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املعلومات  مذكرة
األيتام لرعاية الوقفي اإلنماء  صندوق

 

Alinma Orphan Care Endowment Fund 
مفتوح وقفي ثماري اس عاماً  صندوق طرحًا لصاومطروح وحداتھ لرعايةؤسسةاملتوقف ية  األيتاما

 
 مديرالصندوق 

ثمار لالس اإلنماء  شركة
 

فظ ا ن  أم
املالية نمو املاليةشركة شارات   لالس

 
ذهصدرت املعلومات خ،م23/01/2019املوافقـ17/05/1440مذكرة بتار املعلومات مذكرة تحديث املوافق17/10/1440وتم  م.20/06/2019ـ

 
ثمار  االس صندوق معلومات ثمارخاضعةمذكرة االس صناديق املاليةلالئحة السوق يئة عن املطبقةواالصادرة واللوائح العالقةألنظمة معلوماتذات وتتضمن ،

عن مضللة وغ يحة و ة ووا  صندوق.الاملة
 

املعلومات مذكرة مع ام واألح الشروط ذه قراءة بضرورة ن املحتمل ن) (الواقف ن ك املش منن عذرف حال و ا، م وف عناية للصندوق األخرى ندات واملس
. شارم مس بمشورة باألخذ نن ام، واألح الشروط ذه ات  محتو

 

" من املعدلة ة ال املعلوماتذه (مذكرة اإلنماءل" األيتامالوقفيصندوق التاليةلرعاية ات التغي عكس ال (: 
 

القديمة #  املعدلةالصيغة الصيغة

1 

الصندوق: ادارة مجلس  عديل
الصندوق إدارة مجلس س (رئ ي نا ا صا هللا عبد بن صا / األستاذ

مستقل)  وعضوغ
من ألك تمتد العملية تھ ثماروخ لالس اإلنماء لشركة التنفيذي س الرئ 20و

املناص من العديد وشغل ثمارة، واالس املالية املجاالت انعامًا القيادية ب
مجلس س ورئ املالية دمات ل فالكم شركة األصول إلدارة عامًا مديرًا ا آخر
املاجست درجة صا األستاذ حمل و ن. للتأم ندية ال السعودية الشركة إدارة

العام ولورادو جامعة من املاجست1998االقتصاد ودرجة م
شي مي جامعة من املالية العامالراضيات األمركية املتحدة الواليات غان

سعود2002 امللك جامعة من الكمية األساليب وس الور الب ودرجة م
ثمار واالس املصر املجال ومتنوعة ة كب ة خ ي نا ا حمل و الراض.
وتحليل ثمارة االس الصناديق وإدارة املحافظ إدارة اتھ خ شمل و ن. والتأم

األمركية.أسواق واألسواق ليج ا ودول السعودية العرية اململكة م  األس

الصندوق: االدارة مجلس  عديل
الصندوق إدارة مجلس س (رئ الفارس العززفارس عبد املحسن عبد / األستاذ

مستقل)  وعضوغ
) سعود امللك جامعة من محاسبة وس الور ب ادة ش ع ودرجة1982حاصل م)،

) األمركية املتحدة بالواليات الينوي غرب جامعة من املحاسبة م)،1989املاجست
ن القانوني ن للمحاسب ي األمر د املع زمالة إ العضوCPAإضافة منصب حاليًا شغل .

ملصر  التنفيذي س والرئ (املنتدب منذ اإلنماء الفارس2006ف لألستاذ سبق وقد م)،
ألك السعودي العري النقد مؤسسة عمل حيث اص وا العام ن القطاع العمل

(18من (2001– 1983عامًا والدخل اة الز ة ملص عامًا مديرًا عمل كما -2001م)،
ع2004 شركة املالية دمات ل تنفيذيًا عامُا مديرًا وكذلك (م)، جميل اللطيف  2004بد

بالواليات2006– أنجلوس لوس مدينة ونج و أرست مكتب عمل أن سبق كما م)،
) ن عام ملدة األمركية مجالس1995-1993املتحدة عدة ة عضو حاليًا شغل و يرأس م).

عضو التنفيذية، نة ال وعضو اإلنماء مصرف إدارة مجلس عضو ا م متخصصة ان و
إدار  السعوديةمجلس يئة ال إدارة مجلس عضو ، وامل التق للتدرب العامة املؤسسة ة

نة عضو مارن، طوكيو اإلنماء شركة إدارة مجلس س ورئ ن، القانوني ن للمحاسب
ة عضو شغل أن سبق كما (سابك)، األساسية للصناعات السعودية الشركة املراجعة

الشركة إدارة مجلس ا م مجالس نةعدة و (سابك) األساسية للصناعات السعودية
) بالشركة املالية نة وال شرة ال التنفيذية2011-2004املوارد نة وال اإلدارة ومجلس ،(

) للتنمية" االسالمي "البنك اص ا القطاع لتنمية اإلسالمية )،2009-2001للمؤسسة
ومجلس االجتماعية، للتأمينات العامة املؤسسة إدارة العامةومجلس يئة ال إدارة
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باململكة، املحاسبة معاي نة وعضو س ورئ ، الزرا البنك إدارة ومجلس ثمار، لالس
نة س ورئ واملحاسبة، للمراجعة ليجية ا يئة بال املحاسبة معاي نة س ورئ

اص ا القطاع لتنمية اإلسالمية باملؤسسة أن“املراجعة كما للتنمية". اإلسالمي البنك
من العديد شارك أنھ إ إضافة الراض، منطقة مجلس عضوًا الفارس األستاذ
ي والرقا واإلداري واملحاس املا املجال املتخصصة العمل وفرق والدورات املؤتمرات

السعودية. العرية اململكة وخارج داخل املعلومات  ونظم

2 

الصندوق: إدارة  مجلس
إشراف تحت يقع الصناديقد. ن اآلت الصندوق إدارة مجلس أعضاء

اآلتية: ة ثمار  االس
التالية: الصناديق مستقل عضوغ ي نا ا صا /  األستاذ

العقاري. .1 اإلنماء  صندوق
العقاري. .2 دا ال دانة  صندوق
العقاري. .3 دا ال درة  صندوق
العقاري. .4 إيوان اإلنماء  صندوق
الف .5 مكة دانية .صندوق  ند
األول. .6 العقاري التعم راض  صندوق
7. . اللوجس وان الق  صندوق
العقاري. .8 سمو ضاحية  صندوق
للدخل. .9 املدر اإلنماء  صندوق

الوقفي. .10 ف ور اإلنماء  صندوق
التالية: الصناديق عضومستقل ي يبا ال محمد /  الدكتور

االقتصادية .1 جدة مدينة اإلنماء  العقاري.صندوق
األولية. .2 لإلصدارات اإلنماء  صندوق
السعودية. .3 م لألس اإلنماء  صندوق
السعودي. .4 بالرال للسيولة اإلنماء  صندوق
األصول. .5 متعدد املتوازن اإلنماء  صندوق
األصول. .6 متعدد املتحفظ اإلنماء  صندوق
الوقفي. .7 ف ور اإلنماء  صندوق

عضو غدادي مازن / التالية:األستاذ الصناديق مستقل  غ
األولية. .1 لإلصدارات اإلنماء  صندوق
السعودية. .2 م لألس اإلنماء  صندوق
السعودي. .3 بالرال للسيولة اإلنماء  صندوق
األصول. .4 متعدد املتوازن اإلنماء  صندوق
األصول. .5 متعدد املتحفظ اإلنماء  صندوق
الوقفي. .6 ف ور اإلنماء  صندوق

الصندوق:مجلس  إدارة
ثمارة االس الصناديق ن اآلت الصندوق إدارة مجلس أعضاء إشراف تحت يقع د.

 اآلتية:
التالية: الصناديق مستقل عضوغ الفارس املحسن عبد /  األستاذ

الوقفي. .1 ف ور اإلنماء  صندوق
الوقفي. .2 عناية اإلنماء  صندوق

عضومستقل ي يبا ال محمد / التالية:الدكتور  الصناديق
العقاري. .1 االقتصادية جدة مدينة اإلنماء  صندوق
االول. .2 العقاري التعم راض  صندوق
3. . التعلي اإلنماء  صندوق
األولية. .4 لإلصدارات اإلنماء  صندوق
السعودية. .5 م لألس اإلنماء  صندوق
السعودي. .6 بالرال للسيولة اإلنماء  صندوق
األصول.صندوق .7 متعدد املتوازن  اإلنماء
األصول. .8 متعدد املتحفظ اإلنماء  صندوق
الوقفي. .9 ف ور اإلنماء  صندوق

الوقفي. .10 عناية اإلنماء  صندوق
للمساجد. .11 الوقفي اإلنماء  صندوق

التالية: الصناديق مستقل عضوغ غدادي مازن /  األستاذ
العقاري. .1 اإلنماء  صندوق
العقاري.صندو  .2 دا ال دانة  ق
العقاري. .3 دا ال درة  صندوق
العقاري. .4 إيوان اإلنماء  صندوق
5. . الفند مكة دانية  صندوق
األول. .6 العقاري التعم راض  صندوق
7. . اللوجس وان الق  صندوق
العقاري. .8 سمو ضاحية  صندوق
للدخل. .9 املدر اإلنماء  صندوق

ي .10 ال اإلنماء العقاري.صندوق  ا
العقاري. .11 العقارة اإلنماء  صندوق
العقاري. .12 مكة اإلنماء  صندوق
األولية. .13 لإلصدارات اإلنماء  صندوق
السعودية. .14 م لألس اإلنماء  صندوق
السعودي. .15 بالرال للسيولة اإلنماء  صندوق
األصول. .16 متعدد املتوازن اإلنماء  صندوق
املت .17 اإلنماء األصول.صندوق متعدد  حفظ
الوقفي. .18 ف ور اإلنماء  صندوق
الوقفي. .19 عناية اإلنماء  صندوق
للمساجد. .20 الوقفي اإلنماء  صندوق

 

بتارخ املالية السوق يئة إ املرسل خطابنا حسب  م16/06/2019وذلك
 

 
 

ي القحطا ع بن  مازن
لف) (امل ام واالل  مديراملطابقة

غدادي  فواز  مازن
التنفيذي س لف)الرئ  (امل
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و  ن مجتمع الصندوق إدارة مجلس وأعضاء الصندوق مدير تحمل و ا. عل املوافقة وتمت الصندوق إدارة مجلس قبل من املعلومات مذكرة منفردين"روجعت
دقةاملسؤولية عن املعلوماتواكتمالاملًة مذكرة الواردة يقر املعلومات كما ؤكد، ةو ع الصندوق ومدير الصندوق إدارة مجلس واكتمالأعضاء

املعلومات مذكرة الواردة مضللة".املعلومات غ املعلومات مذكرة الواردة والبيانات املعلومات أن ع ؤكدون و يقرون كما ، 
 

تتح ال وحداتھ. ثماروطرح االس صندوق س تأس ع املالية السوق يئة يتعلق"وافقت تأكيد أّي عطي وال املعلومات، مذكرة ات محتو عن مسؤولية أّي يئة ال مل
ع االعتماد عن أو املعلومات مذكرة ورد عما تج ت خسارة أّي ومن انت، ما م مسؤولية أي من صراحة ا نفس وتخ ا، اكتمال أو ا عطيبدق وال ا. م جزء أّي

توصية أّي املالية السوق ةيئة تأكيد أو فيھ ثمار باالس ا توصي الصندوق س تأس ع ا موافق ع وال عدمھ من الصندوق ثمار االس جدوى شأن
يمث من أو (الواقف) ك للمش عود الصندوق ثمار قراراالس أن ع وتؤكد املعلومات، ومذكرة ام واألح الشروط الواردة  لھ".املعلومات

 
اعتماد اإلنماءتم األيتامصندوق لرعاية وقفيالوقفي ثمار اس صندوق أنھ مععامع متوافق الشرعيةمفتوح نة ال ِقبلضوابط من الشرعيةاملجازة يئة ال

ثمار. االس لصندوق  املعينة
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ات املحتو  جدول
 

الفقرة الصفحة املوضوع رقم  رقم

ات - املصط  4 قائمة

الصندوق  -  8 دليل
ثمار 1 االس  9 صندوق

ثماروممارساتھ 2 االس  9 سياسات

الصندوق  3 ثمار لالس سة  11 املخاطرالرئ

عامة 4  13 معلومات

عاب 5 واأل والعموالت دمات ا  14 مقابل

سع 6 وال م  16 التقو

 17 التعامل 7

الوحدات 8  18 خصائص

رو املحاسبة 9 التقار  18 تقديم

إدارة 10  18 الصندوق مجلس

الشرعية 11 يئة  20 ال

 21 مديرالصندوق  12

فظ 13 ا ن  24 أم

ي 14 القانو  24 املحاسب

أخرى  15  24 معلومات
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ات املصط  قائمة

(م/نظام":ال" رقم ي املل باملرسوم الصادر املالية السوق وتارخ30نظام آلخر).2/6/1424) وقت من عليھ تتم أخرى عديالت (وأي  ـ
املالية" السوق يئة السعوديةيئة"ال"أو" ية العر باململكة املالية السوق يئة ع النص-شاملة: سمح وكيل-حيثما أو موظف أو فرعية نة أو نة أي

يئة ال وظائف من وظيفة أي ألداء تفوضھ يتم أن  .يمكن

لألوقاف العامة يئة شاملة: ""ال السعودية ية العر باململكة لألوقاف العامة يئة ال النص-ع سمح يمكن-حيثما وكيل أو موظف أو فرعية نة أو نة أي

يئة ال وظائف من وظيفة أي ألداء تفوضھ يتم  .أن

األموال" غسل افحة م الصادر"نظام األموال غسل افحة م نظام ع (م/: رقم ي املل وتارخ39باملرسوم  .ـ25/6/1424)
املضافة"نظام القيمة بة بةع"):VAT("ضر ضر املضافة(نظام /”) VAT“القيمة (م رقم ي املل املرسوم بموجب خ113الصادر بتار تم2/11/1438) والذي ـ

") والدخل اة للز العامة يئة لل التنفيذية الالئحة مع بتطبيقھ")،GAZTإصداره البدء منتم السران")2018يناير1اعتبارًا خ ("تار و م مباشرة، غ بة ضر
جميع ع شآتُتفرض امل قبل من ا يع و ا شراؤ يتم ال دمات وا  .السلع

م" ل املرخص اص األ القرار:"الئحة بموجب السعودية املالية السوق يئة عن الصادرة نفسھ االسم تحمل ال الالئحة بتارخ2005– 83–1أي
(املوافق21/5/1426 الصادرم)28/6/2005ـ السعودي املالية السوق نظام آلخربموجب وقت من وإنفاذه إصداره إعادة أو عديالتھ (م/و رقم ي املل )30باملرسوم

(املوافق2/6/1424وتارخ آلخر.،م)31/7/2003ـ وقت من ا إصدار املعاد أو املعدلة  بصيغتھ
ثمار": االس صناديق ن"الئحة االسم تحمل ال الالئحة القرارأي بموجب املالية السوق يئة عن الصادرة ـ19/6/1424بتارخ2006– 193– 1رقمفسھ

رقمم)15/7/2006(املوافق املالية السوق يئة بقرارمجلس (املوافق16/8/1437وتارخ2016– 61– 1املعدلة ذلك23/5/2016ــ بما ام) أوصيغ املعدلة
وقت من ا إصدار السعودياملعاد املالية السوق نظام ع بناًء (م/الصادرةآلخر، رقم ي املل وتارخ30باملرسوم (املوافق2/6/1424) بصيغتھ،م)31/7/2003ـ

آلخر. وقت من ا إصدار املعاد أو  املعدلة
:" االجتما افل العامة"الت املصا ع املحافظة املجتمع ومؤسسات أفراد اك اش املجتمعع ع تؤثر قد ال املفاسد ودرء ل، ك للمجتمع اصة وا

ور  م إل املنافع بإيصال وذلك اصة ا م حاجا تحقيق ع ن القادر غ اآلخرن تجاه واجب لديھ بأن ومؤسسة فرد ل شعر بحيث ـم.كمنظومة ع الضرر  فع
ص": اململكة"ال أنظمة تقربھ اعتباري أو طبي ص السعودية.أي ية  العر

لھ": املرخص ص املالية."ال السوق يئة مجلس عن الصادرة م ل املرخص اص األ الئحة بموجب املالية األوراق أعمال ممارسة لھ مرخص  ص
ثمار" لالس اإلنماء با":"مديرالصندوق أو"شركة ُمقيدة مقفلة سعودية مة مسا شركة و ثمار، لالس اإلنماء شركة رقمع التجاري ل )،1010269764(ل

خيص ال بموجب املالية السوق يئة من (وُمرخصة وتقديم)09134-37رقم ب ت وال واإلدارة بالتغطية د والتع ووكيل أصيل بصفة التعامل شاط ملزاولة
املالية. األوراق أعمال فظ وا  املشورة

ن ":ا"أم املاليةعفظ نمو (شركة رقم التجاري ل بال ُمقيدة مقفلة سعودية مة مسا شركة املالية، شارات يئة1010404870لالس من وُمرخصة ،(
) رقم خيص ال بموجب املالية أعمال13172-37السوق فظ وا املشورة وتقديم ب ت وال واإلدارة بالتغطية د والتع أصيل بصفة التعامل شاط ملزاولة (

املالية  .األوراق
(تداول)."السوق" السعودية املالية السوق  ع

الشرعية": يئة ا."ال وعمليا ثمار لالس اإلنماء شركة منتجات جميع ع شرف ال الشرعية يئة ال التفاصيلع من البنديرملزد ع من11رقماالطالع
املعلومات  .مذكرة

(إخاء)" األيتام لرعاية ية ا املستفيدة" "املؤسسة ة ا رقم:" اإلدارة مجلس قرار بموجب ية خ مؤسسة الئحة14/1/1424بتارخ14و موجب و ـ،
رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة ية ا واملؤسسات معيات خ107ا رقم25/6/1410بتار الوزاري بالقرار الصادرة التنفيذية ا وقواعد خو 760ـ تار

فق30/1/1412 قرارـ، صدر (د رقم االجتماعية والشؤون العمل ر الراض8/4/1424/ش)15800وز مدينة ا ومقر األيتام لرعاية ية ا املؤسسة يل ب ـ
ي ا املؤسسات ل ا يل تم موجبھ و السعودية ية العر اململكة ا خدما رقمومنطقة تحت يةـ8/4/1424وتارخ35ة خ مؤسسة و ا. رعايةدف

ن األبو و ومج  .األيتام
الصندوق" إدارة و "مجلس الصندوق مدير أعضاءه ن ع ُ إدارة مجلس و يةامل: ا األيتامؤسسة ثماروفقاً لرعاية االس صناديق ذاتنظمةواأل لالئحة واللوائح

مديرالصندوق العالقة أعمال الصندوق ملراقبة أعمال التفاصيل.وس من البنديرملزد ع املعلومات10رقماالطالع مذكرة  .من
مستقل": إدارة االستقاللية"عضومجلس ينا ومما التامة، باالستقاللية يتمتع مستقل صندوق إدارة صر-عضومجلس ا ال املثال يل س ي:-ع يأ  ما

من )1 مديرصندوق أي أو لھ، ع تا أو الصندوق مدير لدى موظفًا ون ي مديرأن مع عاقدية عالقة أو ري جو عمل لديھ أو الصندوق، حفظ ن أم أو الباطن
الصندوق. ذلك حفظ ن أم أو الباطن من مديرصندوق أي أو  الصندوق

لھ. )2 ع تا أي أو مديرالصندوق لدى ن املاضي ن العام خالل ن كبارالتنفيذي من ون ي  أن

أي )3 مع األو الدرجة من قرابة صلة لھ ون ت أو أن مديرالصندوق لدى ن التنفيذي كبار من أي مع أو اإلدارة مجلس أعضاء لھ.من ع تا  أي

سيطرة )4 صص ًا مال ون ي أولدىأن ن.مديرالصندوق املاضي ن العامي خالل لھ ع تا  أي
ام": واالل املطابقة ثمارالذي"مسؤول لالس اإلنماء شركة لدى ام واالل املطابقة م.مسؤول ل املرخص اص األ لالئحة وفقًا نھ عي  يتم

ع"الصندوق  اإلنماء": األيتامصندوق لرعاية مفتوحالوقفي ثماري اس وقفي وصندوق و و ، عامًا طرحًا معومطروح الشرعيةمتوافق نة ال ثمرضوابط س ،
ثمار. لالس اإلنماء شركة وتديره متعددة، ة ثمار اس  أصول
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مفتوح"صندوق ثماري جديدة.":اس بإصداروحدات وحداتھ تزد ، متغ مال رأس ذو ثماري اس  صندوق
الصندوق" مال التعامل)."رأس (يوم ة ف ل بداية عند الوحدات قيمة مجموع : 

املعلومات": اإلنماء"مذكرة بصندوق املتعلقة ذه املعلومات مذكرة األيتامع لرعاية تحتويالوقفي (ال املادة ام ألح وفقًا ة املطلو الئحة55البيانات من (
ثمار. االس  صناديق

الصندوق": ام وأح بع"شروط املتعلقة ام واألح اإلنماءالشروط األيتامصندوق لرعاية امالوقفي واألح البيانات تحتوي الصندوقال لعمل اكمة وفقًاا
) املادة ام ()32ألح بالوحدات.)54واملادة ن ك واملش مديرالصندوق ن ب ا توقيع تم و ثمار، االس صناديق الئحة  من

الصندوق": إدارة الصندوق "رسوم أصول إدارة مقابل ملديرالصندوق ا دفع يتم ال عاب واأل واملصارف التفاصيل.التعوض من البنديرملزد ع 5االطالع
املعلومات مذكرة  .من

الصالفعلية":"املصارف من تدفع ال املستحقة والرسوم صراملصارف ا س ول املثال يل س ع املتعلقة:ندوق و إمصارفباملصارف مدارة صولاأل تقو
ا،العقارة ع وتوز للصندوق ة رالسنو التقار وطباعة قيةو ، سو ياتمصارف  .ون

اك": املعلومات."اش ومذكرة امھ وأح الصندوق لشروط وفقًا الوقف لغرض (الواقف) ك املش يقدمھ ما  و
اك االش طلب األموال"نموذج غسل افحة م وقواعد املالية السوق يئة لوائح حسب ة مطلو ندات مس وأي الصندوق اك االش لطلب املستخدم النموذج :"

مرف معلومات وأي اب، اإلر ل مديرالصندوق.وتمو اعتماد شرطة الصندوق وحدات اك االش غرض (الواقف) ك املش ا يوقع  قة
الصندوق."الوحدات أصول تمثل مشاعة حصص :" 

العميل" (الواقف)/ ك املش الوحدة/ الوقف."مالك بقصد الصندوق ك ش الذي ص ال إ لإلشارة ا م ل ستخدم و ادفة، م ات مصط : 

للوحدة""ص األصول قيمة ُيقسما ثم واملصارف، صوم ا قيمة ا م مخصومًا ثمار االس صندوق أصول قيمة إجما أساس ع وحدة ألي النقدية القيمة :
م. التقو خ تار القائمة الوحدات عدد إجما ع  الناتج

م": التقو ال"يوم أصول قيمة صا حساب فيھ يتم الذي اليوم بھ مالية.يقصد سنة رع ل من عمل آخريوم و و  صندوق،
التعامل": م."يوم تقو يوم ل ل التا العمل يوم و و الصندوق وحدات اك االش تنفيذ فيھ يتم الذي اليوم بھ  يقصد

املحددة"الوقف": املصارف ع ا عض أو الغلة وصرف املوقوف األصل س املح  .ذكرةذه
املوقوف" الصندوق.امل:"األصل  وحدات

الوقف":" الوحدةغلة قيمة ادة ا.عندالز نفس ة للف م التقو وك،و يوم والص ثمار االس صناديق ووحدات م األس ع النقدية عات التوز ا قصد
ة، العقار ثمارات االس من الناتج ي التأج وصفقاتوالدخل الصندوق وعوائد أصول من أي الرأسمالية اح األر إ باإلضافة املاليةاملرابحة، األوراق عض ماعدا

بند ور مذ و سع"كما وال م  ".التقو
الوقف": محدد"مصارف و ملا وفقًا ا م جزٌء أو الوقف غلة ا إل تصرف ال واملجاالت ات املعلوماتا التفاصيل.مذكرة من د عيرملز االطالع

املعلومات2رقمالبند مذكرة  .من
ع": التوز خ الوقف"تار غلة من ا ع توز املقرر صة ا سليم فيھ يتم الذي خ التار يةؤسسةمللو األيتاما الصندوق.لرعاية إدارة مجلس يقرره ما وفق ، 

ثمارات" الصندو األوراق:"االس ا ف ثمر س ال ة ثمار االس املالية األدوات و/أو ريء ا املال ورأس اصة ا امللكية ثمارات واس ة العقار واألصول قاملالية
مع الشرعيةواملتوافقة نة ال  .ضوابط

مالية": املالية–ع"أوراق السوق يئة من الصادرة ات املصط قائمة والوحدات–وفق ادات والش االكتتاب حق ومذكرة الدين وأدوات م األس ي: اآل من أيًا
وصناديق ثمارة ثمار االس واياالس األمد لة طو ن التأم وعقود الفروقات وعقود املستقبلية والعقود يار ا وعقود املتداولة ة وردالعقار مما أي ة مص أو حق

سابقًا.  تحديده
السعودية م األس السعودية.":"سوق ية العر اململكة م األس سوق ا  يقصد

املوازة":-"نمو سيةالسوق الرئ للسوق ة مواز كماتسوق أقل، إدراج باإلدراج،متازبمتطلبات الراغبة ات للشر بديلة منصة  عت
ات" الشر م املدرجة":املدرجةأس ات الشر م أس ا قصد مو األس (تداول)سوق ةو الرئ املواز السعودية(نمو)السوق ية العر  .اململكة

األولية": العامة ة"الطروحات املواز السوق أو سية الرئ السوق سواًء ا طرح يتم ات الشر م ألس العامة األولية االكتتابات أو بالقيمةاإلصدارات مره ألول
األوامر. ل بناء طرق عن أو  االسمية

املتبقية": األ "الطروحات وحقوق األو الطرح عمليات خالل ا االكتتاب ا/ غطي يتم لم وال املتبقية م األس السعوديع م األس سوق ة  .ةولو
ة": األولو ا"حقوق امل عطي للتداول، قابلة مالية األوراقأوراق ذه عت و املال، رأس ادة الز اعتماد عند املطروحة ديدة ا م األس االكتتاب أحقية

اال أحقية املھ حق ل عطي و العادية. غ العمومية معية ا عقاد ا يوم اية الشركة الت املقيدين ن م املسا ميع سب مك محق األس كتتاب
سعر  املطروحة ديدة  الطرح.ا

:" نظ مالية"طرف أوصفقة عاقدية عالقة أي ملديرالصندوق املقابل الطرف  .ع
ثمار": االس مدير "صندوق ديره و نامج، ال املوقوف املال رأس نماء جماعيًا باملشاركة فيھ ن ك للمش الفرصة إتاحة إ دف ك مش ثمار اس برنامج

محددة. رسوم مقابل  الصندوق
املتداولة": املؤشرات السع"صناديق م األس سوق ا تداول يتم ة ساو م وحدات إ مقسمة ة ثمار اس اتصناديق الشر م أس تداول ات ف خالل ودية

م. واألس كة ثماراملش االس صناديق من ٍل ات مم الصناديق ذه وتجمع ا، نفس قة الطر و صناديقاملدرجة ون ت  ة.ودوليةمحليوقد
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املتداولة": ة العقار ثمار االس س"صناديق الرئ ثماري االس ا دف تمثل و السوق، ا وحدا ُتتداول عامًا طرحًا مطروحة عقارة ثمار اس صناديق
شائياً  إ رًا تطو مطورة عقارات ثمار ة.االس ف خالل الصندوق ذا ن ك املش ع نقدًا الصندوق اح أر صا من محددة سبة وتوًزع ًا، دور دخًال تحقق

ى.عمل أد بحد سنوي ل ش وذلك  ھ،
النقد" أسواق الوحيد"صندوق دفھ يتمثل ثمار اس صندوق و صناديق: لالئحة وفقًا النقد سوق وصفقات األجل ة قص املالية األوراق ثمار االس

ثمار العالقة االس ذات املطبقة واللوائح ونو واألنظمة الت طرحتلك مطروحة  ًا.عاماً صناديق
املرابحة" ي:"صفقات ش ثم باألجل، الصندوق من سلعة شراء رغبتھ العميل يبدي حيث باألجل، ا يع و سلع تملك طرق عن الصندوق ا ينفذ صفقات

يم كما السوق، ا بيع الصندوق ل يو أن ولھ ا سلم أو بالسلعة االحتفاظ حق وللعميل عليھ، ا يع و السوق، من السلعة بتوكيلالصندوق ا تنفيذ كن
مؤ  بثمن ا غ أو املالية املؤسسة ع الصندوق ا يع ي ثم ومن حال بثمن للصندوق الدولية السوق من سلٍع شراء ماليًة مؤسسًة  جل.الصندوق

املرابحة" صندوق.":صندوق ل ام وأح شروط يرد ما وفق املرابحة صفقات ثمار االس دفھ ثماريتمثل اس  صندوق
األساسية" ات اآلتية:التغي االت ا من أيًا ع " 

طبيعتھ. )1 أو الصندوق داف أ م امل  التغي

بالصندوق. )2 يتعلق فيما م حقوق ع أو ن) (الواقف ن ك املش ع ري وجو سل تأث لھ ون ي الذي  التغي

املخاطرللصندوق. )3 وضع تأث لھ ون ي الذي  التغي

ال )4 اب كمديرللصندوق.اال منصبھ من ملديرالصندوق  طو

ترى )5 أخرى حاالت املختصةأي ات مديرالصندوق.ا ا وتبلغ أساسيًا ًا غ ا  أ

مة":" امل ات شأنھالتغي من والذي األساسية ات التغي من عد ال غي أي  :أنع
مشا )1 النظر الوحدات ي مال عيد أن إ املعتاد الصندوق.يؤدي م  رك
ما. )2 م ألي ع تا أي أو الصندوق إدارة مجلس أعضاء من عضو أي أو مديرالصندوق إ الصندوق أصول من املدفوعات ادة ز إ  يؤدي
الصندوق. )3 أصول من سدد املدفوعات من جديدًا نوعًا  يقدم
ري )4 جو ل ش الصندوق منيزد أصول من سدد ال األخرى املدفوعات  .أنواع
ا )5 تقرر أخرى حاالت املختصةأي ات مديرالصندوق.ا ا آلخروتبلغ ن ح  من

التصوت الصندوق""حقوق بأصول خاللاملرتبطة من ا ممارس مكن و الصندوق ا ف ثمر س شركة ملكية حصص أو م بأس املرتبطة ت التصو حقوق جميع :
عمومية.  جمعية

شطة" ال اتيجية"اإلدارة اس وذلك: شادي، االس املؤشر عائد يفوق عائد تحقيق دف ثمارة االس املحفظة إدارة الصندوق مدير ا بع ي ال ثمار االس
ا واملعلومات املالية الدراسات ونتائج والعاملية املحلية االقتصادية األوضاع ع ية املب وتقديره الصندوق مدير ة رؤ ع الفر باالعتماد تجاه ةملتوفرة ثمار االس ص

السوق.  املتاحة
" األسا واملالية"التحليل االقتصادية واملعلومات البيانات تحليل عملية و ة: ثمار االس للفرص والتعرفوالفنية ، املستقب شأة امل حية بر بؤ الت دف وذلك ،

املخاطراملستقبلية. م  ع
" الف املا"التحليل االتجاه دراسة و إ: األسعار ات غ ل تحو مختصة برامج استخدام تم و املستقب ھ باتجا بؤ الت ملحاولة تداولھ، وكمية م لسعرالس

السعربالزمن. ترط بيانية  مخططات
الفنية" ة."املؤشرات ثمار اس فرصة ل ل والف األسا التحليل : 

اإلرشادي": وا"املؤشر السعودية م لألس اإلنماء املوازمؤشر معةلسوق املتوافق الشرعية(نمو) نة ال (،ضوابط نجز ر أيديل من وIdeal Ratingsاملزود و ،(
الصندوق. أداء مقارنة خاللھ من يتم  املؤشرالذي

ال" السعودية."ر ية العر للمملكة الرسمية العملة السعودي، ال الر  أي
املالية": امليالدية"السنة انيالسنة وامل املالية القوائم إعداد يتم ا اي و للصندوق املالية العمليات جميع يل و توثيق ا بداي يتم ال الزمنية ةواملدة

من ون تت وال ميالدياً 12العمومية، رًا  .ش
ع" يونيو"الر ر(مارس/ األش من األخ اليوم ت ت مالية سنة ل رمن أش ثالثة مدة تارخ: فيھ يقع الذي و ع ر أول ون وسي عام، ل من ( سم د / تم س /

الصندوق. شاط  بدء

عمل "يوم أو السعودية."اليوم" ية العر اململكة للعمل مفتوحة البنوك فيھ ون ت الذي الرس العمل يوم :" 

نائية": االست أنھ"الظروف مديرالصندوق عتقد ال االت ا ا لعدةيقصد نظرًا معتاد غ ل ش سلبًا الصندوق تتأثرأصول أن املمكن من ا حدو حال
تنظيمية و/أو سياسية و/أو اقتصادية ........)عوامل يارالعملة، ا الطبيعية، وارث ال روب، صر(ا ا س ول املثال يل س ع ،. 
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املستفيدة ة  ا
(إخاء)“ األيتام لرعاية ية ا  ”املؤسسة

 

 
 

األيتام لرعاية ية ا املؤسسة ت ش (» إخاء«أ املوّقررقم الوزراء خ14بقرارمجلس بتار (14/1/1424) برقم االجتماعية والتنمية العمل بوزارة لت ُ وقد )،35ـ،
اصة ا الظروف ذوي من لأليتام الشاملة الرعاية تقديم املتخصصة ية ا املؤسسة ن«و األبو و تر» مج ا2556حيث إدار مجلس يرأس يمة، و يمًا ي

عـــد تھ عضو ضم و االجتماعية والتنمية رالعمل وز رعايـــةمعا خاصة و االجتماعـــي بالشـــأن املعنيـــن الســـعادة اب أ من  األيتـــام.دًا
ال  داعمة لأليتام، ممكنة إقليميًا رائدة مؤسسة ون ت بأن إخاء ة رؤ املستدامة.إن املجتمعية التنمية ومشاركة م، حيا وجودة م  ستقرار

ا: م وال ا ورسال ا رؤ مع تتما ال ا داف أ تحقيق ع إخاء  تحرص

لأليتام.  ي يا وا االستقراراالجتما  تحقيق
لأليتام.  واالجتماعية النفسية ة بال  االرتقاء

لأليتام.  واالجتما املا  االستقالل
املالية.  لالستدامة إخاء رقدرات  تطو

 . املؤس املال رأس  التم
ب االختصاص ذات ات ا مع ات الشرا ثمرن مس ة، تنمو امج ب يم، للي استقاللية ذات صية بناء ا مضمو سامية رسالة إخاء تضمنوتحمل محفزة ئة

اروالت .االبت  م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 29من9صفحة

الصندوق   دليل
 

 مديرالصندوق 
 

ثمار لالس اإلنماء  شركة
 
 
 
 

ي نو ا العنود برج :  2-املركزالرئ
الراض العليا، د، ف امللك  طرق

 11544الراض55560ص.ب.
السعوديةاململكة ية  العر
 +966112185999اتف:
 +966112185970فاكس:

اإل ي:املوقع و  لك

www.alinmainvestment.com 

ن  فظاأم

املالية شارات لالس املالية نمو  شركة
 

 

: العاماملركزالرئ العليا طرق  املروج،
برد  11653الراض92350صندوق
 +966114942444اتف:
 +966114944266فاكس:

السعودية ية العر  اململكة
اإل ي:املوقع و  لك

www.nomwcapital.com.sa 

 املستفيد

يةامل ا (إخاء)ؤسسة األيتام  لرعاية
 

 

الشما–الراض الدمام–الدائري –طرق
 8مخرج

 الراض12713ص.ب
 920011939اتف:

 +747445511966فاكس:
ي: و االلك  املوقع

www.ekhaa.org.sa 

سابات ا  مراجع

اءهديي وشر العمري محمد د.  أو
 
 

 

والثامن ع السا  الدور
د ف امللك طرق تور،  مون
السعودية ية العر  اململكة

 .11492الراض8736ص.ب.
 +060827811966اتف
 +288327811966فاكس

ي: و االلك  املوقع
www.alamri.com 

ات  املنظمةا

لألوقاف العامة يئة  ال
 

 

الرقمية الرائدة  النخيل–مدينة
 11662الراض88200ص.ب

السعودية ية العر  اململكة
 +813222211966اتف:
 +813222811966فاكس:

اإل ي:املوقع و  لك
www.awqaf.gov.sa  

املالية السوق  يئة
 
 

 

املالية السوق يئة  مقر
د ف امللك  طرق

 87171ص.ب
 11642الراض

1111-245-800 
 00966112053000مركزاالتصال:

اإل ي:املوقع و  لك
www.cma.org.sa 
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ثمار: .1 االس  صندوق
ثمار: .أ  االس صندوق  اسم

الوقفي اإلنماء األيتام"صندوق (لرعاية "Alinma Orphan Care Endowment Fund.( 
ثمار: .ب  االس صندوق ام وأح إصدارشروط خ  تار

الصندوق ام وأح شروط  م.23/01/2019املوافقـ17/05/1440صدرت
وحداتھ: .ج  ثماروطرح االس صندوق س تأس ع يئة ال موافقة خ  تار

الصندوق وحدات طرح ع املالية السوق يئة موافقة  م.23/01/2019املوافقـ17/05/1440صدرت
الصندوق: .د   مدة

 مفتوح.
ثمار: .ه  االس صندوق  عملة

السعودي. ال  الر

 

ثمار: .2 االس  وممارساتھ:سياسات
ثمار: .أ  االس لصندوق ة ثمار االس داف  األ

دعم  املشاركة خالل من اصة ا لألوقاف التنموي الدور ز عز إ دف مفتوح، عام وقفي ثماري اس تنميةاأليتامرعايةصندوق ع
امل عوفوقاألصول بالنفع عود و االجتما افل الت مبدأ يحقق بما ا ثمار واس للصندوق الوقفة حيثمصارف املوقوف، واألصل

ع الصندوق مدير الصندوقسيعمل أصول ثمار مناس سبة ع وتوز املوقوف، املال رأس نمو تحقيق الوقف)العوائددف (غلة
ل الوقفعومستمر سنويش واملمثلةمصارف للصندوق األيتاماملحددة خاللرعاية املستفيدةمن ة لرعايةاملؤسسةا ية ا
 .األيتام

: .ب  أسا ل ش ا ف ثمرالصندوق س سوف ال املالية األوراق  أنواع

ثمار االس ى نوع األد د األع ا د  ا
املتبقية) والطروحات ة األولو وحقوق األولية والطروحات املدرجة ات الشر م أس شمل (و م  %25 %0 األس

املرابحةو النقد النقداال و صفقات أسواق ثمارات  %100 %0 س
و  املرابحة وكأصناديق والص النقد  %40 %0 سواق

املتداولة املؤشرات ثمارصناديق االس  %15 %0 وصناديق

املتداولة) ة العقار الصناديق شمل ) للدخل مدرة ة عقار وصناديق  %80 %0 أصول

اصة ا امللكية ثمارات ريء اس ا املال  %30 %0 ورأس

معينة: .ج  جغرافية منطقة أو ن مع بلد أو القطاعات، من مجموعة أو صناعة أو معينة، مالية أوراق ثمار االس ترك  سياسات

بع الصندوق:مدير سي ثمارات اس ك ب يتعلق فيما اآلتية السياسة  الصندوق

للدخل  املدرة األصول ع ك عوائدانتسواءال ذات م املرابحةوأأس للدخلوأصفقات مدرة ة عقار دخلأصول تحقيق يضمن بما
ومستمرللصندوق.  ثابت

ل  ش الصندوق ثمر س مأساس األس سوق املدرجة م األس شمل: وال املالية األوراق ا م األصول فئات من متعددة أنواع
األ  وحقوق األولية واالكتتابات وك،السعودية، والص ة صناديقولو ثمارووحدات عاماً االس طرحًا ةاملطروحة ج أو يئة ال من ومرخصة

املؤشراتو ،مماثلة صناديق دولياً املتداولةوحدات أو محليًا األصولسواء ثمرالصندوق س س كما للدخل. املدرة ة أصولسواءالعقار
صناديق طرحأو مماثلةعامًااً مطروحة ة ج أو يئة ال من ثماراتإباإلضافة،ومرخصة اصةاس ا ودوليًا)امللكية املال(محليًا ورأس

ريء املرابحة،ا معوصفقات يتوافق الشرعيةبما نة ال للدخل،ضوابط مدرة غ عقارة أصول ثمر س  .ولن

اص  ا تقديره ع ناء و نائية االست الظروف الصندوق مدير أ ي بأصولھاإقد ثماراتالحتفاظ اس و/أو نقدية ل ش ع
النقد سبةأسواق  .)%100(ب

اتيجيات  اس مع يتوافق ما مع عيھ تا من أي من أو الصندوق مدير قبل من مصدرة مالية ورقة أية ثمار االس الصندوق ملدير يحق
الصندوق  ثمار مرخصةاالس ون العالقةمنوت ذات ات ج من أو املالية السوق صناديق يئة الئحة متطلبات مع يتعارض ال ما و

العالقة ذات التنفيذية ثمارواللوائح  .االس

 ) تھ س ثمارما اس ملديرالصندوق الدولية30يحق األسواق املدارة االصول م إجما من (%. 
ثماراتھ: .د  اس ا ف الصندوق يع و ي ش أن ُيحتمل ال املالية األوراق  أسواق

السعوديالسوق واإلةاملالية املحلية األسواق،واألسواق تلك اصة ا وامللكية العقاري ثمار االس فرص إ باإلضافة والعاملية، قليمية
. والعال واإلقلي املح العقاري السوق إ  باإلضافة

القرا .ه  اتخاذ غرض ا استخدام ملديرالصندوق يمكن ال واألدوات واألساليب ثمار:املعامالت االس لصندوق ة ثمار االس  رات
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باالعتماد  وذلك ثماراتھ اس إلدارة شطة ال اإلدارة أسلوب ع الصندوق عسيعتمد ية املب الصندوق مدير اتيجية واس ة رؤ ع
الفرص تجاه املتوفرة واملعلومات والسوقية املالية الدراسات ونتائج والعاملية املحلية االقتصادية السوق.األوضاع املتاحة ة ثمار االس

األ  التحليل ع مديرالصندوق سيعتمد املخاطراملرتبطحيث ومستوى الفنية املؤشرات تحليل إ باإلضافة ة. ثمار اس فرصة ل ل سا
ال حسب واعدة ة ثمار اس فرصًا عدَّ ُ ال ات الشر م أس أو ة ثمار االس اختيارالفرصة تم س ثم ومن فرصة، ل ا.ب إل املشار  عوامل

لضمان  املخاطر ومستوى العائد حيث من املتوفرة املرابحة صفقات املتاحة العروض أفضل تحليل ع الصندوق مدير سيعتمد
وعوائد مخاطر مستوى لتحليل سبة بال ال ا وكذلك املخاطر. من ممكن مستوى ى أد ع فاظ ا مع ممكن عائد أفضل تحقيق

والصنادي وك جيدة.الص مالية ومالءة سمعھ ذات مصدرة ات ج إ العائدة والصناديق وك الص انتقاء ع العمل يتم بحيث املتاحة  ق

موديز  الة و ِقبل املصدرمن ي االئتما يف التص ع االعتماد يتم ي، ائتما يف تص ذات ات ج ثمارمع االس ىحال ثماراألد االس (حد
Ba3 ستاندر ىد)، األد ثمار االس بورز(حد ى-BBآند األد ثمار االس (حد ش وفي (BB-.(ائتمانياً و مصنفة غ ات ج مع ثمار االس ،حال

بناءً  ات ا ذه تقييم غيتم ة ا بتقييم الصندوق مدير يقوم حيث الصندوق، مدير لدى املتبعة الداخلية التقييم آلية ع
ائتمانياً امل ابناءً صنفة م نذكر وال العوامل من عدد صر-ع ا ال املثال يل س ة-ع ا لھ ت ت الذي البلد يف املالءةو تص

اح.ءةكفاو املالية واألر  األصول

ل  بدراسة الصندوق مدير نأصلسيقوم ع عوامل عدة الصندوق مدير يأخذ عام. ل ش العقاري بالقطاع ومقارنتھ حدة ع عقاري
األ  عائد ا أخرى االعتباروم الشواغروعوامل سب العقارو وموقع عتمد،صل نمديرالصندوقوقد خارجي شارن مس ثالث-ع -طرف

القانونية دمات وا واملا الف التقييم يخص نمعفيما السعودي العقارلغ تملك بنظام مديرالصندوق ام  .ال

الصندوق  مدير سيعتمد ثمارحيث االس ريءعند ا املال ورأس اصة ا القطاامللكية وتحديد تحليل اعع ثمار االس املراد ات
استخدام ثم األ ومن املؤشراتالتحليل تحليل إ باإلضافة ة. ثمار اس فرصة ل ل فرصة،سا ل ب املرتبط املخاطر ومستوى الفنية

ة ثمار االس الفرصة اختيار تم س ثم عتمد،ومن الصندوقوقد نمدير خارجي شارن مس ثالث-ع الف-طرف التقييم يخص فيما
القانونية دمات وا  .واملا

الصندوق  مدير ثمارسيقوم االس صناديق ثمار االس صندوقبتقييمعند واأل بناءً ل صندوق ل ومخاطر عائد لتلكع السابق داء
باإلضافة أخرىإالصناديق املثالمعاي يل س صر-ع ا املالية-ال وإجراءاتو ،للمصدراملالءة ثمار سياسات باملصدراالس اصة  .ا

الصندوق: .و  ثمارات اس ضمن ا إدراج يمكن ال ال املالية  األوراق

ثمرالصندوق  س املالية.لن املشتقات  أصولھ
ا: .ز  ثمارف االس للصندوق يمكن ال األخرى األصول أو املالية األوراق أنواع ع األخرى  القيود

ثمار. االس صناديق الئحة الواردة ثمار االس بقيود مديرالصندوق م  سيل
الصندوق .ح  يقوم تملن ال غ مالية أوراق ثمار سابقًا.تباالس ا إل  اإلشارة

باملعاي ام نةاالل ل للصندوق.والضوابط  الشرعية
الصندوق ثمارات اس تتجاوز (الورقة)%20(سبةلن اإلصدار ذلك وزن أو واحد مصدر من صادرة مالية أوراق أصولھ قيمة صا من

ثماري  االس الصندوق ملجال سبة بال ما،املالية) .أأ  ع
الصندوق يتملك من%10(منأكلن مصدرواحد.) من صادرة مالية  أوراق

ت .ط  س ما الواحد الصندوق ثمار االس يتجاوز آخر،%20(ھلن صندوق وحدات الصندوق أصول قيمة من مدير) ثمار اس يتجاوز ولن
ما املتداولة ة العقار ثمار االس صناديق وحدات تھالصندوق أصول)%50 (س  الصندوق من

آخرون: .ي  صناديق مديرو أو مديرالصندوق ا يدير ثمار اس أوصناديق صندوق وحدات الصندوق ثمارأصول اس فيھ يمكن الذي د  ا

ثمار. االس صناديق الئحة الواردة ثمار االس بقيود مديرالصندوق م  سيل
ال .ك  ثمار االس صندوق الصنتمول صالحيات مدير وسياسة ال، صالحيات ممارسة شأن أصولتمول دوق ن بر يتعلق فيما والسياسات ،

 الصندوق:

مع متوافق ل تمو ع صول ا للصندوق الشرعيةيجوز نة ال يئةضوابط ال موافقة الصندوقالشرعيةعد إدارة بحدومجلس وذلك لھ
صا10أق من ن% ب ما االتفاقية ع التمول مدة عتمد و للصندوق، ثماري االس املجال مع يتوافق بما ثمار االس لغرض األصول، قيمة

واحدة سنة تتجاوز أال ع املمولة ة وا مديرالصندوق سيقوم الصندوق، أصول ن ر الصندوق مدير ع املمولة ة ا فرضت حال و ،
اإلجراءات بتطبيق فيماالصندوق ا عل واملتعارف املحلية ل التمو ات ج قبل من الصندوق يتعلقاملتبعة أصول ن  .بر

: .ل  نظ طرف أي مع للتعامل األع د  ا

اللوائح. ذه من الصندوق ا عل يحصل ناءات است وأي ثمار، االس صناديق الئحة ا تفرض ال دود با مديرالصندوق م  سيل
مديرالصندوق .م  مخاطرالصندوق:سياسة  إلدارة

سية الرئ الصندوق مخاطر وإدارة م بتقو الصندوق مدير املخاطر(سيقوم م لتقو الداخلية اآللية عن رقمير،لتفاصيل ق امل ع االطالع
ا)1 آثار من د ل الالزمة اإلجراءات املخاطرحيثوأخذ إدارة ع ا وعرض سية الرئ الصندوق ملخاطر دوري م بتقو الصندوق مدير سيقوم

ع ا وعرض ثمار اس ل ل األداء قياس معاي ع بناًء ا تقييم باملخاطرتقييملالتنفيذيةنةالإلعادة مقارنة مجلس.العوائد د تزو تم وس
مخاطرالصندوق. عن بتقرردوري الصندوق  إدارة
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شادي: .ن   املؤشراالس

سيةالسوق مؤشر  السعوديTadawul All-Share Index (TASI) الرئ م األس سوق ثمار باالس يتعلق فيما وذلك  .ة،

ة–مؤشرنمو  املواز ة.NOMU parallel market) ( السوق املواز السوق ثمار باالس يتعلق فيما  وذلك

املرابحات  ن-مؤشر ب العوائد (معدل واحد ر ش ملدة يد) (ساي السعودي الرال ع عوائد).SAIBID 1 monthالبنوك مقارنتھ تم وس
 املرابحات.

مع  متوافقة ا نةجميع ال للصندوق ضوابط  .الشرعية
املالية: .س  السوق يئة من ا عل املوافق ثمار االس ع دود ا أو القيود من  اإلعفاءات

من (ط) الفقرة من ثمار 41املادةاإلعفاء االس صناديق الئحة منمن ثمارأك اس تج ال أصول10وال الصندوق أصول قيمة صا من %
من الصندوق ترد قد ال داد االس طلبات ة ملواج وذلك يل س لل القابلة األصول من ى أد حد إبقاء إ دف بحيث يل س لل قابلة غ

الوحدات، ن ك منوملااملش الصندوق إعفاء ع يئة ال موافقة تمت فقد ا، داد اس دون الوحدات وقف و الصندوق خصائص أحد ان
) املادة من (ط) الفقرة ثمار41متطلبات االس صناديق الئحة من (. 

املادة من الو 60اإلعفاء مالك ألن ونظرًا الوقفية الصندوق لطبيعة نظرًا وذلك ثمار االس صناديق الئحة سيقومونمن الصندوق حدات
بالصندوق. م وحدا  بوقف

 

الصندوق: .3 ثمار لالس سية  املخاطرالرئ
لتقلبات . أ الصندوق أداء يتعرض ثماراتھ.عاليةقد اس ن و ت ب  س

ثمار . ب االس لصندوق السابق للمؤشر األداء السابق األداء وجد-أو ع-إن مؤشرًا عّد ُ املستقبل.ال الصندوق  أداء

السابق. . ج األداء يماثل أو يتكرر باملؤشرسوف مقارنة أداءه ثمارأو االس لصندوق املطلق األداء أن بالوحدات ن ك للمش ضمان يوجد  ال

بنك. . د أي لدى إيداعًا عّد ُ ثمارال االس صندوق ثمار االس  إنَّ

يخسر . ه األموالقد ون ثمار املوقوفةاملش االس انخفاضالوقفيصندوق أو عدام ا سارة ا ذه ع تب و الوقف، عغلة املوزعة
الوقف  .مصارف

عدُّ  . و الناُ والدخل الصندوق ثمارات االس قيمة أن كما ا ثمار االس املخطط باألصول املرتبطة املخاطر لدرجة نظرًا املخاطر عا تجالصندوق
أن يمكن ضمان ناك س ل بأنھ (الواقف) ك املش علم أن جب و ا. ثمر املس واألصول األسواق لتقلبات نظرًا تنخفض أن يمكن ا يقدمھع

الصندوق م ورةدير املذ ثمار االس داف أ تحقيق املعلوماتشأن عمذكرة جب و نذه، ك ن(املش اآل)الواقف املخاطر عوامل تيةأخذ
الصندوق  اك االش االعتبارقبل ن الصندوق ع أصول قيمة صا تؤثر أن املحتمل من  :وال

حديث - الصندوق السابق: شغي ال خ لالتار أي للصندوق يوجد فال لذا الصندوق؛ شغيل عملية عد تبدأ ولم س والتأس شأة ال
إدارة واسعة ة خ يمتلك الصندوق مدير أن من الرغم وع الصندوق، أداء ع كم ا خاللھ من ن ك للمش يمكن سابق أداء

وكذ املستقبلية الصندوق ثمارات اس طبيعة فإن ة، ثمار االس عنالصناديق ري جو ل ش تختلف قد ا املرتبطة املخاطر طبيعة لك
مدي ا حقق ال السابقة النتائج ون ت أن بالضرورة س ل أنھ كما السابق، مديرالصندوق ا اضطلع ال اتيجيات واالس ثمارات راالس

لھ. املستقب األداء ع ًة دالَّ  الصندوق
جز - ثمار اس تم س م: األس إمخاطرأسواق باإلضافة عالية سوقية بتقلبات عادة يرتبط والذي م األس سوق الصندوق محفظة من ء

الوحدة. سعر ع سلبًا التأث شأنھ من والذي املال، رأس من جزء خسارة واحتمال م األس قيمة ومفا كب بوط حدوث انية إم
أع ون ت م األس ثمارات اس املخاطرة فإن التا األجلو ة قص ثمارة االس واألدوات واملرابحات النقد أسواق ثمار مخاطراالس من

 األخرى.
ب - س ي قد ة األولو حق تطرح ال الشركة م أس امتالك أو ة األولو حقوق ثمار االس إن ة: األولو حقوق ثمار االس مخاطر

التذبذب سبة إن حيث للصندوق، ة ر خسائرجو أسعارحدوث ا ل تخضع ال سبة ال تفوق ة األولو حقوق تداول ألسعار ا املسموح
يؤثر  قد مما "تداول" السعودية املالية السوق املدرجة م التااألس و الصندوق أصول قيمة الصندوق.صا سعرالوحدة  ع

شر - ثمار االس مخاطر األولية: الطروحات ثمار االس شغيليًامخاطر تارخًا تملك ال شاء اإل حديثة يًاات س ًال ملديرطو يح ي
نمو مرحلة ون ت أو جديدة قطاعات تمثل قد املالية ا أوراق تطرح ال ات الشر أن كما اٍف، ل ش الشركة أداء تقييم الصندوق

الوحدات. وأسعار الصندوق أداء ع سلبًا ذلك ينعكس روقد  وتطو

اال  - األوليةمخاطر الطروحات ثمار املتداولةلس ة العقار ثمار االس ثمارصناديق مخاطراالس املتداولة: ة العقار ثمار االس صناديق
شاء اإل شغيليًاالحديثة خًا تار تملك تقييمال الصندوق ملدير يح الوحدةي اٍف،قيمة ل أداءوذلكش ع سلبًا ينعكس قد

 وأسعارالوحدات.الصندوق
املستفيدة: - ة ا حديثمخاطر سالصندوق ناكآو ،التأس ون ت ال قد املستفيد ة وا الصندوق مدير ن ب العمل يةسياسلية

املعنية لألطراف ة وا عتنظيمية تؤثر وال املستفيدةواستقالليليةآ، ة ل الوقف مصارف عة سلبًا يؤثر قد دفمما
االصندوق. أيباإلضافة شرةأن ال املوارد من شأ ي املستفيدةتقص ة يؤثرعل الوقفقد األحيانمصارف عض تتطلب ال

أث عنھ تج ي قد مما محددة، زمنية نافذة خالل ا الصندوق عسلر إتمام  .دف
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الطروحات - لسوق لية ال االقتصادية للظروف يجة ن األحيان، عض املتاحة املتبقية الطروحات تقل قد املتبقية: الطروحات مخاطر
ينعكس التا و ة ثمار االس دافھ أل الصندوق تحقيق ع يؤثر مما ا؛ غ أو الوحدةسلباً املتبقية وسعر الصندوق أداء ع

 الصندوق.
عدم - ألنمخاطر نظرًا للصندوق؛ ثماري االس املجال من ات الشر عض م أس بعاد الس يجة ن : الشر يئةالتوافق ملديرال الشرعية

مع متوافقة غ ا أ ترى الشرعيةالصندوق نة ال ات،ضوابط الشر من أقل عدد كز ست الصندوق ثمارات اس فإن ا، قبل من املُعّدة
لتقلبات ون ي التا الو ات الشر عض م أس من التخلص إ الصندوق مدير يضطر فقد الصندوق، أداء ع الكب األثر ا أسعار

قررت إذا مًا أس ا ف يئةيملك أجازتال ا بموج ال الضوابط ا تتوافرف عد لم ات الشر ذه أن مديرالصندوق لدى يئةالشرعية ال
تحقُّ  حال و ا، م أس تمّلك فإنالشرعية انخفاضًا؛ ا أسعار فيھ د ش وقت م األس التصرف إ الصندوق واضطرار األمر ذا ِق

املوقوف. األصل قيمة انخفاض ب س ي قد مما سارة، ل عرضة ون ي قد  الصندوق
اإليرادات - من ثماشرعيةالغمخاطرالتخلص االس جرى ال شطة األ محرمة إيرادات وجود حال يتو: الصندوق مدير فإن ا؛ ف ر

تقرره ما حسب املحرم اإليراد من يئةالتخلص مديرالصندوق ال ن وسيع للصندوق. شرعيةالشرعية مسؤولةيئة ون ت الصندوق ذا ل
مراجعة و العن اماأل شروط ذهمذكرةو ح وكذلك،املعلومات الصندوق عقود وجميع للصندوق ة ثمار االس والسياسات داف واأل

ب ا تقيد لضمان الصندوق شطة وأ معامالت ع الشرعية وضوابطأالرقابة ام نةح منال النوع ذا من سيحد بدوره ذا و الشرعية،
املستفاملخاطر. ة وا بالوحدات ن ك املش تجاه مسؤوًال الصندوق مدير عد سوءوُ أو مال اإل ب س الناجمة الصندوق خسائر عن يدة

املتعمد. التقص أو  التصرف
أ - املنتجات ع والطلب املالية األوضاع أو اإلدارة ات لتغ يجة ن املصدر أداء مخاطرالتغي و باملُصدر: املتعلقة دماتاملخاطر ا و

قيم انخفاض إ يؤدي قد املصدرمما ا يقدم سلبًا.ال وسعرالوحدة الصندوق تأثرأداء التا و مھ أس  ة
العقارات: - م تقو نمخاطر خارجي ن مثمن قبل من املعدة والتقديرات سابات ا ع بناًء للصندوق ة العقار األصول م تقو تم س

املعتمدين ن للمقيمي السعودية يئة ال من ن دقيقًا،مرخص مقياسًا ست ول األصول لقيمة تقدير عملية مجرد م التقو وعمليات
األصول. تلك بيع عند ا عل صول ا يمكن ال  للقيمة

للتقلبات - عرضة الصندوق أداء يجعل والذي معينة قطاعات أو أصول الصندوق ثمارات تركزاس عن الناتجة املخاطر كز: مخاطرال
ا يجة ن ادة سلبًا.ا الصندوق أداء تؤثرع قد وال الصندوق ا ثمر س ال والقطاعات األصول بتلك اصة ا األوضاع  لتغ

الدول - أو الصندوق ا ف ثمر س ال الدولة السائدة واألنظمة السياسية األوضاع التغي مخاطر يوسياسية: ا املخاطر
تؤثرع قد وال سلبًا.املجاورة الصندوق  أداء

ع - سلبًا تؤثر وال ومية وا املحلية واللوائح املحاسبة وأنظمة عات شر وال التنظيمية ئة الب ات التغ شرعية: ال قدرةاملخاطر
ون ي مما الصندوق، قبل من ا ف ثمر املس األصول قيمة انخفاض إ تؤدي قد أو الصندوق إدارة ع عمديرالصندوق سل تأث ا ل

وحداتھ. وقيمة الصندوق  أداء

- ") والدخل اة للز العامة يئة ال أصدرت وقد متفاوتة، ية مخاطرضر ع الصندوق ثمار االس ينطوي الدخل: بة ")GAZTمخاطرضر
املضافة القيمة بة ضر لنظام التنفيذية /”) VAT(“الالئحة (م رقم ي املل املرسوم بموجب بتارخ113الصادر مؤخرًا2/11/1438) ـ

السعودية ثمار االس صناديق ع اة ز أو / و بمقدار،ضرائب املضافة القيمة بة ضر ساب اح تم واألجور5وس الرسوم افة ع %
ا ذا من بة ضر أي بالصندوق الوحدات ي مال تكبد فإن وعليھ عاب"، واأل والعموالت دمات ا "مقابل بند ورة شأنھاملذ من لقبيل

ا دفع املحتمل عات التوز وكذلك املحققة العوائد من يقلل املستفيدةأن ة شارةل اس ن املحتمل ثمرن املس ع ب في لذا ،
ا. يع و ا وحياز الوحدات ثمار االس ع تبة امل بالضرائب يتعلق فيما ن ي الضر م شار  مس

الت - مخاطر االقتصادية: تؤثراملخاطر قد وال النفط وأسعار م الت ومعدالت االقتصادي االنكماش االقتصادية األوضاع غي
ي قد االقتصادية املخاطر من أي تحقق أن كما سلبًا، وحداتھ وقيمة الصندوق أداء يتأثر التا و ا، ثمر املس األصول قيمة ع ؤثرسلًبا

قدرة ع ن)سلبًا ك ع(املش ن اتالواقف ا االش خالل من وتنميتھ إليھ اإلضافة ة صعو التا و الوقفي الصندوق دعم االستمرار
 (الوقفية).

للتغي  - يجة ن النقد) أسواق وصناديق املرابحة (صناديق املالية األدوات قيمة تقلب عن الناتجة املخاطر ل: التمو لفة ت غ مخاطر
ف ولذا ل. التمو لفة األسعار.أسعارت تلك بتقلبات سل ل ش تتأثر أن يمكن والعقارات ات الشر م وأس املالية األوراق قيمة  إن

إ - يؤدي مما السيولة متطلبات لتغطية األوقات عض مناسبة بأسعار ا يل س يصعب أصول ثمار مخاطراالس السيولة: مخاطر
كما البيع. حالة سلبًا الصندوق أداء ات-أنھتأثر الف ثمارات-عض اس يل س ة صعو من يزد قد مما متدنية السيولة ون ت

أنَّ الصندوق، سيما السوقال قداملسيولة عضتؤثر نخفضة بيع ع وقدرتھ الصندوق ثمارات الس السوقية األسعار ع سلبًا
السيولة. من متطلباتھ لتلبية ثماراتھ  اس

امل - وتضارب وكمة املخاطرمخاطرا ذه شأ ت : بصا واستقالليتھصيةمصاس قرارمديرالصندوق موضوعية تؤثرع وال ،
الصندوق.مما أداء ع يؤثرسلبًا قد مما ثمارة االس القرارات اتخاذ مديرالصندوق قرارات تؤثرع  قد

املوارد - ع الوقفي الصندوق مدير عتمد العمليات: ،مخاطر كب ل ش واملادية شرة فإنَّ ال التا العناصرو ذه من شأ ي تقص أي
ع يؤثر عنھقد تج ي قد مما محددة، زمنية نافذة خالل ا إتمام األحيان عض تتطلب ال ثماراتھ واس الصندوق سلر أثعمليات

الصندوق  أداء  .ع
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السعودي - م األس سوق الناشئة: األسواق مرتبطةمخاطر مخاطر ع ينطوي قد الناشئة األسواق ثمار واالس ناشئًة، سوقًا عد
ن ب يحمل قد األسواق ذه مثل ثمار االس أن كما املالية. األوراق حفظ وأمانة يل و السوق صفقات ة سو التأخر أو باإلخفاق

لأل  السوقية القيمة إن واملعتاد. املتوسط من أع مخاطر املاليةطياتھ يًاالتعامالتتتمالوراق س محدودة الناشئة األسواق ا
ثماراتھ واس الصندوق أصول فإن ولذلك ات. الشر من محدود عدد كزة م واملتاجرة السوقية القيمة ام أ من األك الكم إن حيث

أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أك قدرًا تواجھ قد الناشئة تطورًا.السوق أك أسواق ثمار باالس مقارنًة وظ م ل  ش
ات - للشر األولية الطروحات الصندوق اكتتاب حال اإلدراج: تأخر املتداولةو مخاطر ة العقار ثمار االس مصناديق أس إدراج فإن ،

ات املتداولةو الشر ة العقار ثمار االس يتأخرمماصناديق قد السوق ا ف ب حداملكت و بھ، املشاركة تمت الذي املبلغ احتجاز إ يؤدي
وسعرالوحدة. الصندوق أداء ع يؤثرسلبًا قد األمرالذي للصندوق املتاحة ة ثمار االس الفرص من  ذلك

مخ - إ ا ثمار االس الصندوق دف س قد ال األخرى الصناديق تتعرض أن املمكن من أخرى: صناديق ثمار االس مماثلةمخاطر اطر
وسعرالوحدة. الصندوق أداء ع يؤثرسلبًا قد مما الصندوق" ثمار لالس سة "املخاطرالرئ الفقرة ذه الواردة  لتلك

ولوائحھ - السعودية ية العر اململكة املالية السوق بنظام السعودي السوق املدرجة ات الشر ام ال عدم إن التداول: عليق مخاطر
واإلدراج-يةالتنفيذ يل ال قواعد ذلك أصول-بما قيمة ع يؤثر قد الذي األمر املدرجة ات الشر م أس تداول عليق إ يؤدي قد

سعرالوحدة. التا و سلبًا  الصندوق
اما - بال الوفاء ا مع املتعاقد ات ا أو ة ا إخفاق باحتمال تتعلق املخاطرال مديرالصندوقاملخاطراالئتمانية: مع التعاقدية ا

وال النقد أسواق وصناديق املرابحة صناديق ثمار االس حال الصندوق املخاطرع ذه وتنطبق ما. بي االتفاقيات أو للعقود وفقا
ستؤثرسلباً  وال أخرى أطراف مع املرابحة صفقات م ا-ت إخفاق وسعرالو -حال الصندوق ثمارات اس  حدة.ع

عض - ثمار اس الصندوق عيد قد ثمار: االس إعادة احمخاطر الصندوق والرأسماليةاملحققةاألر ثمارات اس عن فإنالناتجة وعليھ ،
األصول  شراء تم باألسعارال ا ثمار اس يتم ال قد اح األر سعرامبالغ ع يؤثرسلبًا قد مما لألصل الشراء لفة ت ارتفاع التا و ابتداًء،

 الوحدة.

ي - االئتما يف التص انخفاض فإن:مخاطر الصندوق ا ثمر س ال النقد أسواق صناديق من ألي ي االئتما يف التص انخفاض حالة
يؤثرع قد مما الصندوق ثمارات اس ع التأث شأنھ من سعرالوحدة.ذا سيؤثرع بدوره والذي الصندوق أصول  قيمة

األصول  - ن ر ا:مخاطر ا شر أو املقرضة، البنوك إ ة العقار لألصول القانونية امللكية نقل أو ن ر إ مستقبًال الصندوق عمد قد
ذلك عن اإلفراج ن ح وإ ل. التمو بذلك يتصل فيما اماتھ الل ضمانا وذلك عة، اتھالتا شر أو املقرض، البنك جانب من الضمان

املمولة. ة ا اتجاه اماتھ بال للوفاء ة العقار األصول نقل ع قدرتھ فعليا الصندوق يفقد الة، ا ون ت ما وفق عة،  التا
ا مدير خالل من (متصرفا الصندوق قبل من اإلسالمي ل التمو سداد إعادة تمت أن الصندوق، مدة أثناء حدث فسوفوإذا لصندوق)،

الصندوق. عن بالنيابة اص)، ا (الكيان خاص لغرض ل ش كيان باسم ة العقار األصول يل  يتم
اتب مسؤولية ضمن يقع يل ال ذلك فإن للصندوق، ملك ة العقار األصول أن يفيد بما امللكية صك ع التأش لزوم من الرغم و

التقدير  سلطتھ يمارس الذي ، املع اتبالعدل يمتنع أن املمكن ومن بذلك. القيام يجب ان إذا فيما أو بذلك، القيام كيفية شأن ة
ة. العقار لألصول الصندوق ملكية بخصوص امللكية صك ع التأش يل عن املع  العدل

ش ع الصندوق قدرة ع تؤثر قد ا، التأش أو ا، يل أو امللكية، نقل ات صعو أية املناسب،وإن الوقت ة العقار األصول راء
الصندوق. أداء ع ري جو ل ش يؤثر ذلك فان التا و االطالق، ع قدرتھ عدم  أو

ن ني امل م شار مس شارة اس ن املحتمل ن) (الواقف ن ك املش من طلب و ة، ثمار االس املخاطر لعوامل شاملة ست ل السابقة التفاصيل فيماإن
بامل الصندوق.يتعلق ذا املرتبطة ية والضر واملالية  خاطرالقانونية

تفرطھ.  أو عديھ عن ناتجًا ذلك يكن لم ما للصندوق مالية خسارة أي وقوع حال عيھ تا من أي أو مديرالصندوق عن املسؤولية تفي  ت

 

عامة: .4  معلومات
الصندوق .أ  اك االش فإن الوقفية، الصندوق طبيعة ع ية.بناًء خ ألعمال م أموال بوقف ن الراغب ن املحتمل ن ك للمش  مالئم

الصندوق سياسة .ب  ثمارات اس الوقف):عوائد مصارف  (ع

نقدية عوائد الصندوق عنسيوزع تقل الوقف)%70ال األيتاملصا(غلة لرعاية ية ا سبةاملؤسسة الصندوق إدارة مجلس وسيحدد ،
لنماء الوقف غلة من جزٍء ثمار اس إعادة الصندوق إدارة ملجلس حق و ا، صرف وآلية عات املوقوفالتوز عناألصل يزد ال إجما30بما من %

مالية. سنة ل ل حقالغلة إعادةملأيضاً و الصندوق إدارة عاتجلس للتوز املحددة سبة ال الوقفالنظر غلة من النقدية عات التوز انت إذا
املستفيدة. ة ا حاجة عن  فائضة

ثمار: .ج  االس لصندوق السابق  األداء

مستقبًال. الصندوق أداء عليھ ون سي ما ع يدل ال املؤشراإلرشادي وأداء للصندوق سابق أداء يوجد  ال
بالوحدات: .د  ن ك املش  حقوق

ع )1 األساسيةاملوافقة ات الوحدات.التغي اك لالش عليق وأي حة  املق

ع )2 مة.املوافقة امل ات  التغي
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ع )3 ناملوافقة ك للمش راملرسلة التقار ا نوع التفصيل ي يأ وال ثمار االس صناديق الئحة اإلشعاربموجب واجبة ات التغي
 الوحدات.

القوائم )4 ذلك (بما ة رالسنو التقار ع صول املراجعة)ا راألوليةاملالية والتقار املوجزة ة رالسنو الوقفوالتقار نصتومصارف كما ،
) ثمار71املادة االس صناديق الئحة من (. 

مقابل. )5 بدون ية العر باللغة املعلومات ومذكرة الصندوق ام وأح شروط من حديثة ة ع صول  ا

أصول )6 قيمة صا ع شتمل تقرر ع صول الصفقاتا بجميع ل و ا قيم وصا ا يمتلك ال الوحدات وعدد الصندوق، وحدات
صفقة.15خالل ل من عمل  يوم

بالصندوق. )7 اصة ا األساسية ات التغ ع ت بالتصو ق  ا

والتعل )8 املالية السوق يئة مجلس عن الصادرة التنفيذية واللوائح األنظمة ا تقر الوحدات ي ملال أخرى حقوق باململكةأي ة السار يمات
العالقة. ذات السعودية ية  العر

اجتماع. )9 عقد طلب ق  ا

مديرالصندوق. )10 من ا طل عند اوى الش ة بمعا اصة ا اإلجراءات ع صول  ا

الوقفيةأي )11 ة ثمار االس الصناديق لعمل املنظمة والتعليمات اللوائح ا عل تنص أخرى  .حقوق

الواقف )12 وفاة تمحالة حقوقس افة املستفيدةاال يةالتصوھانتقال ة ل  .جتماعات
بالوحدات: .ه  ن ك املش  مسؤوليات

الصندوق. امات وال ديون عن مسؤوًال بالوحدات ك املش ون ي  لن
ثمار .و  االس صندوق اء  :إ

الصندوق: )1 اء إ ستوجب ال االت  ا

مدير املادةالصندوق يحتفظ ع بناًء الصندوق اء إ (أ)37(بحقھ الفقرة تحمل) دون ثمار االس صناديق الئحة أيمسؤوليةمن تجاه
الصندوق  ك شغيلھ،إذامش ملواصلة افية غ الصندوق أصول قيمة أن أورأى مال إل عائد ب س اء اإل ان إذا ذلك من ث س و

الصندوق مدير تأواملتعمد،تقص غ العالقةإذا ذات واألنظمة أخرى الظروف ظروف حدوث حال شغيلأو مواصلة ا مع ستحيل
عدالصندوق  وذلك الوقف، ة لألوقافإشعارملص العامة يئة و و ال املالية السوق موافقةيئة عد الصندوق.ذلك إدارة  مجلس

الصندوق: )2 اء بإ اصة ا  اإلجراءات

اءحال اماتھالصندوق إ ال سديد عد الصندوق أصول نقل تم خاصةس وقفية األيتامبكأصول لرعاية ية ا يئة،املؤسسة ولل
مع الصندوق ام وأح شروط املحدد الغرض لذات مخصصة أخرى رحية غ ات ا ل تحو املحض ا تقدير وفق لألوقاف العامة

الواقف شرط  .مراعات
الصندوق:اآللية .ز  بأصول املخاطراملتعلقة م لتقو  الداخلية

) الصندوق بأصول املتعلقة املخاطر م لتقو داخلية آلية بوجود الصندوق مدير املخاطرتفاصيللليقر م لتقو الداخلية اآللية االطالعيرعن
رقم ق امل  .)1ع

 

عاب: .5 واأل والعموالت دمات ا  مقابل
تقديري .أ  ص م ي بالصندوق:فيما املتعلقة ة السنو والرسوم املصارف جميع  يو

ون: - املش ا يتحمل ال واملصارف  الرسوم

الصندوق. وحدات اك اش رسوم توجد  ال

التعامل: -  مصارف
للصندوق. املالية السنة اية التعامل مصارف عن اإلفصاح تم  س

املبكر: - داد االس  رسوم
داد اس يمكن الصندوق.ال  وحدات

الصندوق: - أصول من ثابت كمبلغ أو الصندوق أصول صا من ة مئو سبة ك تدفع ال واملصارف  الرسوم

 دارةاإل رسوم
ا قدر ة سنو إدارة عاب أ مديرالصندوق وإذا0.75ستحق الصندوق، أصول قيمة صا من %

إيجابيًا عائدًا مديرالصندوق يحقق عنلم يزد أو الصندوق%0.75عادل مال رأس أنفلھع
الرسوم ذه عن نازل اجزٍء أوي  .م

فظ ا خدمات ًا120,000 مصارف صاسنو الصندوق.من أصول  قيمة
اإلدارة مجلس أعضاء افأة م

فقط ن  املستقل
عضو  20,000مبلغ ل افأة م ُتمثل أق بحد املالية السنة عن سعودي مجلسرال أعضاء من

ًا. سنو ستقطع ن املستقل  اإلدارة
ار ا سابات ا مراجع عاب ل 27,000مبلغ أ تحسب املالية السنة عن سعودي ال ًا.يومر سنو ستقطع و م  تقو
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ع ة رالدور شرالتقار رسوم
تداول   موقع

ال5,000 لسعودير تحسب املالية السنة ًا.يومعن سنو ستقطع و م  تقو

رقابية ال7,500 رسوم لسعودير تحسب املالية السنة ًا.يومعن سنو ستقطع و م  تقو

األوراق التعامل مصارف
 املالية

السائدة األسعار ع بناًء الصندوق بأصول تتعلق عامل مصارف أي الصندوق تحمل س
ثمر س ال األسواق ا أصولواملعمول من ا ودفع ا يل و ا حسا تم وس ا، ف الصندوق

إجما عن اإلفصاح تم وس أخرى)، نظامية مصارف أي أو الوساطة (كمصارف الصندوق
. املا اإلفصاح ص وم املدققة ة رالسنو والتقار ة السنو رنصف التقار ا  قيم

األخرى   املصارف

سبة أق قيمة0.10بحد صا من اً % سنو الصندوق الفعليةأصول ل،للمصارف ش تدفع
سنوي.  رع

املتعلقة املصارف صر: ا س ول املثال يل س مو بإدارةع ةاأل تقو العقار وطباعةصول ،
ا، ع وتوز للصندوق ة رالسنو قيةالصارفاملو التقار ياتالو سو  .ن

ا وجود حال ل التمو مصارف
أسعار حسب السوقستكون

 السائدة
السوق. السائدة ل التمو لفة ت  حسب

للصندوق. رالسنوي التقر تفصي ل ش وستذكر فقط، الفعلية املصروفات خصم تم وس تقديرة األرقام  ذه
املضافة(  القيمة بة ضر نظام ع /”) VAT“بناء (م رقم ي املل املرسوم بموجب بتارخ113الصادر إصدارهـ2/11/1438) تم والذي

") والدخل اة للز العامة يئة لل التنفيذية الالئحة منGAZTمع اعتبارًا تطبيقھ بدأ س ع2018يناير1")، ناء و ان"). السر خ ("تار م
بمقدار املضافة القيمة بة ضر ساب اح تم س والعموالت5ذلك، دمات ا "مقابل بند ورة املذ واألجور الرسوم افة ع %

من عاب" ندواأل و المس اإلنماءاأل شروط لصندوق سة الرئ املعلومات ص وم املعلومات ومذكرة ام األيتامح لرعاية طولالوقفي
الصندوق.  مدة

اإلنماء  صندوق ع ون األيتامسي لرعاية مالوقفي اك اش تم س الذين ثمرن املس جميع ع املضافة القيمة بة ضر نفقة تحميل
من بداية تناس أساس ع املضافة القيمة بة ضر تحصيل تم وس املالية.2018يناير1بالصندوق. السنة اء ان  ح

ا: .ب  دفع ووقت ا تحصيل وطرقة الرسوم حساب  أساس

الرسوم الرسوم نوع حساب  مالحظات واملصارفطرقة

اإلدارة  رسوم
ل اية عند وتدفع الصندوق أصول من ستقطع و م تقو يوم ل عند تحسب

مالية.  سنة
الصندوق  ع  تحمل

فظ ا  رسوم
رع ل ش وتدفع الصندوق أصول من ستقطع و م تقو عملية ل عند تحسب

 سنوي.
الصندوق  ع  تحمل

األخرى   املصارف
ل عند وتدفعتحسب الصندوق أصول قيمة صا من ستقطع و م تقو عملية

سنوي. رع ل  ش
الصندوق  ع  تحمل

ار ا املراجع سنوي. رسوم ل ش وتدفع م تقو عملية ل عند الصندوق  تحسب ع  تحمل

التعامل  رسوم
بضرب وذلك مستقل ل ش ا نفيذ ب الصندوق يقوم صفقة ل ل تحسب

الصفقة قيمة العمليةإجما لفة لت ة املئو سبة  ال
الصندوق  ع  تحمل

تداول  موقع سنوي. رسوم ل ش وتدفع م تقو عملية ل عند الصندوق  تحسب ع  تحمل

الرقابية سنوي. الرسوم ل ش وتدفع م تقو عملية ل عند الصندوق  تحسب ع  تحمل

عاب مجلسأأ عضاء
 اإلدارة

لوتدفعتحسب الصندوق تحمل اجتماععند  ع

املصارف   ...... إجما

قيمة صا متوسط
لعام  ...األصول

.....  

الصفقات .ج  برسوممقابل يتعلق فيما ا فرض يجوز املشال ا يدفع ال اك (الواقفو االش املقابل:و ن ذلك حساب وطرقة  ن)،

اك اش رسوم توجد  .ال

مديرالصندوق: .د  ا م ي خاصة عمولة  أي

أي للصندوق.تخضع املالية السنة اية ا ع اإلفصاح تم وس م، ل املرخص اص األ لالئحة مديرالصندوق ا م ي خاصة  عمولة
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بالوحدات .ه  ك املش قبل من أو الصندوق أصول من ُدفعت ال الصفقات ومقابل واملصارف الرسوم جميع يو ا اف ع(الواقف)مثال
الصندوق: عملة  أساس

بمبلغ الصندوق عميل اك الش وتوضيحيًا اضيًا اف مثاًال ن يب ي اآل دول الصندوق100ا م أن اض اف و السنة، طوال تتغ لم ألف
و ة الف سبة10تلك ب اك االش ع ًا سنو عائدًا الصندوق تحقيق اض اف وع السنة، طوال يتغ ولم ال ر حصة10مليون و و %

ًا):امل (سنو ا االف املثال حسب السعودي ال بالر املصارف من بالوحدات ك  ش
الرسوم التقديري  نوع  املبلغ

ن املستقل اإلدارة مجلس أعضاء عاب أل التقديرة لفة  200.00 الت
سابات ا مراجع عاب أل التقديرة لفة  250.00 الت
تداول  موقع ع ة رالدور شرالتقار  50.00 رسوم

القيمة  بة ساباتاملضافةضر ا مراجع عاب  VAT(” 12.50(“أل
رقابية  75.00 رسوم

شغيلية وال ة اإلدار املصارف  587.50 إجما
ا االف املال10العائد رأس + % 110,000.00 

ا االف اك االش  109,412.50 إجما
الصندوق إدارة  820.59 %0.75رسوم

بة املضافةضر الصندوق لالقيمة إدارة  VAT(” 41.03(“رسوم
فظ ا ن أم عاب  1200.00 120,000أ

املضافة القيمة بة فظألضر ا ن أم  VAT(” 60.00(“عاب
أخرى  109.41 %0.10مصروفات

ا االف اك االش  107,181.46 صا

 

6. : سع وال م  التقو
أصول  .أ  قيمة تحديد ي:الصندوق يتم يأ ما أساس  ع

وجدت). - (إن املوزعة اح األر ا إل مضافًا م، التقو يوم سعراإلغالق حسب السوق املدرجة املالية األوراق م تقو  يتم

م - أس م تقو السوق.الطروحاتيتم م األس إدراج خ تار سبق ال ة الف سعراالكتتاب ع  بناًء

وا - ة األولو حقوق م تقو م.يتم التقو يوم سعراإلغالق حسب املتبقية  لطروحات

ناداً   - اس املرابحة وصفقات أسعارصناديق م تقو م.يتم التقو يوم ا عل املتعاقد للصفقات الفعلية العوائد مستوى  إ

ة  - ثمار االس الصناديق وحدات م تقو أو صناديقسواءيتم م اصناديقأس غ أو نقد نادًاأسواق معلناس وحدة سعر آخر إ
اليوم. ذلك اية ب مستحقة أو موزعة اح أر أي ا ل مضافًا ثمرفيھ، املس  للصندوق

م - تقو املتداولةيتم ة العقار ثمار االس وجدت).صناديق (إن املوزعة اح األر ا إل مضافًا م، التقو يوم سعراإلغالق  حسب

ثمارا - واس ة العقار ثمارات االس م تقو نيتم املستقل ن املقيم من املعد التقييم حسب اصة ا امللكية السعوديةاملعتمدينت يئة ال من
املعتمدين ن ةللمقيم ج أي املحققة،أخرى إشرافيھأو العوائد حساب ضمن شادية االس األصول ذه قيمة تؤخذ ال أن للصندوق ع

والتخارج ا بيع يتم ح الصندوق عوائد تحديد عند ا ل عات توز وأي لألصول التارخية القيمة حسب ا م تقو تم وس الوقف) (غلة
ا م التخارج ن ح دف املس الرأسما ح الر أو ة الدور ا عوائد ألجل مقتناه األصول ذه ألن نظرًا وذلك ا،  .م

اية .ب  ب الصندوق أصول م تقو مالية.يتم سنة رع ل من عمل  آخريوم

: .ج  سع ال طأ ا أو م التقو طأ ا حالة تخذ س ال  اإلجراءات

ذلك. )1 بتوثيق مديرالصندوق فسيقوم خاطئ، ل ش سعروحدة أوحساب خاطئ ل ش العام الصندوق أصول من أصل م تقو  حال

التقو  )2 أخطاء جميع عن املتضررة الوحدات عوض تم .س تأخ دون سع ال أو  م

تھ )3 س ما ل ش سع ال أو م التقو خطأ أي عن فورًا يئة ال إبالغ تم فورًا%0.50س ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أك أو
للسوق ي و اإللك واملوقع الصندوق ملدير ي و اإللك مدير ul.com.sawww.tadawاملوقع ا عّد ال العام الصندوق ر تقار و

) للمادة وفقًا ثمار.71الصندوق االس صناديق الئحة من ( 

4( ) للمادة وفقًا ة املطلو يئة لل راملقدمة التقار اإلفصاح تم .72س سع وال م التقو أخطاء ثماربجميع االس صناديق الئحة من ( 
طرقة .د  اك:حسابتفاصيل االش طلبات تنفيذ ألغراض  سعرالوحدة

بن ة املتغ الرسوم ثم أوًال الثابتة واملصروفات الرسوم ا م املخصوم للصندوق األصول قيمة صا ع بناًء اك االش أسعار حساب عيتم اًء
عمل بآخريوم املحدد م التقو يوم وذلك الصندوق، أصول قيمة رعصا ل اية ماليةمن اآلتية:سنة املعادلة  وفق
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صوم ا إجما حسم عد الصندوق أصول قيمة وغ-إجما مستحقة الصندوق ع ومصروفات رسوم وأي امات ال أي ذلك بما
العالقة.-مدفوعة ذي م التقو يوم القائمة الصندوق وحدات عدد إجما ع  مقسومة

الصندو  أصول قيمة صا م تقو تم السعودي.و بالرال  ق
ا: .ه  وتكرار شرسعرالوحدة ووقت ان  م

املال السوق وموقع الصندوق ملدير ي و اإللك املوقع خالل من وذلك م التقو ليوم التا العمل يوم سنة رع ل الوحدة سعر شر يةيتم
(تداول)  . m.sawww.tadawul.coالسعودية

 

 التعامل: .7
: .أ  األو  الطرح

- ) الطرح: بداية عند سعودي.10سعرالوحدة ال ر ( 

- ) مدة : األو الطرح ة تارخ45ف من تبدأ يومًا، ةم14/04/2019) الف تمديد الصندوق ملدير حق أخر 21و جمعى يومًا عدم حال
األ  د الصندوق ا مال لرأس ى  .د

و - الصندوق شغيل لبدء املتوقع خ  م18/08/2019التار

اك: .ب  االش طلبات لتقديم ي ا ال  املوعد
سبق الذي العمل يوم اية و اك االش طلبات لتقديم ي ا ال التعاملاملوعد طلبيوم سلم حال و مكتمًال، اك االش طلب تقديم شرط

سبق الذي العمل يوم اية عد اك .االش التا التعامل ليوم الالحق التعامل يوم كطلب معاملتھ تم فس التعامل  يوم
الوحدات: .ج  شراء اصة ا التعليمات تقديم  إجراءات

إ إضافة اك" االش "طلب نموذج وتوقيع عبئة الصندوق وحدات اك االش الراغب (الواقف) ك املش ع ن يتع اك: االش إجراءات
امالشتوقيع واألح البنكروط لدى الصندوق حساب اك االش مبالغ إيداع مع مديرالصندوق إ ا سليم و الصندوق اك باالش اصة ا

الوطني ة و ال إثبات لبطاقة األفراد ن) (الواقف ن ك املش إبراز إلزامية مع عمل، يوم أي وذلك السعودية ية العر باململكة ةاملح السار ة
ن)(للس (للمقيم ة السار واإلقامة ن) ليجي (ل واز ا الوطنية/ والبطاقة ن) (الواقف) عودي ك املش لية أ كمال من يتعلقوتأكد وفيما ،

يمكن كما التجاري، ل ال من ة إ باإلضافة الشركة/املؤسسة من معتمد خطاب تقديم عليھ ن يتع االعتباري (الواقف) ك باملش
(الواق ك املرخصللمش ونية االلك القنوات خالل من ا إرسال أو السرع يد ال أو العادي يد ال ق طر عن املستوفاة اك االش نماذج سليم ف)

 ا.
ى األد د الصندوق ا اك (:لالش ألف مبلغ و الصندوق اك لالش ى األد د و1000ا إضا اك اش ألي ى األد د وا سعودي، رال (
) مائة سعودي.100مبلغ ال ر ( 

العي اك تقديرهاالش حسب العي اك االش قبول ملديرالصندوق يحق : 
الصندوق: ثمار واالس اك االش ن ب تفصل زمنية ة ف اكأق االش تم مس التقو يوم خ تار ي الذي التعامل يوم من اعتبارًا .الصندوق

الطلبتمحال الساعةسلم عد الطلب سلم حال و ، التا التعامل يوم نافذًا الطلب يصبح مساًء عة الرا الساعة قبل م التقو يوم
. التا التعامل ليوم الالحق التعامل يوم نافذًا عدُّ ُ الطلب فإنَّ م التقو يوم من مساًء عة  الرا

بالوحدات: .د  ن ك املش  ل
محد ل مديرالصندوق و سيعد الوحدات ن ك باملش اكث االش ع قاطعًا دليًال ل ال ذا عد وُ السعودية، ية العر اململكة حفظھ

ملعاينة ل ال إتاحة تم وس فيھ، تة املث املختصةبالوحدات ات مجانًاا بالوحدات ك مش أي إ ل لل ص م تقديم تم وس ا، طل عند
الطلب.  عند

مؤقتًا .ه  ات ا االش مبالغ ثمار اس تم س ، األو الطرح ة ف األجلخالل ة قص خاضعاملرابحات طرف مع مة وامل النقد، سوق وصفقات
ا أر وإضافة املطلوب، املبلغ من ى األد د ا إ الوصول ن ح إ اململكة، خارج للمؤسسة مماثلة رقابية يئة ل أو النقد مؤسسة إلتنظيم ا ح

املجمعة املبالغ الوقف.إجما  لصا

جمعھ: .و  مديرالصندوق ينوي الذي للمبلغ ى األد د  ا

إ مديرالصندوق ى10(مبلغجمعدف أد كحد ال ر ن مالي الصندوق ) مال  .لرأس
( .ز  متطلب يفاء اس لضمان الالزمة يحية الت ى10اإلجراءات أد كحد ا عادل ما أو سعودي ال ر ن مالي الصندوق:) أصول قيمة  لصا

الصندوق  مال رأس بمتطلبات يتعلق فيما يئة ال عليمات و بأنظمة ام االل إ مديرالصندوق  .دف

االت: .ح  ا تلك املتبعة واإلجراءات علق، ُ أو الوحدات التعامل ا مع يؤجل ال االت  ا
عليق ملديرالصندوق الصندوق بالتعامليجوز  إذا:وحدات

ذلك. )1 يئة ال  طلبت
الصندوق. )2 وحدات ن ك املش مصا يحقق التعليق أن معقول ل ش مديرالصندوق رأى  إذا
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نمو )3 سوق أو سية الرئ السوق التعامل علق ا-إذا ف يتم ال يئة ال قبل من ا عل املوافق األخرى األسوق من أٍي أو ة املواز السوق
ا أو املالية األوراق لالتعامل ش مديرالصندوق يرى ال األصول إ سبة بال وإما عام ل ش إما الصندوق، ا يملك ال األخرى ألصول

الصندوق. قيمة أصول لصا ة ر جو ا أ  معقول
اك االش ذلك ان إذا الصندوق ك مش أي اك اش طلب رفض ق با يحتفظ مديرالصندوق أنَّ أخرى -كما أمور ضمن إسيؤ -من دي

املالية السوق يئة قبل من آلخر وقت من تفرض قد ال التنفيذية اللوائح أو األنظمة أو الصندوق ام وأح شروط العامةاإلخالل يئة ال أو
السعودية.لألوقاف ية العر باململكة األخرى التنظيمية ات ا  أو

ستؤجل: .ط  ال داد االس اختيارطلبات ا بمقتضا ال  اإلجراءات

من داد اس طلب أي تلبية الصندوق مدير ع يتعذر فإنھ موقوفة، الوحدات اك االش مبالغ ون املتمثلة الصندوق طبيعة ع بناًء
ن) (الواقف ن ك  .املش

 

الوحدات: .8  خصائص
واحدة فئة من ا جميع ون ت الوحدات من محدود غ عدد إصدار الصندوق ملدير الغرضيجوز لذات ةوموقوفة ساو م بحقوق ا و مال تمتع و

الصندوق  مدير قبل من باملساواة عاملون الصندوق و أصول ة ساو م مشاعة حصة وحدة ل تمثل حيث ل،،، للتحو قابلة غ مديروسو يصدر
اكإشعارالصندوق الصندوق اش  .للوحدات

 

ر .9 التقار وتقديم  :املحاسبة

مدير - لمايرسل (الواقف) ك املش إ تأكيد إشعار الصندوق الصندوق بوحدات اك باالش الواقف املوقفقام ن يب ر تقر إرسال يتم كما ،
) خالل ك املش من املوقوف لألصل ا15املا ك املش الوحدات قيمة وصا وعدد الصندوق، وحدات اك اش ل من يومًا ة) الف ذه اية ب

التعامل) يوم ((عند تتجاوز ال مدة خالل وذلك للصندوق املراجعة املالية والقوائم راألولية70، التقار إعداد تم وس ر، التقر ة ف اية من يومًا (
) خالل ور م ل ا التقرر.35وإتاح ة ف اية من يومًا ( 

الصندوق - ر تقار إتاحة تم املاليةس ياإللكاملوقعوالقوائم تمو وس للسوق، ي و اإللك واملوقع الصندوق العنوانملدير إ التقرر إرسال
العمي الت املحفوظ ي و اإللك أو يدي الشأن،لال ذا املختصة ات ا تصدرعن أخرى نظامية متطلبات بأي ام االل تم س  .كما

األو - املالية للسنة مراجعة مالية قوائم أول توف تم يةس سم31املن  .م2019د

الصندوق  - ملدير ي و اإللك املوقع ا إتاح تم وس الصندوق، ملدير ي كتا طلب تقديم عند مجانًا القوائم ذه توف تم يس و اإللك واملوقع
 .للسوق 

 

الصندوق: .10 إدارة  مجلس
من ون يت الصندوق مدير عينھ إدارة مجلس الصندوق إدارة ع مستةشرف م نأعضاء نعضو علمستقل املوافقة وتتم يئةم، قبل من

ن مرت الصندوق إدارة مجلس وسيجتمع الصندوق، وحدات طرح ع املالية السوق يئة موافقة عد اإلدارة مجلس ة عضو وتبدأ املالية، عالسوق
خ تار من اعتبارًا امھ م باشر و ًا. سنو نھ(األقل الصنعي شغيل بدء ملدةدوق)/ ة العضو للتجديدخمسوتمتد قابلة سنواتخمسملدةسنوات

 .أخرى 
اإلدارة: .أ  مجلس  شكيل

من الصندوق إدارة مجلس تألف مأعضاءستةس واختيارير اختياره ع بناًء الصندوق األيتامؤسسةاملمدير لرعاية ية لا يتمتع ،
التالية الصندوق إدارة مجلس أعضاء من أدناه:عضو ن مب و حسبما األوقاف ثماروإدارة االس قطاع ة بخ م  أسماؤ

/ الفارساألستاذ العززفارس عبد املحسن و (عبد الصندوق إدارة مجلس س مستقل)رئ  عضوغ
) سعود امللك جامعة من محاسبة وس الور ب ادة ش ع بالواليات1982حاصل الينوي غرب جامعة من املحاسبة املاجست ودرجة م)،

) كية األمر ن1989املتحدة القانوني ن للمحاسب ي األمر د املع زمالة إ إضافة سCPAم)، والرئ املنتدب العضو منصب حاليًا شغل .
) منذ اإلنماء ملصرف العري2006التنفيذي النقد مؤسسة عمل حيث اص وا العام ن القطاع العمل الفارس لألستاذ سبق وقد م)،

من ألك (18السعودي (2001– 1983عامًا والدخل اة الز ة ملص عامًا مديرًا عمل كما تنفيذيًام2004-2001م)، عامُا مديرًا وكذلك ،(
) جميل اللطيف عبد شركة املالية دمات بالواليات2006– 2004ل أنجلوس لوس مدينة ونج و أرست مكتب عمل أن سبق كما م)،

) ن عام ملدة األمركية إ1995-1993املتحدة مجلس عضو ا م متخصصة ان و مجالس عدة ة عضو حاليًا شغل و يرأس مصرفم). دارة
ن للمحاسب السعودية يئة ال إدارة مجلس عضو ، وامل التق ب للتدر العامة املؤسسة إدارة مجلس عضو التنفيذية، نة ال وعضو اإلنماء

(سابك)، األساسية للصناعات السعودية الشركة املراجعة نة عضو مارن، طوكيو اإلنماء شركة إدارة مجلس س ورئ ن، كماالقانوني
املالية نة وال شرة ال املوارد نة و (سابك) األساسية للصناعات السعودية الشركة إدارة مجلس ا م مجالس عدة ة عضو شغل أن سبق

) (2011-2004بالشركة للتنمية" االسالمي "البنك اص ا القطاع لتنمية اإلسالمية للمؤسسة التنفيذية نة وال اإلدارة ومجلس ،(2001-
س)،2009 ورئ ، الزرا البنك إدارة ومجلس ثمار، لالس العامة يئة ال إدارة ومجلس االجتماعية، للتأمينات العامة املؤسسة إدارة ومجلس
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باملؤ  املراجعة نة س ورئ واملحاسبة، للمراجعة ليجية ا يئة بال املحاسبة معاي نة س ورئ باململكة، املحاسبة معاي نة سسةوعضو
اصاإلسالمي ا القطاع لتنمية شارك“ة أنھ إ إضافة الراض، منطقة مجلس عضوًا الفارس األستاذ أن كما للتنمية". اإلسالمي البنك

اململ وخارج داخل املعلومات ونظم ي والرقا واإلداري واملحاس املا املجال املتخصصة العمل وفرق والدورات املؤتمرات من كةالعديد
ية  السعودية.العر

محمد بن سلطان / عبدهللاألستاذ (عضوالعبن
 مستقل)

درجة ع الشرعةحاصل وس الور اإلسالميةالب سعود بن محمد اإلمام جامعة ي،،من ا املحاماة وقف حاليًا ععمل أشرف
املشارع صياغة العلمية املبادرات من العديد لديھ االجتماعية، التنمية ان و ية ا معيات وا الوقفية الكيانات من املجالالعديد

ي ا املجال ات املشار من العديد لديھ كما والتنمية، ي وا وخاالوقفي السعودية.داخل ية العر اململكة  رج
عوضة بن أحمد / أحمدالدكتور يالزبن غرا (عضو

 مستقل)
من ة بو ال القيادة الدكتوراه درجة ع العامليةحاصل ورك نيو وحاصجامعة من، ة بو ال اإلدارة املاجست درجة ع امعةل ا

بلندن مناألمركية ي االبتدا التعليم وس الور الب درجة ع وحاصل ن)، املعلم لية ) سعود امللك املجال،جامعة واسعة ه خ لديھ
عام من ابتداء بوي وع1980ال املناصب2003م من العديد حاليًا شغل لديھم، كما أيضًا، ي ا املجال و بوي وال ادي األ املجال

العمل أوراق من العديد لديھ كما الرقمية، أم املطبوعة الوسائل سواًء الدراسات شر و اإلعالمي املجال مات املسا من املجالالعديد
بوي.  ال

يم إبرا زبن العز عبد الدكتور/ سليماناألستاذ غي الُعمر بن (عضو
 مستقل)

الدكتوراه درجة إسالمية يحمل وحضارة اإلسالميةمنتارخ سعود بن محمد اإلمام كجامعة عمل اإلمام، بجامعة العليا الدراسات أستاذ
اإلسالمية سعود بن ووكيلمحمد د، بواشنطنمع ية والعر اإلسالمية نائبالعلوم أيضًا عمل كما الراض، ملدينة البلدي املجلس س حاليًارئ ،

واالتحادات، معيات وا اإلدارات مجالس ات العضو من العديد شغل كما ة، التجار ألعمالھ والندواتمتفرغ املؤتمرات من العديد شارك
ونيوز  اليا واس ا وأور ا يأمر العر والعالم ا،لندا م عددًا وناقش ضارة وا خ التار والدكتوراه املاجست رسائل من عدد ع لھ،أشرف

مطبوعاً  كتابًا وثالثون وثمانية ً شورًا م بحثًا ن خمس ع يزد  .ما
بن محمد / يمإالدكتور يمحمدبرا يبا  (عضومستقل)ال

املاجست ودرجة كندا ورديا ون جامعة من االقتصاد الدكتوراه درجة املاجستاالقتصاديحمل ودرجة ورديا ون جامعة من
ا الب ودرجة اإلمام جامعة من اإلسالمي عناالقتصاد د تز ة بخ يتمتع اإلمام، جامعة من اإلسالمي االقتصاد وس املجال29لور سنة

ع عمل وقد اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة ثمار واالس ل التمو لقسم س رئ منصب حاليًا شغل كما ، ادي منالاأل كث
العلمية األوراق من مجموعة وقدم اديمية األ شاطات ةال عضو ي يبا ال الدكتور حمل و االقتصادي، املجال ة شار االس واألعمال

اإلسالمية. سعود بن محمد اإلمام جامعة العلمية يـئات وال ان وال املجالس من العديد ة وعضو السعودية االقتصاد  جمعية
غدادياأل  أحمد فوازبن بن مازن مستقل)                                                                                ستاذ/  (عضوغ

بخ تمتع و واملعادن، ول للب د ف امللك جامعة من املالية وس الور الب درجة عنيحمل د تز إ17ة باإلضافة ثمار االس مجال سنة
األ  صناديق س كرئ ثماري االس املجال املناصب من العديد شغل ة، ثمار االس الصناديق إدارة ة الراضا شركة السعودية م س

شركة ثمار االس صناديق مديري وكب صنإشإاملالية، س ورئ السعودية، ية العر ي األ س شركةاديق ليجية وا السعودية م س
شركة ثمار االس س ورئ تال، اب الفر شركةإشإالسعودي ثمار االس إدارة س رئ منصب حاليًا شغل السعودية، ية العر ي س

ثمار.اإل  لالس  نماء
الصندوق إدارة مجلس أعضاء مسؤوليات صر-شمل ا ال املثال يل س ي:-ع  اآل

عا - ذلكملوافقة شمل و ا، ف طرفًا العام الصندوق ون ي ال ة ر و ا ر والتقار والقرارات العقود صر-جميع ا ال املثال يل س -ع
للقرارات وفقًا مة امل العقود ذلك شمل وال فظ، ا خدمات تقديم وعقود للصندوق، اإلدارة خدمات تقديم عقود ع املوافقة

ة ثمار املستقبل.االس ا سيقوم أو الصندوق ا قام ثمارات اس أي  شأن

الصندوق. - بأصول املتعلقة ت التصو بحقوق يتعلق فيما ة مكتو سياسة  اعتماد

مناسباً –اإلشراف - ذلك ان مديرالصندوق.-وم عنھ يف مصا تضارب أي ع املصادقة أو  املوافقة

مع - األقل ع ًا سنو ن مرت مديراالجتماع ام ال ملراجعة الصندوق، مدير لدى ام واالل املطابقة نة و/أو ام واالل املطابقة مسؤول
ذلك شمل و العالقة، ذات واألنظمة اللوائح بجميع صر–الصندوق ا ال املثال يل س صناديق-ع الئحة ا عل املنصوص املتطلبات

ثمار.  االس
وأح - شروط ودقة اكتمال من آخرالتأكد ند مس وأي املعلومات ومذكرة الصندوق ه-ام غ أم عقدًا ان أ تتعلق-سواء إفصاحات يتضمن

مديرالصندوق  أو ثمار.بالصندوق االس صناديق الئحة ام أح مع سبق ما جميع توافق من التأكد إ إضافة للصندوق،  وإدارتھ
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ملسؤولياتھ - الصندوق مدير أداء من ة–التأكد مص يحقق الوحداتبما ي ام-مال وأح وشروط ثمار االس صناديق الئحة ام ألح وفقًا
املعلومات. ومذكرة  الصندوق

الوحدات. - ي مال ة مص يحقق ما و وحرص وعناية ارة وم تمام وا نية وحسن بأمانة  العمل

املجلس. - ا اتخذ ال والقرارات االجتماعات ع وقا جميع ن تب ال محاضراالجتماعات ن  تدو

للصندوق. - ي القانو املحاسب ن عي ع  املصادقة

املتعلقة - سبةإصدارالقرارات ا.ب وصرف الوقف غلة ع  توز

سياسة - ثماراعتماد  .االس

الصندوق: .ب  إدارة مجلس أعضاء افآت  م
اإلدارة20,000مبلغ مجلس أعضاء من عضو ل افأة م ُتمثل أق بحد املالية السنة عن سعودي ن.رال  املستقل

يوجد .ج  أيال الصندوق.حاليًا ومصا اإلدارة مجلس أعضاء مصا ن ب محتمل أو متحقق  عارض

اآلتية:يقع .د  ة ثمار االس الصناديق ن اآلت الصندوق إدارة مجلس أعضاء إشراف  تحت

الصندوق  الصندوق  اسم  نوع
 األعضاء

/ املحسناألستاذ عبد
 الفارس

محمد / الدكتور
ي يبا  ال

مازن / األستاذ
 غدادي

العقاري  اإلنماء خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

العقاري  دا ال دانة اإلنماء خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

العقاري  دا ال درة اإلنماء خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

إيوان اإلنماء خاص العقاري صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

الفند مكة دانية خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

العقاري  االقتصادية جدة مدينة اإلنماء خاص صندوق  ------- عضومستقل ------- طرح

االول  العقاري التعم اض ر خاص صندوق  مستقلعضوغ عضومستقل ------- طرح

اللوجس وان الق خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

العقاري  سمو ضاحية خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

األول  املدرللدخل اإلنماء خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

العقاري  يا ال اإلنماء خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

العقاري  ة العقار اإلنماء خاص صندوق مستقل ------- ------- طرح غ  عضو

التعليمي اإلنماء خاص صندوق  ------- عضومستقل ------- طرح

العقاري  مكة اإلنماء  ------- ------- ------- عامطرح صندوق

األولية لإلصدارات اإلنماء عام صندوق مستقل مستقلعضو ------- طرح غ  عضو

السعودية م لألس اإلنماء عام صندوق مستقل عضومستقل ------- طرح غ  عضو

السعودي ال بالر للسيولة اإلنماء عام صندوق مستقل عضومستقل ------- طرح غ  عضو

األصول  متعدد املتوازن اإلنماء عام صندوق مستقل عضومستقل ------- طرح غ  عضو
األصول صندوق متعدد املتحفظ عام اإلنماء مستقل عضومستقل ------- طرح غ  عضو

الوقفي ف ور اإلنماء عام صندوق مستقل طرح غ مستقل عضومستقل عضو غ  عضو

الوقفي عناية اإلنماء عام صندوق مستقل طرح غ مستقل عضومستقل عضو غ  عضو

للمساجد الوقفي اإلنماء عام صندوق مستقل عضومستقل ------- طرح غ  عضو

اآل شرفال  الصندوق إدارة مجلس أيخرنأعضاء ثماري دوق صنع ثمار.اس لالس اإلنماء شركة داخل أو  خارج

 
الشرعية .11 يئة  :ال

ا ل بما ة ا ذه وستقوم الشرعية. باملعاي الصندوق ام ال من الصندوق مدير قبل من املعينة الشر والتدقيق املراجعة ة ج ةتتأكد خ من
قراراتومراقبةباإلشراف عد و للصندوق، ة ثمار واالس املالية املعامالت أنواع ميع الشرعية ام واألح بالقواعد ام واالل املراقبةالتقيد ة ج

للصندوق. ملزمة الشر  والتدقيق
الشرعية .أ  يئة  للصندوق:ال
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م: ثمارو لالس اإلنماء شركة لدى املعتمدون الشرعية يئة ال أعضاء  م
عبد الدكتور األطرم:الشيخ صا بن    الرحمن

ساً  يئةرئ سابقاً و لل الشورى مجلس الشرعةعضو لية من الفقھ امتياز بدرجة واملاجست األو الشرف مرتبة مع الدكتوراه ع حاصل ،
واملجالسب يئات ال من عدد ة عضو شغل و سعود، بن محمد اإلمام جامعة من عة الشر وس الور الب ودرجة سعود بن محمد اإلمام جامعة

ا يئة ل الشر املجلس ة عضو ا: م معيةالشرعية، ا إدارة مجلس ة وعضو البحرن، اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة ملحاسبة
الفقھ مجمع ًا وخب العام، ا أمي كذلك و و ل والتمو لالقتصاد العاملية اإلسالمية يئة ال إدارة مجلس ة وعضو السعودية، ية اإلسالميالفق

اإلسالمي، املؤتمر ملنظمة ع التا سعودالدو بن محمد اإلمام بجامعة الشرعة لية الفقھ بقسم التدرس يئة عضو فضيلتھ ان كما
. الراج ملصرف الشرعية يئة لل وأمينًا وعضوًا  اإلسالمية،

عبد الدكتور الشيخ:الشيخ وكيل بن  هللا
س للرئ سعو و نائبًا بن محمد اإلمام جامعة الدين أصول لية ب التدرس يئة أصولعضو وس الور الب درجة ع حاصل اإلسالمية، د

اإل  جامعة من اإل الدين جامعة من ا وعلوم السنة املاجست ودرجة سعود بن محمد السنةمام الدكتوراه ودرجة سعود بن محمد مام
اإل  جامعة من ا بنوعلوم محمد داخلسعود،مام القائمة املالية املؤسسات من عدد مع املالية املعامالت مجال فاعلة ات مشار وخارجولھ

العلمية.اململكة، يئات وال معيات ا من عدد وعضو  و
ي: ال ي تر بن سليمان الدكتور  الشيخ

و عضوًا يئة محال اإلمام جامعة للقضاء العا د باملع التدرس يئة وسعضو الور الب درجة ع حصل وقد اإلسالمية، سعود بن مد
ع حصولھ إ باإلضافة الشرعة لية من الفقھ الدكتوراه ودرجة املاجست ودرجة اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة من الشرعة

ودر  املتحدة، باململكة سكس إ جامعة من الدو التجارة قانون املاجست املتحدة،درجة باململكة لندن جامعة من القانون الدكتوراه جة
املالية. املعامالت مجال ات ومشار أبحاث  ولھ

عبد بن يوسف الدكتور :الشيخ ي الش  هللا
يئة،عضواً  ســعـودو ال بن محمــد اإلمــام جامعــة للقضــاء العـا ـد باملعـ ـــس الـتــدر ـيـئـة وسعـضــو الور الب درجة ع حاصل اإلســالمـيـة،

من الدكتوراه ودرجة املاجست درجة ع حصل وقد بالقصيم اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة من الشرعة لية من الشرف مرتبة مع
امل فـقـھ فـي ـن البـارز العـلـمـاء مـن وفـضــيلتـھ للقضاء، العا د باملع املقارن الفقھ ـشــــغــــلقسم و ذلك، بارزة امات إس ولھ املالية، عامالت

ا وخارج السعودية ية العر اململكة داخل اإلسالمية واالقتصادية املالية املؤسسات من للعديد ــيــئـــات ال مــن عـــدد ــة مجمععـضـــو عضو و و ،
ملراجع الشرعية نة ال وعضو الشمالية، ا بأمر الشرعة اء السعودية.فق ية العر باململكة اة الز جباية تنظيم  ة

الشرعيةمسؤولية .ب  يئة  :ال
مسؤوليات الشرعيةتتمثل يئة ي:ال  اآل

الشرعية. - والضوابط ام باألح ا تقيد لضمان للصندوق ة ثمار االس والسياسات داف واأل الصندوق ام وأح شروط ومراجعة  دراسة
مدي - إ الشر الرأي الشرعية.تقديم والضوابط ام باألح التقيد بخصوص  رالصندوق
امل - السيولة ا ثمرف س أن الصندوق ملدير يجوز وال اإلسالمية عة الشر ام أح مع املتوافقة العمليات الختيار مالئمة معاي توفرةتحديد

األجل. ة قص ثمارات اس  للصندوق
بخص - ملديرالصندوق مالئمة معاي وجدت.تقديم إن التخلص استقطاعات  وص
املحددة. - الشرعية الضوابط ضوء ع ثمارات االس  مراقبة
للصندوق. - رالسنوي التقر ا إلدراج الشرعية والضوابط ام باألح الصندوق ام بال يتعلق فيما الشر الرأي  إبداء

أعضاء .ج  افآت الشرعيةم يئة  :ال

توجد.  ال

الشرعية: .د   املعاي
م منيل الصادرة والضوابط ام باألح يئةمديرالصندوق ي:ال يأ ما ا وأبرز الصندوق، عامالت جميع  الشرعية

املحرمة. - شطة واأل األغراض ذات مة املسا ات الشر م أس والتعامل ثمار االس ملديرالصندوق يجوز  ال
قد - ال املباحة شطة واأل األغراض ذات مة املسا ات للشر سبة ابال ف ثمار االس فإن ة، و الر بالفائدة اض االق أو باإليداع تتعامل

اآلتية: للضوابط  يخضع
املحرم )1 العنصر أو شاط ال م إجما يتجاوز ة–أال الرو بالفائدة إيداعًا أو ملحرم ًا تمل أو ان ثمارًا (-اس ا قدر %)33.3سبة

قيم متوسط من أو الشركة موجودات إجما راً من ش عشر اث آلخر السوقية أك،ا ما التعرفو .أ جانبتم ذلك ع
نقد. أو أصول أو ثمارات اس اسم تحت للشركة، املركزاملا قائمة من  املوجودات

2( ) املحرم التعامل من الناتج اإليراد مقدار يتجاوز اإليراد5أال ذا ان أ سواٌء الشركة، إيراد إجما من بفائدة%) ثمار اس عن ناتجًا
را و ا، معرف د فيج اإليرادات عض عن اإلفصاح يتم لم وإذا ذلك. غ أو ملحرم تملك أو محرم شاط ل ممارسة أو ة و ر

و  االحتياط، جانب التعرفذلك للشركة.تم الدخل قائمة من اإليرادات جانب ذلك  ع
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املق )3 املبلغ إجما يتجاوز اأال بالر األجل-ض قص قرضًا أم األجل ل طو قرضًا ان أ (-سواء موجودات33.3سبة إجما من (%
راً  عشرش آلخراث السوقية ا قيم متوسط من أو أك،الشركة ما التعرفو .أ قائمةتم ات املطلو جانب الضابط ذا ع

.  املركزاملا
ال سب ال ذه تحديد بأن عودعلمًا أن يجوز ال محرم إيراد أي فإن ولذا ه. وكث قليلھ وإعطاًء، أخذًا محرم فإنھ ا، بالر التعامل جواز ع

منھ. التخلص جب و الصندوق أصول ع  بالنفع
املحرم - اإليراد من بالتخلص م يل مديرالصندوق فإن ا؛ ف ثمار االس جرى ال ات الشر محرمة إيرادات وجود تقررهحال ما حسب

الشرعية يئة ا.ال ف يصرف ال ة وا منھ التخلص يجب مقدارما  للصندوق
اد - اج غ حال فإنھ ئٍذ وحي االقتضاء، حسب النظر إلعادة وخاضع اد االج ع مب الضوابط من ذكره ورد الشرعيةما يئة ال

الصندوق. ثمارات اس من يجد فيما الضوابط بتلك م يل مديرالصندوق فإن م، األس ثمار االس  ضوابط

من - املعتمدة اإلجراءات وفق الصفقات وتنفيذ الشرعية والضوابط ام األح بتطبيق م يل الصندوق فإنَّ املرابحة بصفقات يتعلق فيما
الشرعية يئة  للصندوق.ال

بال - يتعلق موافقةفيما ع صول ا عد إال ا م أي ثمر س لن الصندوق فإنَّ ة ثمار االس والصناديق وك الشرعيةص يئة الدخولبال
 فيھ.

الصندوق: .ه  ع ة الدور  الرقابة
الش الضوابط مع ا توافق من للتأكد دوري ل ش السعودية م األس سوق اُملدرجة مة املسا السعودية ات الشر دراسة املعتمدةتتم رعية

الشرعيةلدى يئة  .ال
الشرعية: .و  املعاي مع التوافق عدم حال املتبعة  اإلجراءات

أي شراء عن فورًا الصندوق مدير توقف فس الشرعية الضوابط ذه عن ا ف مًا أس الصندوق يملك ال ات الشر من أي خروج حال و
ا م أس من يملكھ ما يع و ا، ف جديدة م وقٍت أس الصندوق أقرب مصا يضمن  .بما

 

 مديرالصندوق: .12
مديرالصندوق: .أ   اسم

ثمار. لالس اإلنماء  شركة
املالية: .ب  السوق يئة الصادرعن خيص ال  رقم

37-09134 
ملديرالصندوق: .ج  س الرئ املكتب  عنوان

العنود العنوان رقم2-برج الطابق امللك،20، د،طرق ص.ب:ف العليا، السعودية.11544الراض55560منطقة ية العر  اململكة
 +966112185999 اتف
 +966112185970 فاكس

املالية: .د  السوق يئة الصادرعن خيص ال خ  تار

املوافق17/04/1430  م.13/4/2009ـ
ملديرالصندوق: .ه  املدفوع املال رأس  بيان

مال ثماربرأس لالس اإلنماء شركة مليون )1,000,000,000(تأسست املدفوعألف املال ورأس سعودي ال سعودي.مليون )250(ر ال  ر

ملديرالصندوق: .و  املالية املعلومات ص  م

لسنة - املدققة الشركة إيرادات سعودي.مليون 350,031م:2018بلغت ال  ر
لسنة - املدققة الشركة اح أر سعودي.مليون 240,446م:2018بلغت ال  ر

إدارة .ز  مجلس أعضاء عضو:أسماء ل ل سة الرئ العمل شطة وأ  مديرالصندوق

األوقات جميع و اإلدارة مجلس ع يجب كما ثمار، لالس اإلنماء شركة وشؤون أعمال ملراقبة سية الرئ املسؤولية اإلدارة مجلس يتو
اإلنم شركة ا املعمول ن للقوان وفقًا وذلك ، النوا جميع من وجدية ة ونزا بأمانة ثمار.التصرف لالس  اء

/ الراشداألستاذ عبدهللا محمد ثمار)   عبدالرحمن لالس اإلنماء إدارة مجلس س  (رئ

سعودلحاص امللك جامعة من األعمال إدارة وس الور الب درجة (ع مجال.م)1984عام امة ال املناصب من العديد الراشد شغل
مديراً  ا م املالية مالرقابة األس ع الرقابة املاليةالو إلدارة السوق شاء إ نواة كماانت املالية، السوق يئة ل العامة لإلدارة عامًا ومديرًا ،

عام من املالية السوق يئة مجلس س رئ نائب منصب عام2009شغل وح شغل2016م اتم، عضو من العديد العملأيضًا وفرق ان ال
العري ليج ا دول مستوى وع اململكة مستوى ع عبد.سواء األستاذ اشغل م اإلدارات مجلس ة عضو من العديد حاليًا سالرحمن رئ

ة العقار تداول شركة إدارة سمجلس رئ القرى ونائب أم شركة إدارة لشركةوعضومجلس اململوكة عقاالت شركة إدارة االتصاالتمجلس
 .السعودية
/ الفارساألستاذ زفارس عبدالعز اإلدارة)عبداملحسن  (عضومجلس
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امللك جامعة من محاسبة وس الور ب ادة ش ع بالواليات1982(سعودحاصل الينوي غرب جامعة من املحاسبة املاجست ودرجة م)،
) األمركية ن1989املتحدة القانوني ن للمحاسب ي األمر د املع زمالة إ إضافة ،( سCPAم والرئ املنتدب العضو منصب حاليًا شغل .

) منذ اإلنماء ملصرف الفارس2006التنفيذي لألستاذ سبق وقد العريم)، النقد مؤسسة عمل حيث اص وا العام ن القطاع العمل
من ألك والدخل2001– 1983(عامًا18السعودي اة الز ة ملص عامًا مديرًا عمل كما تنفيذيًا2004-2001(م)، عامُا مديرًا وكذلك م)،

جميل عبداللطيف شركة املالية دمات عمل2006-2004(ل أن سبق كما بالوالياتم)، أنجلوس لوس مدينة ونج و أرست مكتب
) ن عام ملدة كية األمر مصرف1995-1993املتحدة إدارة مجلس عضو ا م متخصصة ان و مجالس عدة ة عضو حاليًا شغل و يرأس م).

مج عضو ، وامل التق ب للتدر العامة املؤسسة إدارة مجلس عضو التنفيذية، نة ال وعضو ناإلنماء للمحاسب السعودية يئة ال إدارة لس
كما (سابك)، األساسية للصناعات السعودية الشركة املراجعة نة عضو مارن، طوكيو اإلنماء شركة إدارة مجلس س ورئ ن، القانوني

املوار  نة و (سابك) األساسية للصناعات السعودية الشركة إدارة مجلس ا م مجالس عدة ة عضو شغل أن املاليةسبق نة وال شرة ال د
للتنمية"و )،2011-2004(بالشركة االسالمي "البنك اص ا القطاع لتنمية اإلسالمية للمؤسسة التنفيذية نة وال اإلدارة -2001(مجلس

االجتماعية،و )،2009 للتأمينات العامة املؤسسة إدارة ثمار،و مجلس لالس العامة يئة ال إدارة ،و مجلس الزرا البنك إدارة سو مجلس رئ
باململكة، املحاسبة معاي نة واملحاسبة،و وعضو للمراجعة ليجية ا يئة بال املحاسبة معاي نة س باملؤسسةو رئ املراجعة نة س رئ

القطاع لتنمية اصاإلسالمية منطكالبن“ا مجلس عضوًا الفارس األستاذ أن كما للتنمية". شاركاإلسالمي أنھ إ إضافة الراض، قة
املؤتمرات من اململكةوالدوراتالعديد وخارج داخل املعلومات ونظم ي والرقا واإلداري واملحاس املا املجال املتخصصة العمل وفرق

السعودية. ية  العر
/ ياألستاذ نا ا صا عبدهللا اإلدارة)صا  (عضومجلس

من ألك تمتد العملية تھ وخ ثمار لالس اإلنماء لشركة التنفيذي س الرئ من20و العديد وشغل ة، ثمار واالس املالية املجاالت عامًا
ا آخر ان القيادية ن.عاماً اً مدير املناصب للتأم ندية ال السعودية الشركة إدارة مجلس س ورئ املالية دمات ل فالكم شركة األصول إلدارة

جامعة من االقتصاد املاجست درجة صا األستاذ/ حمل جامعة1998العامو ولورادو من املالية اضيات الر املاجست ودرجة م
شغان املتمي العامالواليات كية األمر الراضو  م2002حدة سعود امللك جامعة من الكمية األساليب وس الور الب حملدرجة و .

ة كب ة خ ي نا ثمارومتنوعةا واالس املصر ن.املجال أسواقوالتأم وتحليل ة ثمار االس الصناديق وإدارة املحافظ إدارة اتھ خ شمل و
اململكة م األمركية.األس واألسواق ليج ا ودول السعودية ية  العر

/ حمدالدكتور عبدهللا قيلعبدامللك اإلدارة)ا  (عضومجلس
عبد الدكتور حالياً شغل قيل ا سامللك رئ نائب عاممنصب منومدير ألك ة خ ولھ الفيصلية، بمجموعة املالية عامًا20اإلدارة

ن س و س ك جامعة من املحاسبة والدكتوراه املاجست درج ع قيل ا د. حصل ات. الشر ل وتمو واملا اتي االس رسيفر التخطيط
امل زمالة ادة ش ع حصل كما األمركية، املتحدة (بالواليات كية األمر ن القانوني ن ن)CPAحاسب للمحاسب السعودية معية ا عضو و و

ن  .القانوني
ندس عبدالرحمن/امل الزاملإيوسف يم اإلدارة)برا  (عضومجلس

درجة واملعادنيحمل ول للب د ف امللك جامعة من الكيميائية ندسة ال علوم وس الور املناصب،الب من العديد الزامل ندس امل شغل
مج ات عضو مستوى ع سواء ا ل عة التا ات والشر سابك شركة منصباإل لساالقيادية حاليًا شغل ا، وخارج اململكة داخل شاردارات مس

الطاقة ر وز املعدنيةمعا وة وال للصناعةوالصناعة الوطنية اتيجية االس ملشروع التنفيذي س وةبوزارةوالرئ وال والصناعة الطاقة
 .املعدنية

/ محمدإمحمداألستاذ يمإقبال اإلدارة)برا  (عضومجلس
حالياً  إقبال محمد األستاذ ثمارشغل لالس اإلنماء شركة إدارة مجلس ة عضو إ باإلضافة اإلنماء بمصرف املالية املجموعة مديرعام منصب

يتم إسالمي بنك أول عد والذي اإلسالمي فيصل بنك س رئ نائب منصب إقبال السيد شغل اإلنماء. ملصرف عة التا ات الشر إحدى و
درج إقبال السيد يحمل باكستان. شاؤه دإ مع من املعتمد ي القانو املحاسب ادة ش إ باإلضافة كرا جامعة من وس الور الب ة

ي العر اململكة مختلفة ان ة عضو إقبال السيد يتمتع د. املع ذا رئاسة ا ا الوقت تو و بباكستان ن القانوني ن ةاملحاسب
الس للبنوك ن املالي ن املراقب نة مثل السعودية.السعودية للبنوك والضرائب اة الز نة و  عودية

ملديرالصندوق: .ح  سة الرئ والواجبات  األدوارواملسؤوليات
ة1 ملص العمل الوقف) ومصارف املوقوف األاألصل والئحة ثمار االس صناديق الئحة ام أح امبموجب وأح وشروط م ل املرخص اص

يتعلق فيما وذلك املعلومات ومذكرة  بالصندوق.الصندوق
األمانة )2 واجب ذلك بما م ل املرخص اص األ الئحة ا عل نصت ال والواجبات املبادئ بجميع ام االل الصندوق مدير عاتق ع يقع

املعقول. رص ا ذل ثمارو االس محل األوقاف ومصا م مصا يحقق بما العمل يتضمن والذي بالوحدات، ن ك املش  تجاه
مدي )3 ون ي:ي باآل القيام عن مسؤوًال  رالصندوق

ة. - ثمار االس وعملياتھ الصندوق أصول  إدارة
ة. - اإلدار الصندوق عمليات  القيام
التخصيص. - عمليات وإدارة الصندوق وحدات  طرح
مضللة. - وغ يحة و ة ووا املة ا وأ ا واكتمال املعلومات) (ومذكرة الصندوق ام وأح شروط دقة من  التأكد
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التعامليجب سرعة وضمان الصندوق، ثمارات اس تؤثر ال املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات يضع أن الصندوق مدير ع
األقل ع سنوي ل ش املخاطر م تقو عملية القيام واإلجراءات السياسات تلك تتضمن أن ع ا،  .مع

الوقف - مصارف عن مسؤولة املستفيدة ة ا ون و ت اليةآوكيفية  .صرف
ام )4 االل عن مسؤوًال مديرالصندوق عّد ثمارُ االس صناديق خارجيةبالئحة ة ج ا لف مباشرأم ل ش وواجباتھ مسؤولياتھ أدى سواٌء ،

والتعليمات واللوائح األنظمة عليھ تنص ما بالوحداتوفق ن ك املش تجاه مسؤوًال الصندوق مدير عد وُ املستفيدة، ة خسائرعنوا
املتعمد. التقص أو التصرف سوء أو مال اإل أو االحتيال ب س الناجمة  الصندوق

ام )5 الوقفيةاالل ة ثمار االس للصناديق املنظمة والتعليمات واللوائح األنظمة ام اإلشعاراتبأح أو املوافقة بطلبات التقدم اتعند ل
 .املختصة

واال )6 املطابقة مراقبة برنامج ا.تطبيق طل عند التطبيق تائج ب يئة ال د وتزو ثمار، االس لصندوق ام  ل
ثمار: .ط  االس بصندوق يتعلق فيما مديرالصندوق جانب من ثالث طرف ا لف سُي ال ام  امل

ا. - ومراجع املالية القوائم  إعداد

ة. - العقار لألصول فظ ا ن  أم
الصندوق. - أداء  مقارنة
األ  - (تقييم العقارة األصول).صول تلك ثمار االس تم  حال

ذلك). - تم حال ) الصندوق بأعمال يتعلق فيما املشورة لتقديم ص ن  عي
ة .ي  ر جو مية أ تمثل ملديرالصندوق أخرى مصا أو عمل شطة أ ثمارأي االس صندوق شطة أ مع تتعارض أن املمكن من أو ،: 

توجد  .حالياً ال
مدير .ك  لعزل املنظمة ام بدالھ:األح اس أو  الصندوق

حال: بدالھ اس أو مديرالصندوق عزل  يتم

م. )1 ل املرخص اص األ الئحة بموجب بذلك يئة إشعارال دون اإلدارة شاط ممارسة عن مديرالصندوق  توقف

شاط )2 ممارسة مديرالصندوق ترخيص أو إلغاء الوقفية األصول بإدارة أو يئة.ھاإلدارة ال قبل من عليقھ  أو

ترخيص )3 إللغاء مديرالصندوق من يئة ال إ طلب اإلدارة.ھتقديم شاط  ممارسة

إ )4 طلب لألوقافيئةلاتقديم املستفيدةمنالعامة ة مديرالصندوقا بدالھألعزل اس املاليةو السوق يئة موافقة عد  .وذلك

املختصة )5 ات ا أنأرأت ا م أي أخلو قد الصندوق ل–مدير املختصةتراهش ات ري ا لوائحھ–جو أو بالنظام ام باالل
 .التنفيذية

مدير )6 لدى ل م آخر ص وجود عدم مع استقالتھ أو زه أو ثمار االس صندوق أصول يدير الذي ة ثمار االس املحفظة مدير وفاة
ثمارأو االس صندوق أصول إدارة قادرع مديراملحفظة.الصندوق ا يدير ال الصناديق  أصول

ترى )7 أخرى حالة املختصةأي ات ع-ا معقولةبناًء ة.-أسس ر جو مية أ ذات ا  أ

م )8 وفقاً سيل بدالھ اس او الصندوق مدير لعزل املنظمة ام باألح الصندوق للصناديقمدير منظمة عليمات و ولوائح أنظمة ألي
ستصدرمستقبالً  الوقفية ة ثمار  .االس

 

فظ: .13 ا ن  أم
فظ: .أ  ا ن أم  اسم

املالية. شارات لالس املالية نمو  شركة
املالية: .ب  السوق يئة الصادرعن خيص ال  رقم

37-13172 
س .ج  الرئ املكتب فظ:عنوان ا ن  ألم

طرقاملروج العنوان برد، صندوق العام، السعودية.11653الراض92350العليا ية العر اململكة ، 
 اتف
 فاكس

966114942444+ 
966114944266+ 

ي و االلك  www.nomwcapital.com املوقع

املالية: .د  السوق يئة الصادرعن خيص ال خ  تار
 م.26/11/2013

ثمار: .ه  االس بصندوق يتعلق فيما فظ ا ن أم ومسؤوليات  األدواراألساسية

وفقاً  )1 اماتھ ال عن مسؤوًال فظ ا ن أم عّد ثمار ُ االس صناديق العالقةلالئحة ذات املطبقة واللوائح مسؤولياتھواألنظمة أأدى سواٌء ،
مسؤوالً  فظ ا ن أم عّد وُ ثالثًا، طرفًا ا لف أم مباشر ل عنش الصندوق إدارة ومجلس بالوحدات ن ك واملش الصندوق مدير تجاه

املُتعمد. التقص أو التصرف سوء أو مال اإل أو االحتيال ب س الناجمة  خسائرالصندوق
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جميع )2 اتخاذ عن كذلك مسؤول و و بالوحدات، ن ك املش لصا ا وحماي الصندوق أصول حفظ عن مسؤوًال فظ ا ن أم عدُّ ُ

الصندوق.اإل  أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة ة اإلدار  جراءات

ثمار: .و  االس بصندوق يتعلق فيما ثالثًا طرفًا فظ ا ن أم ا لف ال ام  امل

الصندوق. )1 أصول  حفظ
بالوحدات. )2 ن ك املش لصا الصندوق أصول  حماية
الصندوق. )3 ندات مس  حفظ

بدالھ .ز  اس أو فظ ا ن أم لعزل املنظمة ام  :األح
حال: بدالھ اس أو فظ ا ن أم عزل  يتم

شاط )1 ممارسة عن فظ ا ن أم م.ھتوقف ل املرخص اص األ الئحة بموجب بذلك يئة إشعارال  دون

شاط )2 ممارسة فظ ا ن أم ترخيص بھإلغاء قبلھأو من عليقھ املختصةأو ات  .ا
ترخيص )3 إللغاء فظ ا ن أم من يئة ال إ طلب فظ.ھتقديم ا شاط  ممارسة
رأت )4 املختصةإذا ات أخلا قد فظ ا ن أم تراه–أن ل املختصةش ات ًاا ر لوائح–جو أو النظام ام  التنفيذية.ھبال
فظ )5 ا ن أم لعزل املنظمة ام باألح الصندوق مدير م وفقاً أسيل بدالھ اس ةأليو ثمار االس للصناديق منظمة عليمات و ولوائح أنظمة

 .ستصدرمستقبالً الوقفية

 

ي: .14 القانو  املحاسب
ي: .أ  القانو املحاسب  اسم

أوي اءه-دي وشر العمري محمد  د.

ي: .ب  القانو للمحاسب س الرئ املكتب  عنوان

ص.ب. العنوان د، ف امللك طرق تور، مون والثامن، ع السا السعودية11492الراض8736الدور ية العر  .اململكة
 +060827811966 اتف
 +288327811966 فاكس

ي و اإللك  www.alamri.com املوقع

ي: .ج  القانو املحاسب ومسؤوليات وواجبات ام وم  األدواراألساسية

وفقًا ا ومراجع املالية القوائم املالية،إعداد ر للتقار الدولية املعاي مؤسسة عن الصادرة املالية ر التقار إلعداد الدولية الئحةللمعاي ام وأح
املعلومات. ومذكرة الصندوق ام وأح ثماروشروط االس  صناديق

 

أخرى: .15  معلومات
واإل  .أ  السياسات الطلب عند التقديم تم وأيس املصا عارض ة ملعا بع ست ال مقابل.جراءات دون فع و/أو محتمل مصا  عارض

الصندوق مجلس ت التصو سياسات ا قراراتحيثوم ع ت التصو ون لباالجتماعي ش األ 60ما عدد إجما من عضو% متنع و عضاء.
العض لذلك ون ي أمر أي شأن الصندوق إدارة مجلس يتخذه قرار أي ع ت التصو عن الصندوق إدارة غمجلس أو مباشرة خاصة ة مص أي و

املادة حسب وذلك القبيل، ذلك من ة مص أي عن الصندوق إدارة ملجلس باإلفصاح العضو ذلك يقوم أن جب و فيھ، الئحة38(مباشرة من (
ثمار االس  .صناديق

اصة: .ب  ا والعموالت  التخفيضات

توجد.  ال
اة: .ج   الز

تجب ال اة الز فإنَّ وقفي، الصندوق أنَّ غلتھبما وال ذلكأصولھ بخالف واألنظمة اللوائح تنص  .مالم
بالوحدات: .د  ن ك املش  اجتماع

حقوقھ )1 افة بممارسة املستفيدة ة ا تفوض وللواقف صوص، ا ذا ة السار والتعليمات للوائح وفقًا ن ك املش اجتماعات عقد يتم
ا: تصدرع ال والقرارات ن الواقف ملديراجتماعات ن اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  يجوز وقت للواقف  .أي

ن اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  مدير ع يجب )2 ي طلب سلم من أيام) 10( خالل الواقف ن من كتا فظ أم  .ا

ون  )3 ن اجتماع لعقد الدعوة ت ملدير الواقف ي و االلك املوقع ذلك لألوقافبإعالن العامة يئة وال وجد)الصندوق اللوائح (ان عليھ تنص ما وفق
 .والتعليمات

ي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  مدير ع يجب )4 من) 10( خالل الوحدات مال ي طلب سلم أيام أو من كتا املستفيدة ة  من أكثـر أو واقف ا
ن ن الواقف ك ن املش  .الصندوق  وحدات من األقل ع %25منفردين أو مجتمع

ون  ال )5 ن اجتماع ي ن من عدد حضره إذا إال يحاً  الواقف وا الواقف اش ن الذين لم الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع %25 مجتمع  ما
ام شروط تحدد التعليمات. سبة الصندوق  وأح ذه عليھ نصت ما وفق املستفيدة ة ا ع ذلك سري و ،  أع
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ستوف لم إذا )6 ياإل موقعھ  ذلك بإعالن ثاٍن  الجتماع الدعوةالصندوق  مدير ع فيجب البند، ذا من) ـ( الفقرة  املو النصاب ُ و  لك
ي واملوقع و لألوقاف اإللك العامة يئة وال إرسال للسوق ي إشعار و ن إ كتا والواقف املستفيدة ة بممارسة–ا املستفيدة ة ا يفّوض مالم
التعليماتحقوقھ ذه ام ألح وفقًا ية ن -التصو فظ وأم بمدة االجتماع موعد قبل ا ي ون  ،أيام) 5( عن تقل ال الثا ي االجتماع و  يحاً  الثا
انت ن سبة أّيًا  .االجتماع  املمثلة الواقف

ل )7 ن اجتماع  واحد صوت واقف ل ا ل عن الواقف ف ك اش  .وحدة

ن اجتماعات عقد يجوز  )8 اك الواقف ا  واالش ا ع والتصوت مداوال ديثة التقنية وسائل بواسطة قرارا ا ال للضوابط وفقاً  ا ات تضع ا
 .املختصة

ون  )9 م سبة مّثلتُ من بموافقة نافذاً  القرار ي اضرة الوحدات مجموع من% 50 من أك وقفي ن اجتماع  ا م ان سواء الواقف  صياً  حضور
الة أو املستفيدة و معية ا خالل من ديثة التقنية وسائل بواسطة أو أو  .ا

اءاإلجراءات .ه  بإ اصة الصندوق:ا  وتصفية

الصندوق  تصفية عن لألوقاف العامة يئة ال وموقع موقعھ اإلعالن مديرالصندوق  .ع
دون .و  ا طل عند وذلك اوى الش ة بمعا اصة ا اإلجراءات تقديم تم  مقابل.س

اوى: - الش تقديم  إجراءات

وى ش أي وجود مركزمساندةفيماحال ع االتصال ن) (الواقف ن ك املش ع ن يتع ام واألح الشروط ذه العالقة ذات دمات با يتعلق
اإل  ع الوحدات مالك إطالع تم و الصندوق. مدير عنوان ع ة مكتو ا تقديم أو الصندوق مدير لدى ةالعمالء بمعا اصة ا جراءات

او  خاللى الش الرد يتم لم أو ة سو إ الوصول عذر حال و ا، طل لدى30(مدةعند واه ش إيداع (الواقف) ك للمش فيحق عمل، يوم (
املالية السوق املالية-يئة األوراق منازعات الفصل نة لدى وى الش إيداع (الواقف) ك للمش يحق كما ثمرن، املس اوى ش حالإدارة

) مدة مياً )90م تقو إذايومًا إال يئة، ال لدى وى الش إيداع خ تار يئةطرتأخمن انقضاءال قبل نة ال لدى ا إيداع بجواز وى الش مقدم
 املدة.

ثما .ز  االس صناديق ثمار االس عن أو من نا نزاع أي بالنظر املختصة القضائية ة ا املالية، األوراق منازعات الفصل  ر.نة

بالوحدات: .ح  ن ك للمش املتاحة ندات املس  قائمة

ام )1 وأح  الصندوق.شروط
سة. )2 الرئ املعلومات ص  م

املعلومات. )3 مذكرة ورة املذ  العقود

ملديرالصندوق. )4 املالية  القوائم

ثمار .ط  االس صندوق مملوكةأصول ون نت أم أو فظ ا ن أم أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير ون ي أن يجوز وال الصندوق، لصا
مقدم أو الباطن من فظ األصول ا بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول ة مص أّي املوزع أو مدير ،املشورة أو مديرالصندوق ان إذا إال

ملكيتھ حدود ذلك ،و الصندوق لوحدات ًا مال املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من فظ ا ن أم أو فظ ا ن أم أو الباطن من انالصندوق أو ،
ذ املعلوماتمسموحًا مذكرة أو الصندوق ام وأح شروط ا ع ِ ف

ُ
وأ ثمار، االس صناديق الئحة ام أح بموجب املطالبات  .ه

أخرى: .ي   معلومات

مذك  ا إدراج يتم لم إدارتھ ومجلس مديرالصندوق قبل من ا معرف ب ي معلومة يوجد ال فإنھ إدارتھ ومجلس مديرالصندوق علم حد رةع
عاملعلومات تأث ا ل ون ي وال الصندوق ام وأح شروط أو نذه املحتمل أو ن الي ا ن ك املش قبل من املتخذ الصندوق ثمار االس قرار

ن. الفني م شار مس  أو
م  علسيل من الثالثة املادة من (د) و (خ) بالفقرة ثمار الصندوق االس للصناديق خيص ال الوقفيةيمات  .ة

م  اإلفصاحسيل يتعلق فيما الوقفية ة ثمار االس للصناديق خيص ال عليمات عشرمن ادية ا باملادة  .الصندوق

املالية: .ك  السوق يئة من ا عل املوافق ثمار االس صناديق الئحة قيود من  اإلعفاءات

ثمار: االس صناديق الئحة قواعد من التالية اإلعفاءات ع املالية السوق يئة  وافقت
الفقرة )1 من ناًء است وذلك مالية سنة ع ر ل تم وس أسبوعيًا اك االش لغرض الصندوق أصول قيمة صا حساب الصندوق مدير ع تعذر س

) املادة من الصندوق.60(أ) أصول لطبيعة وذلك العالقة، ذات والتعاميم واملواد ثمار، االس صناديق الئحة من ( 

أ )2 تلبية الصندوق مدير ع تعذر ناءً س است وذلك ن) (الواقف ن ك املش من داد اس طلب ـ(بالفقراتمني / د / ج /) املادة من من60) (
العالقة ذات والتعاميم واملواد ثمار، االس صناديق الصندوقالئحة الوحدات مالك ألن ونظرًا الوقفية الصندوق لطبيعة نظرًا وذلك ،

بالصندوق  م وحدا بوقف  .سيقومون

من )3 أك ثمار باس ق ا الصندوق ملدير ون من10سي (ط) الفقرة من ناًء است وذلك يل س لل قابلة غ أصول أصولھ قيمة صا من %
) ثمار41املادة االس صناديق الئحة من (وذلك،) املادة من (ط) الفقرة ام أح من الغرض ألن من41نظرًا ى أد حد ع اإلبقاء و الالئحة من (

واأل  الصندوق خصائص أحد ان وملا الوحدات، ن ك املش من الصندوق ترد قد ال داد االس طلبات ة ملواج وذلك يل س لل القابلة صول
الفقر  ام أح بھ جاءت الذي الغرض انتفاء نرى فإننا ا، داد اس دون الوحدات (وقف املادة من (ط) الالئحة41ة من موافقة) تمت فقد ،

يئة (ال املادة من (ط) الفقرة متطلبات من الصندوق إعفاء ثمار41ع االس صناديق الئحة من (. 
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للصندوق: .ل  أصول بأي املرتبطة ت التصو بحقوق يتعلق فيما مديرالصندوق  سياسة
الصندوق. - إدارة مجلس ا عتمد ت التصو بحقوق يتعلق فيما ة مكتو سياسة  وضع
االمتناع - أو ت التصو حقوق لممارسة وحفظ الصندوق، إدارة مجلس قبل من املعتمدة ة املكتو السياسة تقتضيھ ملا وفقًا ا ممارس عن

ذلك. وأسباب ا ممارس االمتناع أو ت التصو حقوق ممارسة يوثق  امل
ي - و اإللك موقعھ ع باإلفصاح الصندوق مدير (تداول)www.alinmainvestment.comسيقوم السعودية املالية السوق وموقع

www.tadawul.com.sa .املدرجة ات للشر العامة معيات ا ا بع ي ال ت التصو بحقوق املتعلقة السياسات  عن
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق املخاطر:)1(م م لتقو الداخلية  اآللية
م،  األس ة،و مخاطرأسواق األولو حقوق ثمار األولية،و مخاطراالس الطروحات ثمار الناشئة:و مخاطراالس باملُصدرومخاطراألسواق  املخاطراملتعلقة

املتاحة.  ة ثمار االس الفرص بدراسة القيام عد ثمارمتخصصة اس نة خالل ثمارمن االس قرارات اتخاذ تم  س

دوري  ل ش األداء مراقبة تم بناءً س ثمار.وتقييمھ اس ل ل األداء قياس ومعاي شادي مؤشراس  ع

م  األس أسواق ثمار لالس األع د صا25وا من فقط الصندوق قيمة% خاللأصول سيعمل املحددة سبة ال مديرالصندوق تجاوز حال و
د15 با ام االل ع  .يوم

ثمار":  االس نة إل نة" عة األ تا لدارة لدىصول ة ثمار االس القرار اتخاذ ع شرف و الصندوق اعتمادلمدير عد وذلك سياساتالصندوق
مجلس من ثمارة الصندوق إاالس  .دارة

واإلقليمية  املحلية البنوك من ة النظ األطراف جميع م تقو تم س االئتمان: ثمارمخاطر االس و قبل تم، عدمو س تضمن للتعرضات حدود لدىضع كز ال
األقل. ثمارع االس لدرجة ة، النظ لألطراف ي االئتما التقييم ارتفاع ط ش ُ آخركما دون نظ  طرف

العقارات:  م تقو ةمخاطر العقار األصول م تقو تم وس ا، ثمر املس العقارات م لتقو املعتمدين ن ارجي ا ن املثمن من عدد ع االعتماد تم لس ش
سنوي  االعتبار.نصف األقل ع ن مستقل ن اثن ن مثمن تقييم أخذ مع ذلك إ اجة ا دعت لما  أو

محدودة.  أصول الصندوق ثمارات تركزاس ملنع وذلك متعددة أصول الصندوق أصول ع تنو تم س كز:  مخاطرال

ب  أو السعودي ال بالر الصندوق ثمارات اس معظم تم س العمالت: أيمخاطرأسواق تقليل إ يؤدي مما ثابت سعرصرف ي األمر بالدوالر مرتبطة عملة أي
العمالت. أسواق ادة ا التقلبات ع تج ي  أثرقد

ل:  التمو لفة ت غ يتممخاطر بحيث دفة املس العوائد مع متناسبة لفتھ ت ون ت بأن ل تمو ع الصندوق حصول حال الصندوق مدير سيحرص
أي ثمار.تقليص االس عوائد انخفاض أو ل التمو لفة ت الرتفاع  أثرسل

اإليرادات  من ومخاطرالتخلص الشر التوافق  :شرعيةالغمخاطرعدم

للصندوق.  الشرعية يئة ال موافقة عد ثمار اس نة خالل من ثمارة االس القرارات جميع اتخاذ تم  س

الصندوقس  ثمارات اس ومراجعة مراقبة لتم دوري ل مديرالصندوقأمنتأكدلش لدى الشرعية يئة ال قررت وإذا الشرعية، املعاي مع تتوافق ا
اإل  تم س ا م أس تمّلك الشرعية يئة ال أجازت ا بموج ال الضوابط ا ف تتوافر عد لم ات الشر ذه الصندوق أن إدارة ملجلس ليةآعنفصاح

وأسبابھ.  التخارج

سيةاملخاطر  الرئ والعوامل لالقتصاد العام الوضع بدراسة القيام عد متخصصة ثمار اس نة خالل من ثمار االس قرارات اتخاذ تم س ،املؤثرةاالقتصادية:
م الت معدالت املثال: يل س وأسعارالنفط.و ع الصرف  أسعار

ملد  يجوز للصندوق اصة ا ثمار االس نة موافقة عد السيولة: الصندوقمخاطر ثمرير س النقدأن أسواق وصناديق املرابحة وصفقات %40صناديق
الصندوق  أصول صا يل،من س لل قابلة ثمارات اس عت ثمارات االس الصندوقو وتلك الوحدات مالك ألن ونظرًا الوقفية الصندوق لطبيعة نظرًا

لن الوحدات مالك فإن بالصندوق، م وحدا بوقف .سيقومون ا ألعمال املوقوفة الصندوق م وحدا داد باس  يقومون
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 : املصا وتضارب وكمة ا املجلسمخاطر شكيل مجلسأخذ،عند ون يت حيث وكمة ا ومعاي القواعد باالعتبار الصندوق منإمدير الصندوق 6دارة
) يمثلواأعضاء ن وعضو الصندوق و2مدير املستفيدة ة ا عن ن ممثل ب2أعضاء املجلس وسيقوم ن) مستقل تضاربأعضاء أي ع مصااإلشراف

ع اآواملوافقة معا يتعلقإباإلضافة،لية فيما ة مكتو سياسة الصندوق اعتماد ثمار.بحوكمة االس  وسياسة

قياس  تم س أخرى: صناديق ثمار االس لأمخاطر ومخاطر فيھداء ثمار االس مديرصندوق يرغب ع،صندوق الصندوق مدير سيعمل أنھ ا باإلضافة
بناءً  وتقييمھ دوري ل ش الصناديق تلك أداء و مراقبة شادي مؤشراس ثمارفيھ.عع االس تم صندوق ل ل األداء قياس  معاي

التداول:  عليق سيقو املأحدإنمخاطر ال ة ثمار االس األ عاي ثمار االس قبل ا الصندوق مدير اإل م مستوى قياس و م لس افصاح ومراجعةدى لشركة
املالية الشركةالقوائم ام ال التنفيذية.ومدى ولوائحھ السعودية ية العر اململكة املالية السوق  بنظام

ثمارم  اس نة خالل ثمارمن االس قرارات اتخاذ تم س تأخراإلدراج: ثماروعملمخاطر االس م و املتاحة ة ثمار االس الفرص بدراسة القيام عد تخصصة
األ  (الطروحات ثمارات االس توثرتلك ال أن صاع ع الصندوق.أولية)  صول

 
 
 

 
 

ي القحطا ع بن  مازن
لف) (امل ام واالل  مديراملطابقة

غدادي  فواز  مازن
التنفيذي س لف)الرئ  (امل

 


