي صفقات المرابحة المتوفرة من حيث العائد ومستوى
 
سيعتمد مدير الصندوق عىل تحليل أفضل العروض المتاحة ف

الحفاظ عىل أدن  مستوى ممكن من المخاطر. وكذلك الحال بالنسبة المخاطر لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن مع 
لتحليل مستوى مخاطر وعوائد الصكوك والصناديق المتاحة بحيث يتم العمل عىل انتقاء الصكوك والصناديق العائدة إىل 

 جهات مصدرة ذات سمعه ومالءة مالية جيدة. 

  ة واالوراق المالية  مع األخذ المصنفة والغير مصنفة، سيكون االستثمار مع االطراف النظير
ً
بما يراه مدير الصندوق مناسبا

ي االعتبار 
 
 تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة او الورقة المالية، المالءة المالية، كفائه األصول واألرباح.  ف

 الت( بما ال قد يستخدم الصندوق مشتقات االوراق المالية للغرض التحوط من المخاطر )كمخاطر أسعار الفائدة والعم
عية.  ي الئحة الصناديق االستثمارية، عىل ان تكون متوافقة مع المعايير الشر

 
 يتجاوز النسب المنصوص عليها ف

  
ً
 عاما

ً
عية والمطروح وحداتها طرحا وحدات الصناديق األخرى )السيولة، المرابحة، أسواق النقد( المتوافقة مع المعايير الشر

 والمرخصة من قبل هيئة ا
ً
 لسوق المالية أو جهة مماثلة. أو خاصا

  ي استثمارات بعملة غير عملة الصندوق األصلية ويتم تقييم هذه االستثمارات بناء عىل أسعار
 
يحق للصندوق الدخول ف

 الرصف السائدة. 

  ي الظروف االستثنائية وبناء عىل تقديره الخاص لالحتفاظ بأصوله عىل شكل نقدية و/أو
 
استثمارات قد يلجأ مدير الصندوق ف
ي أسواق النقد بنسبة )%

 
 (. 100ف

ي ويبيع الصندوق فيها استثماراته:  .ج ي ُيحتمل أن يشي 
 أسواق األوراق المالية الن 
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خاضعة لهيئة رقابية مماثلة لهيئة السوق المالية و/ أو أي سوق أخرى  اإلقليمية والدوليةواألسواق  ةالسوق المالية السعودي
 . عليها من قبل هيئة السوق الماليةموافق خارج المملكة، و/أو 

ي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرارات االستثمارية لصندوق االستثمار:  .د
 المعامالت واألساليب واألدوات الن 

  الصندوق عىل اسلوب اإلدارة النشطة إلدارة استثماراته وذلك باالعتماد عىل رؤية وتقدير مدير الصندوق المبنية سيعتمد
عىل األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية ونتائج الدراسات المالية والمعلومات المتوفرة تجاه الفرص االستثمارية المتاحة 

ي السوق. 
 
 ف

 تحليل الشامل لكل فرصة استثمارية، باإلضافة إىل مستوى المخاطر المرتبط بكل فرصة، سيعتمد مدير الصندوق عىل ال
 واعدة حسب العوامل المشار إليها. الستثمارية اال فرص الومن ثم سيتم اختيار 

ي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:  .ـه
 األوراق المالية الن 

ي قد 
 
وتكون الجهة المصدرة خاضعة لقواعد الكفاية  مشتقات أوراق ماليةسوق أو أسواق تستخدم يستثمر الصندوق أصوله ف

عية المالية الصادرة عن الهيئة أو الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة،  . عىل أن تكون متوافقة مع المعايير الشر
ي يمكن للصندوق االستثمار فيها  .و

 : القيود األخرى عىل أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى الن 
ي الئحة صناديق االستثمار. 

 
م مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة ف  سيلي  

ي وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق  .ز
 
الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق ف

 آخرون: 
ي الئحة صناديق االستثم

 
م مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة ف ي الصناديق ار سيلي  

 
، كما يحق لمدير الصندوق االستثمار ف

كة اإلنماء لالستثمار أو أي من تابعية  . المدارة من قبل شر
ي ال .ح

 
، والسياسات فيما يتعلق برهن تمول، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات التمولصالحيات صندوق االستثمار ف

 أصول الصندوق: 
عية للصندوق وبحد يجوز  ي قيمة األصول  )%10 (اقصللصندوق الحصول عىل تمويل بما يتوافق مع المعايير الشر

 
من صاف

اض من مدير الصندوق أو أي من تابعية  لغرض االستثمار بما يتوافق مع المجال االستثماري للصندوق، ويستثن  من ذلك االقي 
داد.   لغرض تغطية طلبات االسي 

: الحد األعىل للتع .ط  امل مع أي طرف نظير
ي تفرضها الئحة صناديق االستثمار، وأي استثناءات يحصل عليها الصندوق من هذه اللوائح. 

م مدير الصندوق بالحدود الن   سيلي  
 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:  .ي

سيقوم مدير الصندوق بتقويم وإدارة مخاطر الصندوق الرئيسية وأخذ اإلجراءات الالزمة للحد من آثارها وخصوصا مخاطر 
ي أسواقالسوق المتعلقة باستثمار الصندوق 
 
، ومخاطر االئتمان المتعلقة بصفقات المرابحة مع بنوك محلية أو إقليمية، النقد  ف

ي قد تنشأ عن
ي أصول غير سائلة كذلك مخاطر السيولة الن 

 
، وسيتم تزويد مجلس إدارة كالصكوك  استثمار أصول الصندوق ف

 الصندوق بتقرير دوري عن مخاطر الصندوق. 
شادي:  .ك  المؤشر االسي 

لن يرتبط أداء الصندوق  (SAIBID 1 monthلمدة شهر. ) )سايبد( عىل الريال السعودي العوائد بير  البنوك السعوديةمعدل 
، وسيتم اس  تخدام المؤشر كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق. بأي مؤشر

 اإلعفاءات من القيود أو الحدود عىل االستثمار الموافق عليها من هيئة السوق المالية:  .ل
 ال يوجد. 

 

ي الصندوق:  .3
ن
 المخاطر الرئيسية لالستثمار ف

 بالصندوق:  ستثمرينتحذير للم
 تكوين استثماراته.  بسببموازية لدرجة مخاطرة قد يتعرض أداء الصندوق لتقلبات  .أ

 عىل ال -وجدإن -األداء السابق للمؤشر  االستثمار أو األداء السابق لصندوق  .ب
ً
ا  مؤشر

ّ
ي المستقبل. المؤشر أداء و أأداء الصندوق  ُيعد

 
 ف

 السابق. الوحدات أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء ال يوجد ضمان لمالكي  .ج
 لدى أي بنك.  .د

ً
 إيداعا

ّ
ي صندوق االستثمار ال ُيعد

 
 االستثمار ف

َّ
 إن

ي صندوق االستثمار.  عند االستثمار األموال  مالكي الوحداتقد يخش  .ـه
 
 ف

  .و
 
ي  ُيعد

 
ي أن المخاطر معدومة،الصندوق االستثمار ف

وليس هناك تأكيد يمكن أن  بشكل عام منخفض المخاطر إال أن هذا ال يعن 
ي الصندوق والدخل  ةبأن ثم مدير الصندوقيقدمه 

 
ي الصندوق، كما أن قيمة االستثمارات ف

 
ي قيمة االستثمارات ف

 
زيادة ستحدث ف

 لتقلبات األسواق واألصول المستثمر بها. ويجب أن يعلم 
ً
بأنه ليس هناك ضمان  مالكي الوحداتالناتج عنها يمكن أن تنخفض نظرا

ي بشأن ت يقدمه مدير الصندوقيمكن أن 
 
كما أن مدير الصندوق غير هذه،  مذكرة المعلومات حقيق أهداف االستثمار المذكورة ف

رضة للصعود والهبوط، 
ُ
اك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها ع داد الوحدات بسعر االشي  مالكي  ويجب عىلملزم بقبول طلب اسي 

ي الصندوق تيةأخذ عوامل المخاطر اآل الوحدات 
 
اك ف ي قيمة أصول  بعير  االعتبار قبل االشي 

 
ي صاف

 
ي من المحتمل أن تؤثر ف

والن 
 : الصندوق

  :ي يستثمر  المخاطر السياسية
ي الدول الن 

 
قد يتأثر أداء الصندوق وتنخفض قيمة أصوله كنتيجة لتغير األوضاع السياسية ف

 فيها الصندوق أصوله. 

  :والذي  قد يتأثر الصندوق المخاطر االقتصادية ،
ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
باآلثار السلبية الناتجة عن تغير األوضاع االقتصادية محليا

 عىل أداء الصندوق. 
ً
 بدوره سينعكس سلبا
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  :ي مخاطر السوق
 
ي  صفقات المرابحةيستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي ف

 
والصكوك  أسواق النقد وصناديق االستثمار ف

ي 
 
ها من األدوات كما ذكر ف ي األسعار  السوقعرضه لتقلبات موجميعها تعتي  استثمارات  (2القسم )وغير

 
ئ ف والهبوط المفاح 

 عىل أداء الصندوق. 
ً
  والذي بدوره سيؤثر سلبا

  :ي صعوبة  مخاطر السيولة
 
 عىل الصندوق من عدة جهات تتمثل ف

ً
ي السوق قد يؤثر سلبا

 
انخفاض معدالت السيولة ف

داد. التخارج المستهدف من بعض االستثمارا  ت وكذلك صعوبة تسييل موجودات الصندوق لتلبية طلبات االسي 

  :ي صناديق اسواق النقد وقد ينشأ من ذلك رئيسي  أصوله بشكلسيستثمر الصندوق  مخاطر االئتمان واألطراف األخرى
 
ف

اماته التعاقدية مع الطرف المتفق معه  ي أن يخفق أي مدين لصندوق النقد بالوفاء بالي  
 
ي مخاطر تتمثل ف

 
مما قد يتسبب ف
 عىل قيمة أصول الصندوق. 

ً
ي هذه التعامالت والذي بدوره سيؤثر سلبا

 
 خسارة الصندوق لكامل او جزء من المبلغ المستثمر ف

  :ي األوراق مخاطر االعتماد عىل التصنيف الداخىلي لألوراق المالية
 
يتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار ف

ي الداخىلي  المالية غير المصنفة
ي يستثمر فيها الصندوق بناء عىل البحث والتحليل، ثم التقويم والتصنيف االئتمان 

ائتمانيا والن 
ي الوضع الماىلي لمصدري األوراق المالية ربما يؤدي إىل خفض قيمة 

 
الذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعف ف

ي قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا عىل أسعار الوحدات
 
 . صاف

  :عية ي  مخاطر المعايي  الشر
 
ي تركز استثمارات الصندوق ف

 
أدوات الدخل باألخص محددة أدوات ماليه تتمثل هذه المخاطر ف

عية للصندوق، باإلضافة إىل أنها من الممكن أن تحد من الفرص االستثمارية المتاحة  الثابت ي تتوافق مع المعايير الشر
والن 

عية للصندوق  األدواتلمدير الصندوق لالستثمار بها، وكذلك قد تشمل المخاطر خروج بعض هذه  مما عن المعايير الشر
ي أصول الصندوق.  تكونقد  بأسعار  األدواتبالتاىلي التخلص من هذه يتوجب 

 
 عىل قيمة صاف

ً
 غير مالئمة مما قد يؤثر سلبا

  :ي القواعد التنظيمية، والقانونية،  المخاطر النظامية والقانونية
 
يمكن أن يتعرض الصندوق إىل مخاطر بسبب التغير ف

يبية المعمول بها أو أي إجراءات حكومية تتعلق باستثمارات الصندوق، والذي من شانه أن ي  عىل أداء والرص 
ً
ؤثر سلبا

 الصندوق. 

  :ي مدير الصندوق
ي مدير  مخاطر االعتماد عىل موظفن

ات موظف  يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير عىل مهارات وخي 
 بخسارة المدراء التنفيذيير  والموظفير  المرتبطير  بأعمال الصندوق 

ً
الصندوق، وبالتاىلي فإن أداء الصندوق قد يتأثر سلبا

ي عىل وصعوبة توفير بدائل ع ة والمهارة والذي بدوره من الممكن أن يؤثر بشكل سلن  ىل نفس المستوى ذاته من الخي 
 استثمارات الصندوق. 

  :ي إدارة عمليات الصندوق وحفظ  مخاطر التقنية
 
إال أن أنظمة  أصوله،يعتمد مدير الصندوق عىل استخدام التقنية ف

ي أو كىلي بالرغم من االحتياطات األمنية العالية 
وسات أو تعطل جزنئ اق أو فير

المعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اخي 
ومن الممكن أن يؤثر  بشكل فعالالمتبعة لديه والذي قد يحد من قدرة مدير الصندوق عىل إدارة استثمارات الصندوق 

 عىل أداء الصندوق
ً
 مالكي الوحدات. و  حدوث ذلك سلبا

  :ة داد الكبي 
ي 10من الممكن تملك عدد محدد من المستثمرين ألكير من  مخاطر عمليات االسي 

 
% من أصول الصندوق وف

ة لوحدات الصندوق من قبل هؤالء المستثمرين قد يتسبب داد كبير
ي تسييل بعض أصول  حال حدوث عملية اسي 

 
ذلك ف

انخفاض أصول الصندوق من قدرة  اسبة من وجهة نظر مدير الصندوق كما يحد الصندوق عند أسعار غير عادلة أو غير من
 عىل سعر الوحدة. 

ً
 مدير الصندوق عىل االستثمار بشكل أكي  وهذا من شأنه التأثير سلبا

  :ي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرارات مدير الصندوق  مخاطر تضارب بالمصالح
ي األوضاع الن 

 
تنشأ هذه المخاطر ف

 عىل استثمارات الصندوق بمصلح
ً
ة شخصية مادية أو معنوية تهمه عىل حساب الصندوق، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا

 وأدائه وبالتاىلي عىل سعر وحدة الصندوق. 

  :ات الجوية الشديدة عىل أداء كافة القطاعات  مخاطر الكوارث الطبيعية تؤثر الكوارث الطبيعية من زالزل وبراكير  والتغير
 عىل أداء الصندوق بحسب ومنها االق

ً
تصادية واالستثمارية ذات العالقة بأعمال الصندوق وهذا من شأنه أن يؤثر تأثير سلبيا

 عن إرادة مدير الصندوق وبالتاىلي ستؤثر مثل هذه الكوارث عىل استثمارات الصندوق واسعار وحداته.  وأنها خارجةشدتها 

  :ي  مخاطر تركز االستثمارات
 
 من تتمثل هذه المخاطر ف

ً
ي عدد محدود جدا

 
األدوات المالية تركز استثمارات الصندوق ف

ي األوضاع الخاصة بتلك  النقد والذيوأسواق 
 
ي جعل الصندوق عرضة للتقلبات نتيجة التغير ف

 
األدوات المالية قد يتسبب ف

 عىل أداء الصندوق وبالتاىلي عىل استثمارات مالكي الوحدات. 
ً
 او القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا

  :اض تب  مخاطر االقي  ي آجالها المحددة فإن ذلك قد يي 
 
ضة ف اض الصندوق وتأخره عن سداد المبالغ المقي  ي حالة اقي 

 
ف

عىل أصول سلبيا تثماراته لسداد القروض مما قد يؤثر عليه رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندوق لتسييل بعض اس
 عىل أسعار الوحدات. 

ً
 الصندوق وأداءه والذي سينعكس سلبا

  :ي اإلدارة أو الطلب أو  المخاطر المتعلقة بالمصدر
 
ات ف ي األوضاع المالية للمصدر نتيجة لتغير

 
وهي مخاطر التغير ف
ي يقدمها كما وتشمل هذه الم

خاطر تعرض المصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات يقوم بها المنتجات والخدمات الن 
 . ي  مما قد يؤدي إىل انخفاض قيمة أسهمه وبالتاىلي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة بشكل سلن 

  :ي صناديق استثمارية
ن
ي الفقرة ) مخاطر االستثمار ف

 
( المخاطر 3هي جميع المخاطر المماثلة لهذه المخاطر الموضحة ف

ي قد يستثمر فيها الصندوق مما قد يؤثر الرئيسية لال 
ي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى الن 

ي الصندوق والن 
 
ستثمار ف

ي أداء الصندوق وبالتاىلي انخفاض قيمة الوحدة. 
 
 ف

  :أي تغير لمعدل العائد للريال السعودي قد يكون له تأثير عىل أرباح الصندوق بالسلب أو اإليجاب. مخاطر معدل العائد
ي حال كونه مرتبط بعقود مرابحة 

 
ي السوق ف

 
االرتفاع قد يفقد مدير الصندوق القدرة عىل االستفادة من الفرص الموجودة ف
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ي معدالت العائد قد يمنح مدير 
 
ي عىل المدى الطويل. االنخفاض ف

 
الصندوق االستفادة من معدالت عالية مقارنة بالسوق ف

ات طويلة.   حال كونه مرتبط بعقود لفي 

  : ي
ن
ي يستثمر بها  مخاطر انخفاض التصنيف االئتماب

ي ألي من صناديق أسواق النقد الن 
ي حالة انخفاض التصنيف االئتمان 

 
ف

ثر عىل قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر الصندوق فإن هذا من شأنه التأثير عىل استثمارات الصندوق مما قد يؤ 
 عىل سعر الوحدة. 

  :ي تؤثر عىل قيمة األوراق المالية وأسهم  مخاطر تقلبات أسعار الفائدة
هي المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الفائدة، والن 

كات والذي بدوره   يؤثر قد الشر
ً
 عىل أداء الصندوق وسعر الوحدة.  سلبيا

  :ي أن تقلبات أسعار  مخاطر العملة
ي استثمارات مقومة بعمالت أخرى غير عملة الصندوق، مما يعن 

 
قد يستثمر الصندوق ف

ي الصندوق، كذلك 
 
 عىل سعر الوحدة ف

ً
 عىل قيمة أصول الصندوق وسينعكس ذلك سلبا

ً
ضف تلك العمالت قد تؤثر سلبا

ك بعملة غير عملة الصندوق إىل هذا النوع من المخ
ي الصندوق. قد يتعرض المشي 

 
ي قد تؤثر عىل قيمة استثماره ف

 اطر الن 

  :يبة الدخل يبية متفاوتة، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة مخاطر رصن ي الصندوق عىل مخاطر ض 
 
ينطوي االستثمار ف

يبة القيمة المضافة GAZTوالدخل )" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ”( VAT)“"( الالئحة التنفيذية لنظام ض 
يبة القيمة 2/11/1438( بتاري    خ 113 ائب و / أو زكاة عىل صناديق االستثمار السعودية وسيتم احتساب ض   ض 

ً
ـه ،  مؤخرا

ي بند "مقابل الخدمات والعموالت  حسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر المضافة ب
 
عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

يبة من هذا القبيل من شأنه أن يقلل من العوائد المحققة واألتعاب"، وعليه فإن تكبد مالكي الوحدات با لصندوق أي ض 
يبيير   ي عىل المستثمرين المحتملير  استشارة مستشاري  هم الرص 

وكذلك التوزيعات المحتمل دفعها لمالكي الوحدات، لذا فينبع 
ي الوحدات وحيازتها وبيعها. 

 
تبة عىل االستثمار ف ائب المي   فيما يتعلق بالرص 

 الصندوق سيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة والرأسمالية وعليه فإن مبالغ األرباح قد ال يتم ة االستثمار: مخاطر إعاد
اء اء األسهم من األساس، وبالتاىلي ارتفاع تكلفة الشر ي تم عندها شر

مما قد يؤثر  لألدوات المالية استثمارها بنفس األسعار الن 
عض مصدري الصكوك خيار استدعاء الصك قبل تاري    خ استحقاقه والذي قد وقد يكون لدى ب سلبا عىل سعر الوحدة. 

ي حال عدم وجود استثمارات متاحة بنفس العائد مما 
 
تب عليه إعادة استثمار قيمة الورقة المالية المستدعاة بعائد أقل ف يي 

 عىل أداء الصندوق. 
ً
 يؤثر سلبا

  :ات تطرأ عىلمخاطر تغي  أسعار السلع والبضائع ي األسواق العالمية قد يكون لها تأثير  أي تغيير
 
أسعار السلع والبضائع ف

 عىل أرباح الصندوق. 

  :ي جرى االستثمار فيها، فإن مدير  مخاطر التخلص من اإليرادات المحرمة
ي األنشطة الن 

 
ي حال وجود إيرادات محرمة ف

 
ف

عي  عىل الصندوق يتوىل التخلص من اإليراد المحرم حسب ما تقرره جهة المراجعة الشر
ً
ة للصندوق وهذا قد يؤثر سالبا

 حجم أصول الصندوق وسعر الوحدة. 
المحتملير  استشارة مستشاري  هم  مالكي الوحداتإن التفاصيل السابقة ليست شاملة لعوامل المخاطر االستثمارية، ويطلب من 

يبية المرتبطة بهذا الصندوق.   المهنيير  فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية والرص 

  عن تعديه أو 
ً
ي حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجا

 
ي المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه ف

تنتف 
 تفريطه. 

 

 معلومات عامة:  .4
ي أن المخاطر معدومة وبالتاىلي احتمالية وجود تحمل خسارة لجزء من  المخاطر،منخفض بما أن الصندوق  .أ

إال أن هذا ال يعن 
ي المحافظة عىل رأس المال وتنميته وتوفير السيولة( االستثمارات واردة

 
  . )يستهدف الصندوق المستثمرين الراغبير  ف

 : استثمارات الصندوق توزي    ع أرباحسياسة  .ب
لمالكي الوحدات وسيعمل عىل إعادة استثمار األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المحققة لن يقوم الصندوق بتوزي    ع أي أرباح 

ي الصندوق. 
 
 ف

 األداء السابق لصندوق االستثمار:  .ج
 العائد الكىلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس(:  -

ة  سنوات 5 سنوات 3 سنة واحدة الفي 

 10.40 % 7.22 % 2.79 % الصندوق

 إجماىلي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس(:  -

ة  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 الفي 

 0.30 % 0.76 % 0.87 % 0.96 % 0.98 % 1.97 % 2.01 % 2.25 % 2.79 % الصندوق

شادي عىل مدار  -  السنوات الخمس الماضية أم منذ التأسيس: أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسي 

ة  2015 2016 2017 2018 2019 الفي 

 0.98 % 1.97 % 2.01 % 2.25 % 2.79 % الصندوق

المؤشر 
شادي  االسي 

% 2.30 % 2.08 % 1.50 % 1.86 % 0.64 

 تاري    خ توزي    ع األرباح عىل مدار السنوات المالية الثالث الماضية:  -
 الصندوق ال يوزع أرباح. 
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كة اإلنماء لالستثمار  - ي لشر
ون  تقارير الصندوق متاحة الطالع مالكي الوحدات من خالل الموقع االلكي 

www.alinmainvestment.com . 
 الوحدات: حقوق مالكي  .د

ي الوحدات.  (1
 
اك ف حة وأي تعليق لالشي  ات األساسية المقي   اإلشعار بالتغيير

ات المهمة. اإلشعار بالتغي (2  ير
ي التقارير المرسلة  (3

 
ي نوعها ف

 
ي التفصيل ف

ي يأن 
ات واجبة اإلشعار بموجب الئحة صناديق االستثمار والن   لمالكي اإلشعار بالتغيير

 الوحدات. 
ي ذلك القوائم المالية المراجعة(، كوالسنوية الموجزة السنوية  األولية والتقارير  الحصول عىل التقارير  (4

 
ما نصت المادة )بما ف

 االستثمار،( من الئحة صناديق 71)
حة وذلك  (5 ات األساسية المقي   . من خالل قرار صندوق عاديالموافقة عىل التغيير

 الوحدات: مسؤوليات مالكي  .ـه
ي خسارته للمبلغ تنحرص مسؤولية مالك 

 
امات الصندوق. لن يكون مالك و  المُستثمر الوحدات ف  عن ديون والي  

ً
 الوحدات مسؤوال

 : إنهاء صندوق االستثمار  .و
ي تستوجب إنهاء الصندوق:  (1

 الحاالت الن 
ي إنهاء الصندوق بناًء عىل المادة  الصندوقيحتفظ مدير 

 
من الئحة صناديق االستثمار دون تحمل  ( الفقرة )أ(37)بحقه ف

ي إذا رأى أن قيمة تجاه مسؤولية 
ويستثن  من ذلك إذا كان اإلنهاء  أصول الصندوق غير كافية لمواصلة تشغيلهأي طرف معن 

تأو  (،بسبب عائد إلهمال أو تقصير مدير الصندوق المتعمد ي حال حدوث ظروف  الظروف واألنظمة ذات العالقة إذا تغير
 
أو ف

مالكي الوحدات و هيئة السوق  إشعار ، وذلك بعد حامىلي الوحداتلمصلحة  الصندوقيستحيل معها مواصلة تشغيل  أخرى
 
ً
 مسبقا

ً
ون  خطيا  عىل األقل21)بمدة ال تقل عن واحد وعشر

ً
 تقويميا

ً
، كما سيتم من التاري    خ المزمع إنهاء الصندوق فيه ( يوما

ي لمدير الصندوق وموقع السوق المالية )تداول( 
ون  ي الموقع اإللكي 

 
عن انتهاء مدة   www.tadawul.com.saاإلعالن ف

 . الصندوق ومدة تصفيته
 الصندوق: اإلجراءات الخاصة بإنهاء  (2

اماته وتوزي    ع المبالغ المتبقية بعد التصفية عىل مالكي 
ي حال إنهاء الصندوق، سيتم تصفية أصول الصندوق بعد تسديد الي  

 
ف

ي الصندوق كما يحدده سجل مالكي الوحدات 
 
الوحدات بنسبة ما تمثله حصصهم من الوحدات إىل إجماىلي الوحدات القائمة ف

 عمل من تاري    خ التصفية.  ( يوم30مدة )وذلك خالل 
 اآللية الداخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق:  .ز

 : النقد والمرابحاتمخاطر أسواق  (1

  من خالل لجنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الفرص االستثمارية  يةاالستثمار توزي    ع األصول سيتم اتخاذ قرارات
تبة )عىل سبيل المثال ، المتاحة وبناء عليه سيتم استعراض تلك القرارات االستثمارية ومراقبتها بعد تحديد المخاطر المي 

 . ، )آلية التوازن للمحفظة(األصولوتنوي    ع ال الحرص المخاطر العامة للمحفظة وتوزي    ع 

  شادي ومعايير قياس
 األداء. سيتم مراقبة األداء بشكل دوري وتقييمه بناء عىل مؤشر اسي 

ام باألنظمة واللوائح وتقييم عملية االستثمار والطرف المقابل )مزودي الخدمات (2  . (مخاطر اإلدارة: سيتم االلي  
ي يتم استثمار أصول الصندوق لديها،  (3

ة من البنوك المحلية واإلقليمية الن  مخاطر االئتمان: سيتم تقويم جميع األطراف النظير
ة، ووضع حدود للتعرضات تضمن عدم الي   ي لألطراف النظير

ط ارتفاع التقييم االئتمان  كز لدى طرف نظير دون آخر كما ُيشي 
 . . لدرجة االستثمار عىل األقل

دادات من الصندوق  مخاطر السيولة: سيتم التأكد من االحتفاظ بالحد األدن  من السيولة بالمحفظة، والتقييم لضغط االسي 
ه عىل سيولة المحفظة.   وتأثير

ي حال حصول الصندوق عىل تمويل بأن تكون تكلفته متناسبة مع مخاطر تغير 
 
تكلفة التمويل: سيحرص مدير الصندوق ف

ي الرتفاع تكلفة التمويل أو انخفاض عوائد االستثمار.   العوائد المستهدفة بحيث يتم تقليص أي أثر سلن 
ي أصول متعددة وذلك لمنع تركز است (4

 
كز: سيتم تنوي    ع أصول الصندوق ف ي أصول محدودةمخاطر الي 

 
، وسيتم ثمارات الصندوق ف

ي أصول الصندوق
 
 . التقييم الدوري لذلك التنوي    ع ف

مخاطر أسواق العمالت: ستتم معظم استثمارات الصندوق بالريال السعودي أو بأي عملة مرتبطة بالدوالر األمريكي بسعر 
ي أ
 
 سواق العمالت. ضف ثابت مما يؤدي إىل تقليل أي أثر قد ينتج عىل التقلبات الحادة ف

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:  .5
 فيما يىلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق:  .أ

ي يتحملها  -
 : مالكي الوحداتالرسوم والمصاريف الن 

ي وحدات الصندوق
ن
اك ف  ال يوجد.  رسوم االشي 

داد المبكر  ال يوجد.  رسوم االسي 

ي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق: الرسوم  -
 
ي تدفع كنسبة مئوية من صاف

 والمصاريف الن 

 رسوم إدارة
ي 20نسبة 

 
 من صاف

ً
الصندوق تحتسب يوميا تدفع كل  عوائد % سنويا

 .شهر

 مصاريف خدمات الحفظ
ي قيمة األصول تحت الحفظ، 0.01بحد أقص نسبة 

 
 من صاف

ً
% سنويا

 التالية: باإلضافة للرسوم 

http://www.alinmainvestment.com/
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 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية.  10مبلغ  -

 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق.  25مبلغ  -

ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها  50مبلغ  -
 الصندوق. 

جميع الرسوم اإلضافية عىل رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار ضف 
 نقل البيانات / تكاليف المقاصة. العملة / مصاريف 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
ن فقط  المستقلي 

مثل مكافأة  24,000مبلغ 
ُ
ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقص ت

 ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلير  

ي   أتعاب مراجع الحسابات الخارج 
ريال  50,000المالية وبحد أقص ريال سعودي عن السنة  30,000مبلغ 

 .
ً
  سعودي سنويا

رسوم نشر معلومات الصندوق عىل 
 موقع تداول

 ريال عن السنة المالية 5,000

 ريال عن السنة المالية 7,500 رسوم رقابية

ية أخرى )تشمل  مصاريف نير
المصاريف المتعلقة بطباعة وتوزي    ع 
التقارير السنوية للصندوق وأية 
مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة 

مع الصندوق ألشخاص يتعاملون 
فيما يتعلق بخدمات اإلدارة 

 والتشغيل(

  ريال سعودي 50,000مبلغ 
ً
 . سنويا

ي األوراق المالية
ن
 .يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق مصاريف التعامل ف

مصاريف التمويل حال وجودها 
ستكون حسب أسعار السوق 

 السائدة
 
ً
 ال توجد حاليا

ي التقرير السنوي للصندوق. هذه األرقام تقديرية وسيتم 
 
 خصم المرصوفات الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيىلي ف

 (يبة القيمة المضافة ( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ”( VAT“بناء عىل نظام رصن
بدء تم ال"(، GAZTـه والذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"2/11/1438

 من بتطبيقه 
ً
يبة القيمة المضافة 2018يناير  1اعتبارا م )"تاري    خ الشيان"(. وبناء عىل ذلك، سيتم احتساب رصن

ي بند "مقابل الخدمات والعموالت  حسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر ب
ن
عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

وط وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء  للسيولة بالريال واألتعاب" من شر
 طول مدة الصندوق.  السعودي

  يبة ال للسيولة بالريال السعوديسيكون عىل صندوق اإلنماء قيمة المضافة عىل جميع تحميل نفقة رصن
اكهم بالصندوق.  ي وقد المستثمرين الذين سيتم اشي  يبة القيمة المضافة عىل أساس تناسن  وسيتم تحصيل رصن

 . م2018يناير  1ل بداية من عتم ذلك بالف
 أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها:  .ب

 مالحظات طريقة احتساب الرسوم والمصاريف نوع الرسوم

اكرسوم      ال توجد.  االشي 

 رسوم اإلدارة

ي قيمة أصول 
 
تحسب بشكل يومي من صاف

 شهريالصندوق وتدفع بشكل 
ي قيمة )

 
النسبة × أصول الصندوق صاف

 المئوية(

  
تحمل عىل 
 الصندوق

 رسوم الحفظ

ي قيمة أصول 
 
تحسب بشكل يومي من صاف
 الصندوق وتدفع بشكل شهري

ي قيمة ) 
 
النسبة × أصول الصندوق صاف
 المئوية(

  
تحمل عىل 
 الصندوق

 مرصوفات إدارية

ي قيمة أصول 
 
تحسب بشكل يومي من صاف

 الصندوق وتدفع بشكل رب  ع سنوي
ي قيمة )

 
النسبة × أصول الصندوق صاف

 المئوية(

  
تحمل عىل 
 الصندوق

رسوم المراجع 
ي   الخارج 

ريال سعودي عن السنة المالية  30,000
تحسب ريال سعودي  50,000وبحد أقص 

 
ً
 بشكل يومي وتدفع سنويا

%xxx xxxxx 
تحمل عىل 
 الصندوق
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 رسوم التعامل
تحسب لكل صفقة يعملها الصندوق عىل 

ي 
 
ب إجماىلي قيمة الصفقة ف

حدة وذلك   برص 
 النسبة المئوية لتكلفة العملية

%xxx xxxxx  
تحمل عىل 
 الصندوق

  رسوم موقع تداول
ً
 تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

%xxx   تحمل عىل
 الصندوق

  الرسوم الرقابية
ً
 تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

%xxx   تحمل عىل
 الصندوق

اتعاب اعضاء مجلس 
 اإلدارة

 
ً
 تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

%xxx xxxxx   تحمل عىل
 الصندوق

مكافآت أعضاء 
عية  الهيئة الشر

ريال سعودي للسنة المالية تحسب  50,000
 
ً
 بشكل يومي وتدفع سنويا

%xxx xxxxx   تحمل عىل
 الصندوق

 إجمالي المصاريف
 %xxx xxxxx   تحمل عىل

 الصندوق

ي قيمة 
ن
متوسط صاف

 األصول لعام
××××× 

  xxxxx   

اك  مقابل الصفقات .ج ي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشي 
داد الن  ي يدفعها واالسي 

وطريقة حساب ذلك  الوحدات، مالكو الن 
 المقابل: 

اك  توجد. ال  رسوم االشي 

داد  رسوم االسي 
 المبكر

 ال توجد. 

داد داد.  رسوم االسي   ال توجد رسوم اسي 

مها مدير الصندوق:  .د  أي عمولة خاصة يي 
ي نهاية السنة المالية 

 
مها مدير الصندوق لالئحة األشخاص المرخص لهم، وسيتم اإلفصاح عنها ف تخضع أي عمولة خاصة يي 

 للصندوق. 
ي يوضح جميع  .ـه

اض  ك بالوحدات مثال افي  فعت من أصول الصندوق أو من قبل المشي 
ُ
ي د

الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات الن 
 عىل أساس عملة الصندوق: 

ي الصندوق بمبلغ 
 
اك عميل ف  الشي 

ً
 وتوضيحيا

ً
اضيا  افي 

ً
ي يبير  مثاال

اض أن  100الجدول اآلن  ألف لم تتغير طوال السنة، وبافي 
ة هو  ي تلك الفي 

 
اك  10حجم الصندوق ف  عىل االشي 

ً
 سنويا

ً
اض تحقيق الصندوق عائدا مليون ريال ولم يتغير طوال السنة، وعىل افي 

(: 10بنسبة 
ً
ي )سنويا

اض  ك بالوحدات من المصاريف بالريال السعودي حسب المثال االفي   % ويوضح حصة المشي 

 المبلغ التقديري نوع الرسوم

ن    240   اتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي 

 300  اتعاب مراجع الحسابات

شادي  0 رسوم المؤشر االسي 

 75 رسوم رقابية

 50 رسوم نشر معلومات الصندوق عىل موقع تداول

عية  500 مكافآت أعضاء الهيئة الشر

 200  %20رسوم إدارة الصندوق 

ن الحفظ   10  %0.01أتعاب أمي 

ية أخرى   10 %0.10مرصوفات نير

 1,385 والتشغيلية اجمالي المصاريف االدارية

ي 
اضن  110,000 % + رأس المال10العائد االفي 

ي 
اضن ي االستثمار االفي 

ن
 108,615  صاف

يبة القيمة المضافة * ة بحسب رصن  . الدولة من وقت آلخر  تحددهما متغي 
يبة القيمة المضافة.   **جميع الرسوم والمصاريف غي  شاملة لرصن

 

6.  :  التقويم والتسعي 
:  الصندوق يتم تحديد قيمة أصول .أ ي

 عىل أساس ما يأن 

 إليها األرباح الموزعة )إن وجدت(.  -
ً
ي يوم التقويم، مضافا

 
 يتم تقويم األوراق المالية حسب سعر اإلغالق ف

ي يوم التقويم.  -
 
 يتم تقويم أسعار صناديق وصفقات المرابحة استنادا إىل مستوى العوائد الفعلية للصفقات المتعاقد عليها ف

 لها أي أرباح يتم تقويم وحدات  -
ً
 إىل آخر سعر وحدة معلن للصندوق المستثمر فيه، مضافا

ً
الصناديق االستثمارية استنادا

 موزعة أو مستحقة بنهاية ذلك اليوم. 
 يوم عمل. كل يتم تقويم أصول الصندوق بنهاية   .ب
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:  .ج ي التسعير
 
ي التقويم أو الخطأ ف

 
ي حالة الخطأ ف

 
ي ستتخذ ف

 اإلجراءات الن 
ي حال تقويم أصل من (1

 
، فسيقوم مدير الصندوق  ف أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ

 بتوثيق ذلك. 
2)  . رة عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير  سيتم تعويض الوحدات المترص 
 عن  (3

ً
ي التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته  خطأ  أيسيتم إبالغ الهيئة فورا

 
المعلن ٪ أو أكير من سعر الوحدة  0.50ف

ي للسوق 
ون  ي لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

ون  ي الموقع اإللكي 
 
 ف
ً
 www.tadawul.com.sa واإلفصاح عن ذلك فورا

 للمادة )
ً
ها مدير الصندوق وفقا

ّ
ي يعد

ي تقارير الصندوق العام الن 
 
 ديق االستثمار. ( من الئحة صنا71وف

 للمادة ) (4
ً
ي التقارير المقدمة للهيئة المطلوبة وفقا

 
( من الئحة صناديق االستثمار بجميع أخطاء التقويم 72سيتم اإلفصاح ف

 .  والتسعير
اك حسابتفاصيل طريقة  .د داد  سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشي   : واالسي 

اك داد  يتم حساب أسعار االشي    واالسي 
ً
ي قيمة األصول للصندوق المخصوم منها الرسوم والمرصوفات الثابتة أوال

 
بناًء عىل صاف

ي يوم التقويم المحدد بآخر يوم 
 
ي قيمة أصول الصندوق، وذلك ف

 
ة بناًء عىل صاف  عمل وفق المعادلة اآلتية: الثم الرسوم المتغير

 االلي   
ً
امات المستحقة، ثم يقسم الناتج عىل عدد الوحدات القائمة تحسب قيمة الوحدة باستخراج إجماىلي أصول الصندوق ناقصا

 إليها األرباح 
ً
ي الصندوق باإلضافة إىل قيمة صفقات المرابحة مضافا

 
ي يوم التقويم. أصول الصندوق تتضمن النقد الموجود ف

 
ف

اكمية.   الي 
ي قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي. 

 
 ويتم تقويم صاف

 الوحدة، وتكرارها: مكان ووقت نشر سعر  .ـه
ي 
ون  ي يوم العمل التاىلي ليوم التقويم وذلك من خالل الموقع اإللكي 

 
وموقع السوق المالية  لمدير الصندوقيتم نشر سعر الوحدة ف

 .  www.tadawul.com.sa السعودية )تداول( 
 

 التعامل:  .7
:  .أ  الطرح األوىلي

 ( ريال سعودي. 10بداية الطرح: )سعر الوحدة عند  -

-  : ة الطرح األوىلي
 . م18/12/2010تبدأ من تاري    خفي 

 . م01/01/2011هو التاري    خ المتوقع لبدء تشغيل الصندوق  -
اك:  .ب ي لتقديم طلبات االشي 

 الموعد النهانئ
اك هو  ي لتقديم طلبات االشي 

ي  12قبل الساعة الموعد النهانئ
 
 من كل يوم عمل يتم تقويمها ف

ً
اليوم نفسه. والطلبات المتسلمة ظهرا

ي يوم العمل التاىلي  12بعد الساعة 
 
 سيتم تقويمها ف

ً
 . ظهرا

اء الوحدات:  .ج  إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشر
اك:  اك إضافة إىل  إجراءات االشي  ي الصندوق تعبئة وتوقيع نموذج طلب االشي 

 
اء وحدات ف ي شر

 
يتعير  عىل المستثمر الراغب ف

و  ي الصندوق وتسليمها توقيع هذه الشر
 
اك ف عن طريق المناولة باليد أو من خالل  - ط واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة باالشي 

ونية المعتمدة باستخدام حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه الشي )بعد أن يتم اعتمادها(    -إرسالها عي  القنوات االلكي 
اك ي   إىل مدير الصندوق مع إيداع مبالغ االشي 

 
كة اإلنماء لالستثمار ويخصم من حسابه ف الحساب االستثماري للعميل لدى شر

ي أي يوم عمل، مع إلزامية إبراز المستثمرين األفراد لبطاقة إثبات الهوية الوطنية السارية االستثماري إىل 
 
حساب الصندوق وذلك ف

( واإلقامة الساري ( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيير  (، وفيما يتعلق بالمستثمر االعتباري يتعير  عليه )للسعوديير  ة )للمقيمير 
اك  كة/المؤسسة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري. كما يمكن للمستثمر تسليم نماذج االشي  تقديم خطاب معتمد من الشر

ونية المرخص بها.  المناولة باليد أو  المستوفاة من خالل  القنوات االلكي 
داد:  داد  إجراءات االسي  داد جميع وحداتهم أو جزٍء منها وذلك باستكمال تعبئة وتوقيع طلب االسي  يجوز لمالكي الوحدات اسي 

ونية المعتمدة  داد المكتملة عن طريق المناولة باليد أو من خالل إرسالها عي  القنوات االلكي 
وتقديم/إرسال طلبات االسي 

ي )بعد أن يتم اعتمادها(. مع إبراز المستثمرين األفراد بطاقة إثبات باستخدام حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه الش 
(، وفيما يتعلق بالمستثمر  ( واإلقامة السارية )للمقيمير  ( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيير  الهوية الوطنية السارية )للسعوديير 

كة/المؤسسة باإلضافة إىل  نسخة من السجل التجاري.  االعتباري يتعير  عليه تقديم خطاب معتمد من الشر
 
ن
ي الصندوقالحد األدب

ن
اك ف ي الصندوق هو مبلغ  : لالشي 

 
اك ف ( ريال سعودي، والحد 5,000) خمسة آالفالحد األدن  لالشي 

ي هو مبلغ 
 
اك إضاف  ( ريال سعودي. 1,000) ألفاألدن  ألي اشي 

داد من الصندوق:   لالسي 
ن
داده  الحد األدب داد واحد إن أدن  حد للوحدات يجوز اسي  ي طلب اسي 

 
بواسطة أي مالك وحدات ف

داد بحد أدن  مبلغ ألف ) ( ريال سعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى. يجب أال يقل رصيد 1,000يجب أن يعادل قيمة اسي 
ة فلن5,000االستثمار المحتفظ به من قبل المستثمر عىل األقل مبلغ خمسة آالف ) ي الحالة األخير

 
يقبل  ( ريال سعودي. وف

داد كل الوحدات المملوكة.  داد إال إذا كان الطلب السي   طلب االسي 
ي الصندوق: 

ن
اك واالستثمار ف ن االشي  ة زمنية تفصل بي 

 أقىص في 

  داد المتسلمة قبل الساعة اك واالسي  ي اليوم نفسه.  12طلبات االشي 
 
 يتم تقويمها ف

ً
 ظهرا

  داد المتسلمة بعد الساعة اك واالسي  .  12طلبات االشي  ي يوم العمل التاىلي
 
 سيتم تقويمها ف

ً
 ظهرا

  .ي مدة أقصاها يومي عمل بعد اليوم الذي حصل فيه تقويم الطلب
 
دة ف  يتم دفع ثمن الوحدات المسي 

  . ي يوم التعامل الالحق ليوم التقويم التاىلي
 
ي العطل الرسمية تصبح الطلبات نافذه ف

 
 أما ف

 الوحدات: مالكي سجل  .د

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 عىل  لمالكي عد مدير الصندوق سجل محدث سيُ 
ً
 قاطعا

ً
ي المملكة العربية السعودية، وُيعد هذا السجل دليال

 
الوحدات وحفظه ف

اك بالوحدات المثبتة فيه، وسيتم إتاحة السجل لمعاينة الهيئة عند طلبها، وسيتم تقديم ملخص ل أي الخاص ب سجللاالشي 
 عند ل مالك

ً
 . طلبهلوحدات مجانا

ة .ـه ،  خالل في  ي صناديق المرابحة واسواق الطرح األوىلي
 
 لمصلحة الصندوق ف

ً
اكات مؤقتا يجوز لمدير الصندوق استثمار مبالغ االشي 

يعة اإلسالمية. أي عائدات ناتجة من مثل هذه االستثمارات ستضاف الالنقد منخفضة المخاطر و  متوافقة مع أحكام ومبادئ الشر
ي قيمة أصول الصندوق لصالح مالكي 

 
. إىل صاف   الوحدات مجتمعير 

 الحد األدن  للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه:  .و
 . ( ماليير  ريال كحد أدن  لرأس مال الصندوق10جمع مبلغ )يهدف مدير الصندوق إىل  

ي قيمة أصول  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب    .ز
 
ماليير  ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدن  لصاف

 الصندوق: 
 . ي حال قامت بطلب إجراء تصحيجي

 
ام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ف  سيقوم مدير الصندوق بااللي  

ي حال عدم استيفاء متطلب ال  )
 
: 10ف ي

ي قيمة الصندوق سيقوم مدير الصندوق باآلن 
 
 ( ماليير  أو ما يعادلها كحد أدن  لصاف

1)  .
ً
 إشعار هيئة السوق المالية فورا

 إدارة الصندوق.  إبالغ مجلس (2
  . متابعة أداء الصندوق والمستوى ألصوله بشكل دوري لمدة (3
ي قيمة األصول فإن مدير الصندوق سيقوم بإنهاء  (4

 
بعد انقضاء مدة المتابعة ولم يتم تصحيح متطلب الحد األدن  لصاف

 للمادة )
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار. 37الصندوق وفقا

ي يؤجل معها التعامل .ح
ي تلك الحاالت:  الحاالت الن 

 
ي الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات المتبعة ف

 
 ف

 يجوز لمدير الصندوق تعليق التعامل بوحدات الصندوق إذا: 
 طلبت الهيئة ذلك.  (1
 . مالكي الوحدات بالصندوقإذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح  (2
3)  

ُ
ي السوق الرئيسيةإذا ع

 
ي يتم فيها  لق التعامل ف

ي يملكها الصندوق، إما الن 
ي األوراق المالية أو األصول األخرى الن 

 
التعامل ف

ي أصول قيمة الصندوق. 
 
ي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصاف

 بشكل عام وإما بالنسبة إىل األصول الن 
داد تمثل نسبة  (4 الصندوق؛ تأجيلها إىل يوم التقويم % أو أكير من قيمة أصول 10يحق لمدير الصندوق إذا كانت طلبات االسي 

دة.  دة لكل عميل إلجماىلي عدد الوحدات المسي 
 التاىلي وذلك بنسبة عدد الوحدات المسي 

اك  ي الصندوق إذا كان ذلك االشي 
 
ك ف اك أي مشي  ي رفض طلب اشي 

 
 مدير الصندوق يحتفظ بالحق ف

َّ
من ضمن أمور -كما أن
وط وأحكام الص سيؤدي-أخرى ي قد تفرض من وقت آلخر من قبل هيئة إىل اإلخالل بشر

ندوق أو األنظمة أو اللوائح التنفيذية الن 
 السوق المالية أو الجهات التنظيمية األخرى بالمملكة العربية السعودية. 

ي ستؤجل:  .ط
داد الن  ي بمقتضاها اختيار طلبات االسي 

 اإلجراءات الن 
ي رفض طلب 

 
داد يحتفظ مدير الصندوق بالحق ف ي الصندوق إذا كان ذلك اسي 

 
داد أي مستثمر ف ، من ضمن أمور أخرى، االسي 

ي قد تفرض من وقت آلخر من 
وط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق أو اللوائح التنفيذية الن  سيؤدي إىل اإلخالل بشر

 قبل هيئة السوق المالية أو الجهات التنظيمية األخرى بالمملكة العربية السعودية. 
 

 الوحدات:  خصائص .8
يجوز لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات تكون جميعها من فئة واحدة ويتمتع مالكيها بحقوق متساوية ويعاملوا 

ي أصول الصندوق وهي غير قابلة للتحويل، ولن  ،الصندوقبالمساواة من قبل مدير 
 
حيث تمثل كل وحدة حصة مشاعة متساوية ف

ي الصندوق. 
 
 يصدر مدير الصندوق شهادات ملكية للوحدات ف

 

 : المحاسبة وتقديم التقارير  .9
ي الصندوق ذلك قامكلما   مالك الوحداتيرسل مدير الصندوق إشعار تأكيد إىل  -

 
اك بوحدات ف إرسال تقرير يبير  ، كما يتم باالشي 

 بعمليات مالك الوحدات خالل )
ً
ي قيمة الوحدات 15الموقف الماىلي وسجال

 
ي وحدات الصندوق، وعدد وصاف

 
اك ف ( يوما من كل اشي 

ة، والقوائم المالية المراجعة للصندوق وذلك خالل مدة ال تتجاوز ) ك بها بنهاية هذه الفي  ة التقرير، 70المشي   من نهاية في 
ً
( يوما

ة التقرير 35م إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل )وسيت  من نهاية في 
ً
وسيتم إرسال بيان سنوي إىل مالك الوحدات  ،( يوما

ي وحدات الصندوق عىل مدار السنة 
 
ي شأنها البيان( يلخص صفقاته ف

 
ي ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد ف

 
)بما ف

 من30المالية خالل )
ً
 للمادة ) ( يوما

ً
 . ( من الئحة صناديق االستثمار 71نهاية السنة المالية، وذلك وفقا

ي الموقع  -
 
ي سيتم إتاحة تقارير الصندوق ف

ون  ي للسوق، وسيتم اإللكي 
ون  إرسال التقرير إىل العنوان  لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

ي سجالت العميل
 
ي المحفوظ ف

ون  يدي أو اإللكي   . الي 

ي تم  -
 
 م.  2011ديسمي   31توفير أول قوائم مالية مراجعة للسنة المالية األوىل المنتهية ف

ي لمدير الصندوق -
ون  ي الموقع اإللكي 

 
ي لمدير الصندوق، وستتم إتاحتها ف  عند تقديم طلب كتان 

ً
 سيتم توفير هذه القوائم مجانا

ي للسوق
ون   ،والموقع اإللكي 
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 مجلس إدارة الصندوق:  .10
ف عىل إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق يتكون من   عليهم، وتتم الموافقة مستقلير   عضوينأعضاء منهم أربعة يشر

من قبل هيئة السوق المالية، وتبدأ عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية عىل طرح وحدات الصندوق، 
 من تاري    خ  وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتير  

ً
. ويباشر مهامه اعتبارا

ً
وتمتد العضوية لمدة بدء تشغيل الصندوق عىل األقل سنويا

 . سنوات أخرى ثالثةلمدة  سنوات قابلة للتجديد  ثالثة
 تشكيل مجلس اإلدارة:  .أ

، يتمتع كل عضو من أعضاء مجلس مدير الصندوق، بناًء عىل اختيارهأعضاء يعينهم أربعة سيتألف مجلس إدارة الصندوق من 
ي قطاع 

 
ة ف  االستثمار حسبما هو مبير  أدناه: اإلدارة و إدارة الصندوق التالية أسماؤهم بخي 
 )رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو مستقل( األستاذ / خالد بن عبد هللا الرميح

ي 
 
ي علم النفس من جامعة الملك سعود ف

 
ة عملية تزيد عن  يحمل األستاذ/ خالد درجة البكالوريوس ف الرياض، حيث يتمتع بخي 

ي عام  30
 
كة أرامكو منذ التحاقه بها ف ي شر

 
ي العديد من المناصب القيادية ف

 
ي المجاالت اإلدارية والفنية والقيادية، تدرج ف

 
 ف
ً
عاما
كة أر  1976 ي منطقة الرياض، وقد مثل شر

 
كة أرامكو السعودية ف امكو لدى العديد وحن  اآلن، يشغل حاليا منصب مدير شؤون شر

اء.   من الجهات الحكومية، ومجلس الشورى وهيئة الخي 
ي                

ن
 )عضو مستقل( الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباب

ي االقتصاد من جامعة كونكورديا ودرجة 
 
ي كندا ودرجة الماجستير ف

 
ي االقتصاد من جامعة كونكورديا ف

 
يحمل درجة الدكتوراه ف

ي 
 
ي االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس الماجستير ف

 
االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس ف

ة تزيد عن  ي االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام، يتمتع بخي 
 
 منصب رئيس لقسم  29ف

ً
، كما يشغل حاليا ي المجال األكاديمي

 
سنة ف

ي جامعة اإلم 
 
ام محمد بن سعود اإلسالمية، وقد عمل عىل كثير من النشاطات األكاديمية وقدم مجموعة من التمويل واالستثمار ف

ي عضوية جمعية االقتصاد السعودية و 
ي المجال االقتصادي، ويحمل الدكتور السحيبان 

 
األوراق العلمية واألعمال االستشارية ف

ي جامعة اإل 
 
 مام  محمد بن سعود اإلسالمية. عضوية العديد من المجالس واللجان والهي ئات العلمية ف

 )عضو غي  مستقل( االستاذ / تركي بن عبد العزيز بن مرشو د
ة تزيد عن  ي اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود، ويتمتع بخي 

 
ي مجال االستثمار  10يحمل درجة البكالوريوس ف

 
سنوات ف

يعات األوراق المالية، يشغل  ي انظمة وتشر
 
ة ف ام ومكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة إىل الخي   

والمطابقة وااللي 
ي المجال 

 
كة اإلنماء لالستثمار، وقد عمل عىل الكثير من األعمال االستشارية ف  منصب رئيس عمليات المساندة لشر

ً
حاليا
كات. االستث  ماري وتأسيس الشر

 )عضو غي  مستقل( االستاذ / مازن بن فواز بغدادي
ة أكير من  ي اإلنماء لالستثمار، ولديه خي 

 
ي كل  20مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي ف

 
ي مجال االستثمار. وقد عمل مازن ف

 
 ف
ً
عاما

ي سي العربية السع  إتش ن 
ً
ا ودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كان من بنك الرياض والسعودي الفرنسي كابيتال وأخير

ي إدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ 
 
ي سي العربية السعودية. وقد عمل مازن ف ي إتش إس ن 

 
يشغل منصب رئيس االستثمار ف

ي 
 
. ويحمل مازن شهادة البكالوريوس ف ي ي والخليج 

ّ
ي اسواق األسهم والنقد عىل المستويير  المحىل

 
 تخصص المالية الخاصة الُمدارة ف

ي مجاالت اإلدارة من معهد انسياد للدراسات العليا 
 
ول والمعادن كما حصل عىل دورات متخصصة ف من جامعة الملك فهد للبي 

ي ادارة االعمال. 
 
 ف

:  .ب ي
 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عىل سبيل المثال ال الحرص، اآلن 

اماته بالشكل الذي يخدم مصالح  - اف والمتابعة ألعمال مدير الصندوق وأدائه، والتأكد من تنفيذ مدير الصندوق اللي   اإلشر
 ، والعمل بأمانة ومهارة وعناية وحرص لتحقيق أهداف الصندوق. مالكي الوحدات

ي للصندوق.  -
 المصادقة عىل تعيير  المحاسب القانون 

 فيها، ويشمل ذلك الموافقة عىل جميع العقود والقرا -
ً
ي يكون الصندوق طرفا

عىل سبيل المثال ال -رات والتقارير الجوهرية الن 
  الموافقة-الحرص

ً
مة وفقا عىل عقود خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المي 

ي شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم ب
 
ي المستقبل. للقرارات االستثمارية ف

 
 ها ف

 -الوحداتمالكي بما يحقق مصلحة – التأكد من أداء مدير الصندوق لمسؤولياته -
ً
وط  حكام الئحة صناديق االستثمار أل  وفقا وشر

 . وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

وط  - ي الشر
 
اتيجية االستثمار المحددة ف ام مدير الصندوق بإدارة أصول الصندوق وفق اسي   واألحكام. التأكد من الي  

اف  -  ومن  كان ذلك –اإلشر
ً
 عىل أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. أو المصادقة  الموافقة-مناسبا

ام لدى مدير  - ام و/أو لجنة المطابقة وااللي    عىل األقل مع مسؤول المطابقة وااللي  
ً
 لمراجعة ،الصندوقاالجتماع مرتير  سنويا

ام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة  المتطلبات-الحرصعىل سبيل المثال ال –ذات العالقة، ويشمل ذلك  الي  
ي الئحة صناديق االستثمار 

 
 . المنصوص عليها ف

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.  -

وط وأحكام الصندوق  -  أم -وأي مستند آخر مذكرة المعلومات و التأكد من اكتمال ودقة شر
ً
هسواء أكان عقدا  يتضمن-غير

إفصاحات تتعلق بالصندوق أو مدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إىل التأكد من توافق جميع ما سبق مع أحكام الئحة 
 صناديق االستثمار. 

 مراجعة ومراقبة أداء االستثمارات بشكل نصف سنوي.  -

 . مالكي الوحداتواهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة  العمل بأمانة وحسن نية -
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ي اتخذها المجلس.  -
ي تبير  جميع وقائع االجتماعات والقرارات الن 

 تدوين محاض  االجتماعات الن 
 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  .ج

مثل مكافأة كل عضو من أعضاء  20,000مبلغ 
ُ
. ريال سعودي عن السنة المالية بحد أقص ت  مجلس اإلدارة المستقلير 

 أي ال يوجد  .د
ً
 تعارض متحقق أو محتمل بير  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق. حاليا

 ك ونيعملمجلس الصندوق أعضاء  .ـه
ً
ي الصناديق اآلتية:  اءعضأأيضا

 
 مجلس إدارة ف

 اسم الصندوق
نوع 

 الصندوق

 األعضاء

االستاذ / خالد 
 الرميح

الدكتور / محمد 
ي 
 السحيبابن

تركي بن  /األستاذ 
 مرشود

االستاذ / مازن 
 بغدادي

 عضو غير مستقل عضو غير مستقل عضو مستقل عضو مستقل طرح عام صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 عضو غير مستقل عضو غير مستقل عضو مستقل عضو مستقل طرح عام لإلصدارات األوليةصندوق اإلنماء 

 عضو غير مستقل عضو غير مستقل عضو مستقل عضو مستقل طرح عام متعدد األصولصندوق اإلنماء المتوازن 

 عضو غير مستقل عضو غير مستقل عضو مستقل عضو مستقل طرح عام صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

ي 
 عضو غير مستقل ..........  عضو مستقل ..........  طرح عام صندوق اإلنماء وريف الوقفن

ي صندوق 
 عضو غير مستقل ..........  عضو مستقل ..........  طرح عام اإلنماء عناية الوقفن

ي لرعاية االيتام
 عضو غير مستقل ..........  عضو مستقل ..........  طرح عام صندوق اإلنماء الوقفن

ي للمساجد
 عضو غير مستقل عضو غير مستقل عضو مستقل ..........  طرح عام صندوق اإلنماء الوقفن

 عضو غير مستقل ..........  عضو مستقل ..........  طرح عام صندوق مكة العقاري

صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة 
ة األجل –السعودية المحلية   قصي 

 عضو غير مستقل عضو غير مستقل ..........  ..........  طرح عام

 عضو غير مستقل عضو غير مستقل ..........  ..........  طرح خاص صندوق اإلنماء العقاري

صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية 
 العقاري

 ..........  ..........  عضو مستقل ..........  طرح خاص

 عضو غير مستقل عضو غير مستقل ..........  ..........  طرح خاص صندوق اإلنماء إيوان العقاري

 ..........  عضو غير مستقل مستقل عضو  ..........  طرح خاص صندوق اإلنماء التعليمي 

ي قطاع الحج والعمرة
ن
 ..........  عضو غير مستقل ..........  ..........  طرح خاص صندوق االستثمار ف

كات الملكية  ي شر
ن
صندوق اإلنماء لالستثمار ف
 الخاصة

 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص

ي 
 
 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص صندوق دانية مكة الفندف

يا العقاري  عضو غير مستقل عضو غير مستقل ..........  ..........  طرح خاص صندوق اإلنماء الير

ي 
وان اللوجسن   عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص صندوق القي 

 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  خاصطرح  صندوق ضاحية سمو العقاري

 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص صندوق االنماء المدر للدخل األول

 عضو غير مستقل ..........  عضو مستقل ..........  طرح خاص صندوق اإلنماء العقارية العقاري

ي صندوق مجمع اإلنماء 
 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص اللوجيسن 

 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول

ي 
 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثابن

 عضو غير مستقل ..........  ..........  ..........  طرح خاص اإلنماء مشارف العوالي صندوق 

 
عية  .11  : الهيئة الشر

عية. وستقوم هذه الجهة بما  ام الصندوق بالمعايير الشر  
عي المعينة من قبل مدير الصندوق من الي 

تتأكد جهة المراجعة والتدقيق الشر
اف ورقابة التقيد  ة باإلشر عية لجميع أنواع المعامالت المالية واالستثمارية للصندوق، وتعد لها من خي  ام بالقواعد واألحكام الشر وااللي  

عي ملزمة للصندوق. 
 قرارات جهة المراقبة والتدقيق الشر

عية .أ  للصندوق:  الهيئة الشر
كة اإلنماء لالستثمار وهم:  عية المعتمدون لدى شر  هم أعضاء الهيئة الشر

   بن صالح األطرم:  الرحمنعبد الشيخ الدكتور 
ي الفقه من 

 
ف األوىل والماجستير بدرجة امتياز ف  ، حاصل عىل الدكتوراه مع مرتبة الشر

ً
 للهيئة؛ عضو مجلس الشورى سابقا

ً
رئيسا

يعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود، ويشغل عضوية  ي الشر
 
يعة جامعة اإلمام محمد بن سعود ودرجة البكالوريوس ف كلية الشر

عي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية عدد 
عية، منها: عضوية المجلس الشر من الهيئات والمجالس الشر

ي البحرين، وعضوية مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد 
 
ف

 
ً
ا ، كما كان فضيلته عضو والتمويل وهو كذلك أمينها العام، وخبير ي مجمع الفقه اإلسالمي الدوىلي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
 
ف

عية لمرصف   للهيئة الشر
ً
 وأمينا

ً
يعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وعضوا ي كلية الشر

 
هيئة التدريس بقسم الفقه ف

 .  الراججي
 بن وكيل الشيخ:  عبد هللاالشيخ الدكتور 
 للرئيس؛

ً
ي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، حاصل عىل درجة البكالوريوس  نائبا

 
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين ف

ي السنة وعلومها من جامعة االمام محمد بن سعود ودرجة 
 
ي أصول الدين من جامعة االمام محمد بن سعود ودرجة الماجستير ف

 
ف
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ي السنة وعلومها من جامعة االمام م
 
ي مجال المعامالت المالية مع عدد من الدكتوراه ف

 
حمد بن سعود، وله مشاركات فاعلة ف

ي عدد من الجمعيات والهيئات العلمية. 
 
 المؤسسات المالية القائمة داخل وخارج المملكة، وهو عضو ف

 : كي
 الشيخ الدكتور سليمان بن تركي الي 

ي جامعة اإلمام 
 
؛ عضو هيئة التدريس بالمعهد العاىلي للقضاء ف

ً
محمد بن سعود اإلسالمية، وقد حصل عىل درجة عضوا

يعة  ي الفقه من كلية الشر
 
يعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه ف ي الشر

 
البكالوريوس ف

ي قانون التجارة الدوىلي من جامعة إيسكس بالمملكة المتحدة، و 
 
ي باإلضافة إىل حصوله عىل درجة الماجستير ف

 
درجة الدكتوراه ف

ي مجال المعامالت المالية. 
 
 القانون من جامعة لندن بالمملكة المتحدة، وله أبحاث ومشاركات ف

:  عبد هللاالشيخ الدكتور يوسف بن   الشبيىلي
ي جامع  ة اإلم  ام محم  د بن س  ع ود 

 
؛ ع ض  و ه ي ئ ة ال ت  دري   س بالمع ه د الع اىلي للقض  اء ف

ً
اإلس  الم ي ة، حاصل عىل درجة عضوا

يعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم وقد حصل عىل درجة  ف من كلية الشر البكالوريوس مع مرتبة الشر
معامالت الماجستير ودرجة الدكتوراه من قسم الفقه المقارن بالمعهد العاىلي للقضاء، وف ض  يلت ه م ن الع ل م اء الب ارزي ن ف ي ف ق ه ال
ي ذلك، وي ش    غ    ل ع ض   وي  ة ع   دد م  ن اله  ي  ئ   ات للعديد من المؤسسات المالية واالقتصاد

 
ية اإلسالمية المالية، وله إسهامات بارزة ف

عية لمراجع يعة بأمريكا الشمالية، وعضو اللجنة الشر ة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهو عضو مجمع فقهاء الشر
 تنظيم جباية الزكاة بالمملكة العربية السعودية. 

عيةمسؤولية  .ب  : الهيئة الشر
عيةتتمثل مسؤوليات  :  الهيئة الشر ي

ي اآلن 
 
 ف

وط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها باألحكام والضوابط  - دراسة ومراجعة شر
عية.   الشر

عية.  - عي إىل مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام والضوابط الشر
 تقديم الرأي الشر

ي يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر فيها  -
يعة اإلسالمية والن  تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات المتوافقة مع أحكام الشر

ة األجل.   السيولة المتوفرة للصندوق كاستثمارات قصير
  مالئمة لمدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجدت. تقديم معايير  -
عية المحددة.  -  مراقبة االستثمارات عىل ضوء الضوابط الشر
ي التقرير السنوي للصندوق.  -

 
عية إلدراجها ف ام الصندوق باألحكام والضوابط الشر عي فيما يتعلق بالي  

 إبداء الرأي الشر
عيةمكافآت أعضاء  .ج  : الهيئة الشر

. ريال سعودي  50,000بحد أقص 
ً
 سنويا

عية:  .د  المعايير الشر
م مدير الصندوق باألحكام والضوابط الصادرة من  :  ئةيالهيلي   ي

ي جميع تعامالت الصندوق، وأبرزها ما يأن 
 
عية ف  الشر

كات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المحرمة.  - ي أسهم الشر
 
 ال يجوز لمدير الصندوق االستثمار والتعامل ف

اض بالفائدة الربوية، فإن  - ي قد تتعامل باإليداع أو االقي 
كات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المباحة الن  بالنسبة للشر

 االستثمار فيها يخضع للضوابط اآلتية: 
 بالفائدة –أال يتجاوز إجماىلي حجم النشاط أو العنرص المحرم  (1

ً
 لمحرم أو إيداعا

ً
 كان أو تملكا

ً
قدرها  نسبة-الربويةاستثمارا

(33.3 ،  أيهما أكي 
ً
ي عشر شهرا

كة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثن  ويتم التعرف %( من إجماىلي موجودات الشر
كة، تحت اسم استثمارات أو أصول أو نقد.  ي جانب الموجودات من قائمة المركز الماىلي للشر

 
 عىل ذلك ف

 عن 5رم )أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من التعامل المح (2
ً
كة، سواٌء أكان هذا اإليراد ناتجا %( من إجماىلي إيراد الشر

استثمار بفائدة ربوية أو ممارسة لنشاط محرم أو تملك لمحرم أو غير ذلك. وإذا لم يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات 
ي ذلك جانب االحتياط، 

 
ي معرفتها، ويراع ف

 
ي جانب اإليرادات ويتم التعرف فيجتهد ف

 
من قائمة الدخل عىل ذلك ف

كة.   للشر
ض بالربا  (3  قصير -أال يتجاوز إجماىلي المبلغ المقي 

ً
 طويل األجل أم قرضا

ً
%( من إجماىلي 33.3) نسبة-األجلسواء أكان قرضا

 ،  أيهما أكي 
ً
ي عشر شهرا

كة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثن  ي ويتم التعرف موجودات الشر
 
عىل هذا الضابط ف

. جانب المطلوبات  ي قائمة المركز الماىلي
 
 ف

ه. ولذا فإن أي إيراد محرم ال   وإعطاًء، قليله وكثير
ً
ي جواز التعامل بالربا، فإنه محرم أخذا

 بأن تحديد هذه النسب ال يعن 
ً
علما

 يجوز أن يعود بالنفع عىل أصول الصندوق ويجب التخلص منه. 
ي  -

 
ي حال وجود إيرادات محرمة ف

 
ي جرى االستثمار فيهاألصول ف

م بالتخلص من اإليراد المحرم الن  ا؛ فإن مدير الصندوق يلي  
عيةحسب ما تقرره  ي يرصف فيها.  الهيئة الشر

ي مقدار ما يجب التخلص منه والجهة الن 
 
 للصندوق ف

ي حال تغير اجتهاد  -
 
ي عىل االجتهاد وخاضع إلعادة النظر حسب االقتضاء، وحينئٍذ فإنه ف

الهيئة ما ورد ذكره من الضوابط مبن 
ع م بتلك الضوابط فيما يجد من استثمارات الصندوق.  يةالشر ي األسهم، فإن مدير الصندوق يلي  

 
ي ضوابط االستثمار ف

 
 ف

عية وتنفيذ الصفقات وفق اإلجراءات  - م بتطبيق األحكام والضوابط الشر  الصندوق يلي  
َّ
فيما يتعلق بصفقات المرابحة فإن

عيةالمعتمدة من   للصندوق.  الهيئة الشر
ي أي منها إال بعد الحصول عىل موافقة  -

 
 الصندوق لن يستثمر ف

َّ
الهيئة فيما يتعلق بالصكوك والصناديق االستثمارية فإن

عية  عىل الدخول فيه.  الشر
 الرقابة الدورية عىل الصندوق:  .ـه

ي الصندوق وتوافق الصندوق تتم دراسة 
 
عية المعتمدة بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضواباألصول المستثمر بها ف ط الشر

عيةلدى   . الهيئة الشر
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عية:  .و ي حال عدم التوافق مع المعايير الشر
 
 اإلجراءات المتبعة ف

ي حال خروج أي من 
 
ي يملك الصندوق األصول وف

 عن ملكية الن 
ً
عية فسيتوقف مدير الصندوق فورا فيها عن هذه الضوابط الشر

اء أي  ي أقرب وقٍت أصولها جديدة فيها، ويبيع ما يملكه من أصول شر
 
 لصندوق. ا بما يضمن مصالحف

 

 مدير الصندوق:  .12
 اسم مدير الصندوق:  .أ

كة اإلنماء لالستثمار.   شر
خيص الصادر عن هيئة السوق المالية:  .ب  رقم الي 

37- 09134   
 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:  .ج

المملكة العربية  11544الرياض  55560، طريق الملك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان
 السعودية. 

 + 966112185999 هاتف
 +966112185900 فاكس

خيص الصادر عن هيئة السوق المالية:  .د  تاري    خ الي 
 م. 13/4/2009ـه الموافق 17/04/1430

 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:  .ـه
كة اإلنماء لالستثمار برأس مال  مليون  (250)ريال سعودي ورأس المال المدفوع ( ألف مليون 1,000,000,000)تأسست شر

 ريال سعودي. 
 ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق:  .و

كة المدققة لسنة  -  ريال سعودي. ألف  374,083: م2019بلغت إيرادات الشر
كة المدققة لسنة  -  ريال سعودي. ألف  239,943: م2019بلغت أرباح الشر

 مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو: أسماء أعضاء  .ز
ي جميع 

 
كة اإلنماء لالستثمار، كما يجب عىل مجلس اإلدارة وف يتوىل مجلس اإلدارة المسؤولية الرئيسية لمراقبة أعمال وشؤون شر

ي 
 
 للقوانير  المعمول بها ف

ً
، وذلك وفقا كة اإلنماء لالستثمار. األوقات، الترصف بأمانة ونزاهة وجدية من جميع النواحي   شر

 )رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل( األستاذ / عبدالرحمن بن محمد بن عبد هللا الراشد
ي إدارة األعمال من جامعة الملك سعود عام )

 
م(، شغل الراشد العديد من المناصب الهامة 1984حاصٌل عىل درجة البكالوريوس ف

 
ً
ي مجال الرقابة المالية منها مديرا

 
 لإلدارة العامة ف

ً
 عاما

ً
ي كانت نواة إنشاء السوق المالية، ومديرا

إلدارة الرقابة عىل األسهم والن 
 2016م وحن  عام 2009لهيئة السوق المالية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية من عام 

ً
م، شغل أيضا

، يشغل األستاذ  العديد من عضويات اللجان وفرق العمل سواء عىل مستوى المملكة ي وعىل مستوى دول الخليج العرن 
كة تداول العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة   العديد من عضوية مجلس اإلدارات منها رئيس مجلس إدارة شر

ً
عبدالرحمن حاليا

كة االتصاالت السعودية.  كة عقاالت المملوكة لشر كة أم القرى وعضو مجلس إدارة شر  شر
 )عضو( بدالعزيز بن فارس الفارساألستاذ / عبد المحسن بن ع

ي المحاسبة من جامعة غرب 1982حاصل عىل شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود)
 
م(، ودرجة الماجستير ف

 منصب CPAم(، إضافة إىل زمالة المعهد األمريكي للمحاسبير  القانونيير  1989الينوي بالواليات المتحدة األمريكية )
ً
. يشغل حاليا

ي القطاعير  العام والخاص 2006المنتدب والرئيس التنفيذي لمرصف اإلنماء منذ ) العضو 
 
م(، وقد سبق لألستاذ الفارس العمل ف

ي السعودي ألكير من  ي مؤسسة النقد العرن 
 
 ) 18حيث عمل ف

ً
 لمصلحة الزكاة والدخل 2001 – 1983عاما

ً
 عاما

ً
م(، كما عمل مديرا

 تن2001-2004)
ُ
 عاما

ً
كة عبد اللطيف جميل )م(، وكذلك مديرا  للخدمات المالية بشر

ً
م(، كما سبق أن عمل 2006-2004فيذيا

ي مدينة لوس أنجلوس بالواليات المتحدة األمريكية لمدة عامير  )
 
ي مكتب أرنست ويونج ف

 
 1995-1993ف

ً
م(. يرأس ويشغل حاليا

نة التنفيذية، عضو مجلس إدارة عضوية عدة مجالس ولجان متخصصة منها عضو مجلس إدارة مرصف اإلنماء وعضو اللج
كة  ، ورئيس مجلس إدارة شر ، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير  ي

ي والمهن 
المؤسسة العامة للتدريب التقن 

كة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، كما سبق أن شغل عضوية عدة  ي الشر
 
ي لجنة المراجعة ف

 
اإلنماء طوكيو مارين، عضو ف

كة)م ية واللجنة المالية بالشر كة السعودية للصناعات األساسية )سابك( ولجنة الموارد البشر -2004جالس منها مجلس إدارة الشر
(، 2009-2001(، مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص " البنك االسالمي للتنمية")2011

، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للت أمينات االجتماعية، مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار، مجلس إدارة البنك الزراعي
وعضو لجنة معايير المحاسبة بالمملكة ، رئيس لجنة معايير المحاسبة بالهيئة الخليجية للمراجعة والمحاسبة، رئيس لجنة 

ي مجلس منطقة المراجعة بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص" البنك اإلسال 
 
 ف
ً
مي للتنمية". كما أن األستاذ الفارس عضوا

ي واإلداري  ي المجال الماىلي والمحاسن 
 
ي العديد من المؤتمرات والدورات وفرق العمل المتخصصة ف

 
الرياض، إضافة إىل أنه شارك ف

ي ونظم المعلومات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.   والرقان 
 )عضو(  ن أحمد بغدادياألستاذ / مازن بن فواز ب

ة أكير من  ي اإلنماء لالستثمار، ولديه خي 
 
ي كل  20مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي ف

 
ي مجال االستثمار. وقد عمل مازن ف

 
 ف
ً
عاما

ي سي العربية السعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كان   إتش ن 
ً
ا من بنك الرياض والسعودي الفرنسي كابيتال وأخير

ي إدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ  يشغل منصب رئيس االستثمار 
 
ي سي العربية السعودية. وقد عمل مازن ف ي إتش إس ن 

 
ف

ي تخصص المالية 
 
. ويحمل مازن شهادة البكالوريوس ف ي ي والخليج 

ّ
ي اسواق األسهم والنقد عىل المستويير  المحىل

 
الخاصة الُمدارة ف
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ول والمعادن كما حصل عىل دورات ي مجاالت اإلدارة من معهد انسياد للدراسات العليا  من جامعة الملك فهد للبي 
 
متخصصة ف

ي ادارة االعمال. 
 
 ف

 )عضو( الدكتور / سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي
حصل الدكتور سعد بن عطيه الغامدي  عىل دكتوراه الفلسفة    المحاسبة، من جامعة والية أوكالهوما، الواليات المتحدة  

ي المحاسبة من نفس الجامعة عام 1980األمريكية عام 
 
م، وبكالوريوس المحاسبة وإدارة األعمال 1974م، وماجستير العلوم ف

ف األوىل(  ي كلية 1971من جامعة الملك سعود عام بدرجة ممتاز )مع مرتبة الشر
 
م، كما عمل أستاذ مساعد بقسم المحاسبة ف

ة من  كات سعودية منها 1406ـه إىل 1401العلوم اإلدارية  بجامعة الملك سعود خالل الفي  ي شر
 
ـه، كما شغل عدة مناصب ف

" و"عبداللطيف  كة السعودية للنقل الجماعي كة الوطنية للنقل البحري" و"الشر جميل المحدودة" شارك الدكتور سعد "الشر
ي عضوية عدد من مجالس اإلدارات وكان منها نائب رئيس مجلس إدارة مرصف االنماء. 

 
 الغامدي ف

 )عضو مستقل( المهندس / يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل
ول والم ي علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبي 

 
عادن، شغل المهندس الزامل العديد يحمل درجة البكالوريوس ف

كات التابعة لها سواء عىل مستوى عضويات مجلس إدارات داخل المملكة وخارجها،  كة سابك والشر من المناصب القيادية بشر
اتيجية الوطنية  وع االسي  وة المعدنية والرئيس التنفيذي لمشر  منصب مستشار معاىلي وزير الطاقة والصناعة والير

ً
يشغل حاليا

وة المعدنية. للص  ناعة بوزارة الطاقة والصناعة والير
 )عضو( األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم

كة  يشغل األستاذ محمد إقبال حاليا منصب مدير عام المجموعة المالية بمرصف اإلنماء باإلضافة إىل عضوية مجلس إدارة شر
كات التابعة لمرصف اإلنماء.  شغل السيد إقبال منصب نائب رئيس بنك فيصل اإلسالمي والذي اإلنماء لالستثمار وهي إحدى الشر

ي باإلضافة إىل شهادة 
ي باكستان. يحمل السيد إقبال درجة البكالوريوس من جامعة كراتسر

 
يعد أول بنك إسالمي يتم إنشاؤه ف

ي الوقت الحاىلي رئاس
 
ي المعتمد من معهد المحاسبير  القانونيير  بباكستان ويتوىل ف

ة هذا المعهد. يتمتع السيد المحاسب القانون 
ائب  ي المملكة العربية السعودية مثل لجنة المراقبير  الماليير  للبنوك السعودية ولجنة الزكاة والرص 

 
إقبال بعضوية لجان مختلفة ف

 للبنوك السعودية. 
 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق:  .ح

وط وأحكام  بموجب أحكام مالكي الوحداتلمصلحة ( العمل 1 الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم وشر
 الصندوق ومذكرة المعلومات، وذلك فيما يتعلق بالصندوق. 

ي  (2
 
ي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما ف

ام بجميع المبادئ والواجبات الن  يقع عىل عاتق مدير الصندوق االلي  
 دات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. الوحلك واجب األمانة تجاه مالكي ذ

3)  : ي
 عن القيام باآلن 

ً
 يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية.  -
 القيام بعمليات الصندوق اإلدارية.  -
 طرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص.  -
وط وأحكام الصندوق  -  )ومذكرة المعلومات( واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. التأكد من دقة شر
ي استثمارات الصندوق، وضمان  -

 
ي تؤثر ف

يجب عىل مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر الن 
 نوي عىل األقل. شعة التعامل معها. عىل أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل س

ام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم (    4  عن االلي  
ً
 مدير الصندوق مسؤوال

ّ
ُيعد

الصندوق كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم، وُيعد مدير 
 تجاه مالكي 

ً
 الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء الترصف أو التقصير المتعمد. مسؤوال

ي الملحق رقم ) (5
 
ام بما ورد ف  ( من الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بطلبات الموافقة أو اإلشعارات للهيئة. 11االلي  

ام لصندوق اال  (6  ستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللي  
ي سُيكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  .ط

 المهام الن 
 إعداد القوائم المالية ومراجعتها.  -
 أمير  الحفظ ليتوىل حفظ أصول الصندوق.  -
ي ح -

 
 ال تم ذلك(. تعيير  شخص لتقديم المشورة فيما يتعلق بأعمال الصندوق )ف

 : ، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية .ي
.  ال توجد 

ً
 حاليا

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:  .ك
 الئحة األشخاص المرخص لهم. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب  (1
ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.  (2

 
 إلغاء ترخيص مدير الصندوق ف

ي ممارسة نشاط اإلدارة.  (3
 
 تقديم طلب إىل الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص ف

 بشكل تراه الهيئة -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  (4
ً
ام-جوهريا  النظام أو لوائح التنفيذية.  بالي  

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر  (5
ي يديرها مدير المحفظة. 

 مسجل لدى مدير الصندوق قادر عىل إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق الن 
 ذات أهمية جوهرية.  أنها -معقولةناًء عل أسس ب-أي حالة أخرى ترى الهيئة  (6
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ن الحفظ:  .13  أمي 
 اسم أمير  الحفظ:  .أ

 . الرياض المالية
خيص الصادر عن هيئة السوق المالية:  .ب  رقم الي 

37- 07070 
 ألمير  الحفظ: عنوان المكتب الرئيس  .ج

 . المملكة العربية السعودية 3712-12331 الرياض- العليا -شارع التخصصي  6775اإلدارة العامة:  العنوان
 920012299 هاتف

خيص الصادر عن هيئة السوق المالية:  .د  تاري    خ الي 
 . م19/06/2007

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمير  الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  .ـه
اماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار،  (1  عن الي  

ً
 أمير  الحفظ مسؤوال

ّ
سواٌء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها ُيعد

 
ً
 أمير  الحفظ مسؤوال

ّ
 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم، وُيعد

ً
 ثالثا

ً
 تجاه مدير طرفا

ف الوحدات ومجلس إدارة الصندوق عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء الترص الصندوق مالكي 
 أو التقصير الُمتعمد. 

 عن حفظ أصول ال (2
ً
 أمير  الحفظ مسؤوال

 
الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع صندوق وحمايتها لصالح مالكي ُيعد

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. 
 فيما يتعلق بصندوق  .و

ً
 ثالثا

ً
ي كلف بها أمير  الحفظ طرفا

 االستثمار: المهام الن 
 للحفظ من الباطن، 

ً
 أو أي من تابعيه المرخصير  لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أمينا

يجوز ألمير  الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكير
 ويدفع أمير  الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمير  حفظ من الباطن من موارده الخاصة. 

 األحكام المنظمة لعزل أمير  الحفظ أو استبداله:  .ز
 دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم. الحفظ ظ عن ممارسة نشاط توقف أمير  الحف (1
ي ممارسة نشاط  (2

 
 أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة. الحفظ إلغاء ترخيص أمير  الحفظ ف

ي ممارسة نشاط الحفظ.  (3
 
 تقديم طلب إىل الهيئة من أمير  الحفظ إللغاء ترخيص ف

  –قد أخل أمير  الحفظ  أو إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق  (4
ً
ام النظام أو لوائح التنفيذية.  –بشكل تراه الهيئة جوهريا  بالي  

 ذات أهمية جوهرية.  أنها  –بناًء عل أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  (5
 

14.  : ي
 المحاسب القانوبن

:  .أ ي
 اسم المحاسب القانون 

كاءه ي دي أو د. محمد العمري وشر  ن 

: عنوان المكتب الرئيس للمحاسب  .ب ي
 القانون 

المملكة العربية  11492الرياض  8736الدور السابع والثامن، مون تور، طريق الملك فهد، ص.ب.  العنوان
 . السعودية

 +966 11 278 0608 هاتف
 +966 11 278 2883 فاكس
الموقع 

ي 
ن
وب  اإللكي 

www.alamri.com 

: األدوار األساسية ومهام  .ج ي
 وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانون 

 
ً
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقا

وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.   وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشر
 

 معلومات أخرى:  .15
ي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعىلي دون سيتم ا .أ

لتقديم عند الطلب السياسات واالجراءات الن 
 مقابل. 

 التخفيضات والعموالت الخاصة:  .ب
 ال توجد. 

 الزكاة:  .ج

  إخراج زكاة ما يملك ال يتوىل مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع عىل مالك الوحدة مسؤولية
 من وحدات استثمارية. 

 (يبة القيمة المضافة ـه والذي 2/11/1438( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ”( VAT“بناء عىل نظام ض 
 من تم البدء بتطبيقه "(، GAZTتم إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"

ً
م )"تاري    خ 2018يناير  1اعتبارا

يبة القيمة المضافة ب عىل كافة الرسوم  حسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر الشيان"(. وبناء عىل ذلك، سيتم احتساب ض 
ي بند "مقابل الخدمات  المذكورة-ـه من هذه المذكرة / 5من المعلومات والتفاصيل الرجاء الرجوع للفقرة  لمزيد -واألجور 

 
ف

وط وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة بالريال والعموالت واألتعاب" من شر 

http://www.alamri.com/
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 السعودي طول مدة الصندوق. 

  يبة القيمة المضافة عىل جميع المستثمرين الذين سيتم سيكون عىل صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي تحميل نفقة ض 
يبة اكهم بالصندوق. وسيتم تحصيل ض  ي بداية من  اشي   م.  2018يناير  1القيمة المضافة عىل أساس تناسن 

 الوحدات: اجتماع مالكي  .د

  ،ي للسوق
ون  ي لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

ون  ي الموقع اإللكي 
 
تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك ف

ي إىل جميع مالكي الوحدات وأمير  الحفظ وذلك:   وبإرسال إشعار كتان 
ة أيام عل األقل من االجتماع؛قبل  (1  عشر
 قبل االجتماع. 21وبمدة ال تزيد عن ) (2

ً
 ( يوما

  .حة، مع إرسال نسخة من ذلك لهيئة السوق المالية  سيتم تحديد اإلعالن واإلشعار وتاري    خ االجتماع ومكانة ووقته والقرارات المقي 

 ه عدد من مالكي ا
 إال إذا حرص 

ً
%( عىل األقل من قيمة وحدات 25لوحدات مجتمعير  )ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 الصندوق. 

  ي لمدير الصندوق
ون  ي الموقع اإللكي 

 
إن لم ُيستوف النصاب أعاله، فسيدعو مدير الصندوق الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك ف

ي إىل جميع مالكي الوحدات وأمير  الحفظ قبل االجتما  ي للسوق، وبإرسال إشعار كتان 
ون  ي بمدة ال تقل عن والموقع اإللكي 

ع الثان 
ي االجتماع. 5)

 
 أيا نسبة الوحدات الممثلة ف

ً
ي صحيحا

 ( أيام. وُيعد االجتماع الثان 

   .ي اجتماع مالكي الوحدات
 
 يجوز لكل مالك وحدات تعيير  وكيل له لتمثيله ف

  ي اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت اال
 
 جتماع. يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد ف

  اك ف ي مداوالته ا والتصوي ت عل ى قراراته ا بواس طة وس ائل التقني ة الحديث ة وفق ا  يجوز عق د اجتماع ات مالك ي الوح دات واالش ي 
 للضواب ط الت ي تضعها الهيئة. 

  وع الوح دات الحاض ر مالكه ا ف ي % م ن مج25يكون الق رار ناف ذا بموافق ة مالك ي الوح دات الذي ن تمث ل نس بة ملكيته م أكث ر م ن 
 اجتم اع مالك ي الوحدات سواء كان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة. 

 ( ة أيام عىل األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن ي قبل عشر  الحفظ أن يستلم إشعار كتان 
 21يحق لمالك الوحدات وأمير 

ً
( يوما

 قبل االجتماع. 

  ي لمال  ك الوح  دات ممارس  ة جمي  ع الحق  وق المرتبط  ة بالوح  دات بم  ا ف  ي ذل  ك الحص  ول عل  ي موافق  ه مالك  ي الوح  دات فيحق  
ات تتطلب موافقتهم وفقا لالئحة صناديق االستثمار.   الصن  دوق عل  ى أي تغيير

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق:  .ـه
ي 
 تستوجب إنهاء الصندوق: الحاالت الن 

ي إنهاء الصندوق بناًء عىل المادة )
 
( الفقرة )أ( من الئحة صناديق االستثمار دون تحمل غرامة تجاه 37يحتفظ مدير الصندوق بحقه ف

ي إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق غير كافية لمواصلة تشغيله )ويستثن  من ذلك إذا كان اإلنهاء بسبب عائد إلهمال
أو  أي طرف معن 

ي حال حدوث ظروف أخرى يستحيل معها مواصلة 
 
ت الظروف واألنظمة ذات العالقة أو ف تقصير مدير الصندوق المتعمد(، أو إذا تغير

 و هيئة السوق المالية  إشعار تشغيل الصندوق لمصلحة حامىلي الوحدات، وذلك بعد 
ً
بمدة ال تقل عن واحد مالكي الوحدات خطيا

ون   21)وعشر
ً
 تقويميا

ً
ي لمدير الصندوق  عىل األقل( يوما

ون  ي الموقع اإللكي 
 
من التاري    خ المزمع إنهاء الصندوق فيه، كما سيتم اإلعالن ف

 . عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته  www.tadawul.com.saوموقع السوق المالية )تداول( 
 اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق: 

ي حال إنهاء الصندوق، سيتم تصفية أصول 
 
اماته وتوزي    ع المبالغ المتبقية بعد التصفية عىل مالكي الوحدات ف

الصندوق بعد تسديد الي  
ي الصندوق كما يحدده سجل مالكي الوحدات وذلك خالل مدة 

 
بنسبة ما تمثله حصصهم من الوحدات إىل إجماىلي الوحدات القائمة ف

 ( يوم عمل من تاري    خ التصفية. 30)
 الجة الشكاوى وذلك عند طلبها دون مقابل. سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمع .و

 إجراءات تقديم الشكاوى:  -
ي حال وجود أي شكوى 

 
وط واألحكام يتعير  عىل  فيما ف االتصال عىل  مالكي الوحداتيتعلق بالخدمات ذات العالقة بهذه الشر

مركز مساندة العمالء لدى مدير الصندوق أو تقديمها مكتوبة عىل عنوان مدير الصندوق. ويتم إطالع مالك الوحدات عىل 
ي حال تعذر الوصول إىل تسوية أو لم يتم الرد خالل  الشكاوىاإلجراءات الخاصة بمعالجة 

 
( يوم عمل، 30)مدة عند طلبها، وف

إيداع الشكوى لمالك الوحدات شكاوى المستثمرين، كما يحق  إدارة-شكواه لدى هيئة السوق المالية  إيداع لمالك الوحداتفيحق 
ي منازعات األوراق المالية 

 
ي حاللدى لجنة الفصل ف

 
ي مدة ) ف

 ( 90مص 
ً
 تقويميا

ً
من تاري    خ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا  يوما

 نة قبل انقضاء المدة. مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللج الهيئة أخطرت
ي صناديق  .ز

 
ئ من أو عن االستثمار ف ي أي نزاع ناسر

 
ي منازعات األوراق المالية، هي الجهة القضائية المختصة بالنظر ف

 
لجنة الفصل ف

 االستثمار. 
 الوحدات:  لمالكي قائمة المستندات المتاحة  .ح

وط وأحكام الصندوق.  (1  شر
 ملخص المعلومات الرئيسة.  (2
ي  (3

 
 مذكرة المعلومات. العقود المذكورة ف

 القوائم المالية لمدير الصندوق.  (4
مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعير  )ملكية مشاعة(، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أصول صندوق االستثمار  .ط

ي أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إال إذا كان مدير 
 
أمير  الحفظ أو أمير  الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة ف

 لوحدات الصندوق، الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمير  ال
ً
حفظ أو أمير  الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا
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وط وأحكام الصندوق أو  ي شر
 
فِصح عنها ف

ُ
 بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة، وأ

ً
ي حدود ملكيته، أو كان مسموحا

 
وذلك ف

 مذكرة المعلومات. 
 معلومات أخرى:  .ي

ي معرفتها من قبل مدير الصندوق ومجلس إدارته لم يتم إدراجها عىل حد علم مدير الصندوق ومجلس إدا
رته فإنه ال يوجد معلومة ينبع 

ي يكون لها تأثير عىل 
وط وأحكام الصندوق والن  ي مذكرة المعلومات هذه أو شر

 
ي الصندوق المتخذ من قبل قرار ف

 
مالكي االستثمار ف

.  الوحدات  الحاليير  أو المحتملير  أو مستشاري  هم الفنيير 
 اإلعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار الموافق عليها من هيئة السوق المالية:  .ك

 ال يوجد. 
 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق:  .ل

 وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.  -
 لما تقتضيه السياسة المكتوبة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، ممارسة حقوق التصويت أو االمت -

ً
ناع عن ممارستها وفقا

 وحفظ سجل كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو االمتناع ممارستها وأسباب ذلك. 
ي وموقع السوق المالية السعودية )تداول(  -

ون   www.tadawul.com.sa سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عىل موقعه اإللكي 
ي يتبعها 

 من أصولهعن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت الن 
ً
ي تشكل جزءا

  . بموجب الصكوك الن 
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