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اسم صندوق االستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه:	 

.
ً
 عاما

ً
صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام، صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحا

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:	 

يهــدف الصنــدوق إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال المشــاركة فــي دعــم رعايــة 

األيتــام عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها، بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي 

ويعــود بالنفــع علــى المســتفيد واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصندوق على اســتثمار أصول 

الصنــدوق بمهنيــة وحرفيــة بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف، وتوزيــع نســبة مــن األربــاح 

العائــدة عليهــا )غلــة الوقــف( بشــكل ســنوي ومســتمر علــى المصــارف الوقفيــة المحــددة للصنــدوق 

والممثلــة فــي رعايــة األيتــام مــن خــال الجهــة المســتفيدة المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام. 

سياسات استثمار الصندوق وممارساته*:	 

ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى المحافظــة علــى األصــل الموقــوف وتنميتــه علــى المــدى 

الطويــل، مــن خــال االســتثمار فــي أصــول متعــددة وفــق اســتراتيجية اســتثمارية متحفظــة تتناســب مــع 

 للشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات، حيــث 
ً
صيغــة الوقــف وطبيعتــه ومصارفــه المحــددة وفقــا

ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى تنويــع محفظــة األصــل الموقــوف علــى فئــات متعــددة مــن األصــول 

بمــا يحقــق المحافظــة علــى األصــل الموقــوف والســعي لتحقيــق نمــو معتــدل يلبــي احتياجــات الوقــف 

 اســتثمارية متنوعــة 
ً
المتجــددة، وذلــك مــن خــال اتبــاع سياســات اســتثمارية متوازنــة تغطــي أصــوال

طويلــة وقصيــرة األجــل.

*)لتفاصيــل عــن سياســات االســتثمار وممارســاته الرجــاء االطــاع علــى مذكــرة المعلومــات للصنــدوق فقــرة 

رقــم 2(.

المخاطر المرتبطة باالستثمارات في الصندوق:	 

 لدرجــة المخاطــر المرتبطــة باألصــول المخطــط االســتثمار بهــا 
ً
ُيعــد الصنــدوق عالــي المخاطــر نظــرا

 لتقلبــات 
ً
مــا أن قيمــة االســتثمارات فــي الصنــدوق والدخــل الناتــج عنهــا يمكــن أن تنخفــض نظــرا ك 

األســواق واألصــول المســتثمر بهــا. ويجــب أن يعلــم المشــترك )الواقــف( بأنــه ليــس هنــاك ضمــان يمكــن 

أن يقدمــه مديــر الصنــدوق بشــأن تحقيــق أهــداف االســتثمار المذكــورة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق، 

 علــى أي نمــو فــي المســتقبل لمعــدالت العائــد 
ً
وال يشــكل األداء الســابق للصنــدوق -إن ُوجــد- مؤشــرا

المســتهدفة، ويجــب علــى المشــتركين الرجــوع لمذكــرة المعلومــات الخاصــة بالصنــدوق لاطــاع علــى 

عوامــل المخاطــر وأخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل االشــتراك فــي الصنــدوق.

*)لتفاصيــل عــن المخاطــر المرتبطــة باالســتثمارات فــي الصنــدوق الرجــاء االطــاع علــى مذكــرة المعلومــات 

للصنــدوق فقــرة رقــم 3 المخاطــر الرئيســية لاســتثمار فــي الصنــدوق(.

البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق:	 

أداء  مــا ســيكون عليــه  علــى  يــدل  ال  اإلرشــادي  المؤشــر  للصنــدوق، وأداء  بيانــات ســابقة  يوجــد  ال 

.
ً
مســتقبا الصنــدوق 
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الخدمات والعموالت واألتعاب:	 

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق:

الرسوم والمصاريف التي يتحملها المشتركون:	 

ال توجد رسوم اشتراك في وحدات الصندوق.

مصاريف التعامل: 	 

سيتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في نهاية السنة المالية للصندوق.

رسوم االسترداد المبكر:	 

ال يمكن استرداد وحدات الصندوق. 

الرســوم والمصاريــف التــي تدفــع كنســبة مئويــة مــن صافــي أصــول الصنــدوق أو كمبلــغ ثابــت مــن أصــول 

الصنــدوق:

رسوم إدارة
يســتحق مديــر الصنــدوق أتعــاب إدارة ســنوية قدرهــا %0.75 مــن صافــي قيمــة 
 يعــادل أو يزيــد عــن 

ً
 إيجابيــا

ً
أصــول الصنــدوق، وإذا لــم يحقــق مديــر الصنــدوق عائــدا

%0.75 علــى رأس مــال الصنــدوق فلــه أن يتنــازل عــن هــذه الرســوم أو جــزٍء منهــا.

 من صافي قيمة أصول الصندوق.مصاريف خدمات الحفظ
ً
120,000 ريال سعودي سنويا

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين فقط

مثــل مكافــأة كل 
ُ
مبلــغ 20,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة بحــد أقصــى ت

.
ً
عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين تحســب كل تقويــم وتســتقطع ســنويا

أتعاب مراجع الحسابات 
الخارجي

مبلــغ  27,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة تحســب كل تقويــم وتســتقطع 
.
ً
ســنويا

رسوم نشر التقارير الدورية 
.على موقع تداول

ً
5,000 ريال سعودي عن السنة المالية تحسب كل تقويم وتستقطع سنويا

.رسوم رقابية
ً
7,500 ريال سعودي عن السنة المالية تحسب مع كل تقويم وتستقطع سنويا

مصاريف التعامل في األوراق 
المالية

علــى  بنــاًء  الصنــدوق  بأصــول  تتعلــق  تعامــل  الصنــدوق أي مصاريــف  ســيتحمل 
األســعار الســائدة والمعمــول بهــا فــي األســواق التــي يســتثمر الصنــدوق فيهــا، 
وســيتم حســابها وتســجيلها ودفعهــا مــن أصــول الصنــدوق )كمصاريــف الوســاطة 
أخــرى(، وســيتم اإلفصــاح عــن إجمالــي قيمتهــا فــي  أو أي مصاريــف نظاميــة 
التقاريــر نصــف الســنوية والتقاريــر الســنوية المدققــة وملخــص اإلفصــاح المالــي.

المصاريف األخرى

 للمصاريــف 
ً
بحــد أقصــى نســبة %0.10 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ســنويا

الفعليــة، تدفــع بشــكل ربــع ســنوي. 
وتقويــم  بــإدارة  المتعلقــة  المصاريــف  الحصــر:  وليــس  المثــال  ســبيل  علــى 
األصــول العقاريــة، وطباعــة التقاريــر الســنوية للصنــدوق وتوزيعهــا، والمصاريــف 

والنثريــات. التســويقية 

مصاريف التمويل حال 
وجودها ستكون حسب أسعار 

السوق السائدة
حسب تكلفة التمويل السائدة في السوق.

هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المصروفات الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي للصندوق.

بنــاء علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م / 113( 	 

 )»GAZT«( بتاريــخ 1438/11/2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الائحــة التنفيذية للهيئة العامة للــزكاة والدخل

 مــن 1 ينايــر 2018م )تاريــخ الســريان(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة 
ً
وســيبدأ تطبيقــه اعتبــارا

القيمــة المضافــة بمقــدار %5 علــى كافــة الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بنــد »مقابــل الخدمــات 

والعمــوالت واألتعــاب« مــن الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســية 

لصنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام طــول مــدة الصنــدوق.
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ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 	 

جميــع المســتثمرين الذيــن ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة 

علــى أســاس تناســبي بدايــة مــن 1 ينايــر 2018 حتــى انتهــاء الســنة الماليــة.

مقابــل الصفقــات المفروضــة علــى االشــتراك التــي يدفعهــا المشــتركون )الواقفــون( وطريقــة حســاب 	 

ذلــك المقابــل:

ال توجد رسوم اشتراك.

أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:	 

تخضــع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق لائحــة األشــخاص المرخــص لهــم، وســيتم اإلفصــاح 

عنهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة للصنــدوق.

مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته:

يرجى زيارة أقرب فرع لإلنماء لاستثمار أو زيارة الموقع اإللكتروني.

+ 966112799299 خدمة العماء: 

الرقم المجاني: 8004413333

966112185999 +، فاكس: 966112185970 + اإلدارة العامة: 

لاتصال من خارج السعودية: 966112799299 +

query@alinmainvest.com :بريد إلكتروني

اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:

شركة اإلنماء لاستثمار االسم 

بــرج العنــود2-، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب: 55560 الريــاض 11544  العنوان 

المملكــة العربيــة الســعودية.

+ 966112185999 هاتف 

+ 966112185970 فاكس 

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني 

اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:

شركة نمو المالية لاستشارات المالية االسم 

حي المروج، طريق العليا العام، صندوق بريد 92350 الرياض 11653، المملكة العربية السعودية. العنوان 

+ 966114942444 هاتف 

+ 966114944266 فاكس 

 www.nomwcapital.com الموقع اإللكتروني 



الشروط واألحكام

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام 
Alinma Orphan Care Endowment Fund

 توقف وحداته 
ً
 عاما

ً
صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحا

لصالح المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام 

صندوق اإلنماء 
الوقفي 

لرعاية األيتام

أجر ال ينقطع

ترخيص هيئة السوق المالية  رقم 37- 09134
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تــم اعتمــاد صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة االيتــام علــى أنــه صنــدوق اســتثمار متوافــق مــع 

معاييــر اللجنــة الشــرعية المجــازة مــن ِقبــل الهيئــة الشــرعية المعينــة لصنــدوق االســتثمار

شــروط وأحــكام صنــدوق االســتثمار وجميــع المســتندات األخــرى خاضعــة لالئحــة صناديــق االســتثمار 

ــح المطبقــة ذات العالقــة، وتتضمــن معلومــات كاملــة وواضحــة وصحيحــة وغيــر  واألنظمــة واللوائ

.
ً

 ومعدلــة
ً

مضللــة عــن الصنــدوق وتكــون محدثــة
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الشروط واألحكام

مدير الصندوق

شركة اإلنماء لالستثمار

أمين الحفظ

شركة نمو المالية لالستشارات المالية

ننصــح المشــتركين )الواقفيــن( المحتمليــن بضــرورة قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام مــع مذكــرة 

المعلومــات والمســتندات األخــرى للصنــدوق بعنايــة وفهمهــا، وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات 

هــذه الشــروط واألحــكام، ننصــح باألخــذ بمشــورة مستشــار مهنــي.

هــا عنــد اشــتراكه فــي أي وحــدة مــن 
َ
ِبل

َ
وقــع المشــترك )الواقــف( علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق وق

وحــدات الصندوق.

صدرت هذه الشروط واألحكام في 1440/05/17هـ الموافق 2019/01/23م

الموافــق  1440/05/01هـــ  الصنــدوق  تأســيس  علــى  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  موافقــة  تاريــخ 

2019/01/07م

تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته 1440/05/17هـ 

الموافق 2019/01/23م
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المقدمة

يهــدف صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة االيتــام إلــى أْن يكــون برنامــج اســتثمار جماعــي وقفــي مفتــوح، ُيعنــى بتنميــة المــوارد 

الوقفيــة فــي جانــب رعايــة األيتــام بمــا يعــود بالنفــع علــى المســتفيد واألصــل الموقــوف، باإلضافــة إلــى إتاحــة فرصــة المشــاركة 

فــي الصنــدوق الوقفــي لشــريحة كبيــرة مــن المجتمــع ممــا ســيعزز المــالءة الماليــة للصنــدوق ومصــارف الوقــف.

يجــب علــى المشــتركين )الواقفيــن( المحتمليــن قــراءة الشــروط واألحــكام الخاصــة بالصنــدوق قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االشــتراك 

فــي الصنــدوق، كمــا يجــب علــى كل مشــترك )واقــف( التحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وفــي 

حــال عــدم تمكنهــم مــن اســتيعاب محتويــات الشــروط واألحــكام فيجــب علــى المشــترك )الواقــف( المحتمــل الســعي للحصــول علــى 

استشــارة مهنيــة أو قانونيــة مــن جهــة مســتقلة.

يهــدف صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة االيتــام إلــى تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف )األصــل الموقــوف(، وتوزيــع نســبة 

مــن العوائــد )غلــة الوقــف( علــى مصــارف الوقــف، حيــث ســيتم االســتثمار فــي أنــواع متعــددة مــن األصــول االســتثمارية طويلــة 

وقصيــرة األجــل لتنميــة األصــول وتحقيــق عوائــد دوريــة لمصــارف الوقــف، علــى أن يكــون التوزيــع مــن العوائــد )غلــة الوقــف( وليــس 

مــن األصــل الموقــوف، ويســتهدف الصنــدوق المشــتركين الراغبيــن فــي االشــتراك فــي األوقــاف المخصــص ريعهــا لألعمــال الخيريــة 

فــي مجــال رعايــة االيتــام )مصــارف الوقــف( والمحــددة فــي هــذه الشــروط واألحــكام. ولطبيعــة الصنــدوق الوقفيــة فلــن يكــون 

هنــاك خيــار اســترداد الوحــدات مــن الصنــدوق.

 لتعظيــم العوائــد )غلــة الوقــف( وتقليــل عامــل المخاطــرة 
ً
سيســتثمر الصنــدوق مــن أصولــه فــي أنــواع أصــول متعــددة وذلــك ســعيا

والمحافظــة علــى األصــل الموقــوف، لــذا فــإن مخاطــر االســتثمار فــي هــذه األصــول -التــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 

)األوراق الماليــة، العقــارات، اســتثمارات الملكيــة الخاصــة(- قــد تكــون أعلــى مــن مخاطــر االســتثمار فــي غيرهــا مــن أدوات االســتثمار 

األخــرى، إال أنَّ تنويــع اســتثمارات الصنــدوق عبــر توزيعهــا فــي فئــات أصــول متعــددة مــن الممكــن أن يســهم فــي تقليــل عامــل 

المخاطــرة، لــذا ينبغــي علــى المشــترك )الواقــف( المحتمــل االطــالع علــى تفاصيــل المخاطــر المذكــورة فــي الفقــرة رقــم )3( مــن 

مذكــرة معلومــات الصنــدوق.

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح 
ً
الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثمار جماعــي )وقفــي( مفتــوح ومؤســس وفقــا

العالقــة.  ذات  المطبقــة 

يتــم االشــتراك فــي الصنــدوق بتوقيــع المشــترك علــى نمــوذج الشــروط واألحــكام المعــدة مــن مديــر الصنــدوق والمعتمــدة مــن 

الهيئــة العامــة لألوقــاف وهيئــة الســوق الماليــة والهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق، وبتوقيــع المشــترك )الواقــف( المحتمــل 

علــى هــذه الشــروط واألحــكام فإنــه يكــون قــد وافــق علــى وقــف الوحــدات المشــترك بهــا وصــرف عوائدهــا )غلــة الوقــف( فــي 

المصــارف المحــددة فــي هــذه الشــروط واألحــكام. 

 مــن مديــر الصنــدوق باالشــتراك فــي وحــدات 
ً

ال تمثــل آراء مديــر الصنــدوق ومحتويــات الشــروط واألحــكام الخاصــة بالصنــدوق توصيــة

الصندوق.

 لــدى أي بنــك محلــي، وقــد علــم المشــترك )الواقــف( المحتمــل أنَّ قيمــة الوحــدات عرضــة 
ً
إن االشــتراك فــي الصنــدوق ال يعــد إيداعــا

للصعــود والهبــوط، وال يتحمــل مديــر الصنــدوق أي خســارة ماليــة قــد تترتــب علــى هــذا الصنــدوق.

هــذه الشــروط واألحــكام مطابقــة لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة وتحتــوي علــى إفصــاح 

كامــل وصحيــح بجميــع الحقائــق الجوهريــة ذات العالقــة بالصنــدوق. 
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قائمة المصطلحات

»النظــام«: نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 1424/6/2 هـــ )وأي 	 

تعديــالت أخــرى تتــم عليــه مــن وقــت آلخــر(.

»هيئــة الســوق الماليــة« أو »الهيئــة«: تعنــي هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 	 

شــاملة -حيثمــا يســمح النــص- أي لجنــة أو لجنــة فرعيــة أو موظــف أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء 

أي وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.

»الهيئــة العامــة لألوقــاف«: تعنــي الهيئــة العامــة لألوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة 	 

ــة فرعيــة أو موظــف أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء أي  ــة أو لجن -حيثمــا يســمح النــص- أي لجن

وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.

»نظــام مكافحــة غســل األمــوال«: يعنــي نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي 	 

رقــم )م/39( وتاريــخ 1424/6/25هـــ.

الصــادر 	   )”VAT“(المضافــة القيمــة  نظــام ضريبــة  يعنــي   :)»VAT«( المضافــة  القيمــة  »نظــام ضريبــة 

بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة 

 مــن 1 ينايــر 2018م )تاريــخ الســريان(، 
ً
للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )»GAZT«(، تــم البــدء بتطبيقــه اعتبــارا

فــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل 
ُ
وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة ت

المنشــآت.

»الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم«: أي الالئحــة التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئــة الســوق 	 

2005/6/28م(  )الموافــق  1426/5/21هـــ  بتاريــخ   2005  –  83  –1 القــرار  بموجــب  الســعودية  الماليــة 

وتعديالتــه أو إعــادة إصــداره وإنفــاذه مــن وقــت آلخــر بموجــب نظــام الســوق الماليــة الســعودي الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 1424/6/2 هـــ )الموافــق 2003/7/31 م(، بصيغتــه المعدلــة أو 

المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

»الئحــة صناديــق االســتثمار«: أي الالئحــة التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 	 

بموجــب القــرار رقــم 1 – 193 – 2006 بتاريــخ 1424/6/19هـــ )الموافــق 2006/7/15 م( المعدلــة بقــرار 

2016/5/23م(  )الموافــق  وتاريــخ 1437/8/16هــــ   2016 –  61  –  1 رقــم  الماليــة  الســوق  مجلــس هيئــة 

ــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الســعودي  ــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر، بن بصيغتهــا المعدل

بصيغتــه  م(،   2003/7/31 )الموافــق  هـــ   1424/6/2 وتاريــخ  )م/30(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 

المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

»التكافــل االجتماعــي«: يعنــي اشــتراك أفــراد ومؤسســات المجتمــع فــي المحافظــة علــى المصالــح 	 

العامــة والخاصــة للمجتمــع ككل، ودرء المفاســد التــي قــد تؤثــر علــى المجتمــع كمنظومــة بحيــث يشــعر 

 تجــاه اآلخريــن غيــر القادريــن علــى تحقيــق حاجاتهــم الخاصــة وذلــك 
ً
كل فــرد ومؤسســة بــأن لديــه واجبــا

بإيصــال المنافــع إليهــم ورفــع الضــرر عنهـــم.

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

»الشــخص المرخــص لــه«: شــخص مرخــص لــه ممارســة أعمــال األوراق الماليــة بموجــب الئحــة األشــخاص 	 

المرخــص لهــم الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.
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»شــركة اإلنمــاء لالســتثمار« أو »مديــر الصنــدوق«: تعنــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وهــي )شــركة 	 

ــة  ــة( والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010269764(، والُمرخصــة مــن هيئ مســاهمة ســعودية مقفل

الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم )-37 09134( لمزاولــة نشــاط التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل 

والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة.

»أميــن الحفــظ«: يعنــي شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة، )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( 	 

بموجــب  الماليــة  الســوق  هيئــة  مــن  والُمرخصــة   ،)1010404870( رقــم  التجــاري  بالســجل  والُمقيــدة 

ــة نشــاط التعامــل بصفــة أصيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب  الترخيــص رقــم )37-13172( لمزاول

وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة.

»السوق«: تعني السوق المالية السعودية )تداول(.	 

»الهيئــة الشــرعية«: تعنــي الهيئــة الشــرعية التــي تشــرف علــى جميــع منتجــات شــركة اإلنمــاء لالســتثمار 	 

وعملياتهــا. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )11( مــن مذكــرة المعلومــات.

»المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء(« » الجهة المستفيدة«: وهي مؤسسة خيرية بموجب قرار 	 

مجلــس اإلدارة رقــم 14 بتاريــخ 1424/1/14هـــ، وبموجــب الئحــة الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة الصــادرة 

بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 107 بتاريــخ 1410/6/25هـــ وقواعدهــا التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 

760 وتاريــخ 1412/1/30هـــ، فقــد صــدر قــرار وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم )15800/ش( فــي 

1424/4/8هـــ بتســجيل المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام ومقرهــا مدينــة الريــاض ومنطقــة خدماتهــا 

المملكــة العربيــة الســعودية وبموجبــه تــم تســجيلها فــي ســجل المؤسســات الخيريــة تحــت رقــم 35 

وتاريــخ 1424/4/8هـــ. وهــي مؤسســة خيريــة هدفهــا رعايــة األيتــام ومجهولــي األبويــن.

»مجلــس إدارة الصنــدوق«: هــو مجلــس إدارة ُيعيــن أعضــاءه مديــر الصنــدوق والمؤسســة الخيريــة 	 

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة لمراقبــة أعمــال مديــر 
ً
لرعايــة األيتــام وفقــا

الصنــدوق وســير أعمــال الصنــدوق. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )10( مــن مذكــرة 

المعلومــات.

»عضــو مجلــس إدارة مســتقل«: عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل يتمتــع باالســتقاللية التامــة، وممــا 	 

ينافــي االســتقاللية -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- مــا يأتــي: 

 لــدى مديــر الصنــدوق أو تابــع لــه، أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ . 1
ً
أن يكــون موظفــا

الصنــدوق، أو لديــه عمــل جوهــري أو عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق مــن 

الباطــن أو أميــن حفــظ ذلــك الصنــدوق.

أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو أي تابع له.. 2

أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــع أي مــن كبــار . 3

التنفيذييــن لــدى مديــر الصنــدوق أو فــي أي تابــع لــه.

 لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العاميين الماضيين.. 4
ً
أن يكون مالكا

»مســؤول المطابقــة وااللتــزام«: مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار الــذي 	 

 لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.
ً
يتــم تعيينــه وفقــا
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»الصنــدوق«: يعنــي صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة االيتــام، وهــو صنــدوق وقفــي اســتثماري مفتوح 	 

 ومتوافــق مــع ضوابــط اللجنــة الشــرعية، يســتثمر فــي أصــول اســتثمارية متعــددة، 
ً
 عامــا

ً
ومطــروح طرحــا

وتديــره شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

»صنــدوق اســتثماري مفتــوح«: صنــدوق اســتثماري ذو رأس مــال متغيــر، تزيــد وحداتــه بإصــدار وحــدات 	 

جديــدة.

»رأس مال الصندوق«: مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(.	 

»شــروط وأحــكام الصنــدوق«: تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة بصنــدوق اإلنمــاء الوقفــي 	 

 ألحــكام المــادة رقــم 
ً
لرعايــة االيتــام التــي تحتــوي البيانــات واألحــكام الحاكمــة لعمــل الصنــدوق وفقــا

)32( والمــادة رقــم )54( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، ويتــم 

توقيعهــا بيــن مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات.

»مذكــرة المعلومــات«: تعنــي مذكــرة المعلومــات المتعلقــة بصنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة االيتــام 	 

 ألحــكام المــادة رقــم )55( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
التــي تحتــوي البيانــات المطلوبــة وفقــا

»رســوم إدارة الصنــدوق«: التعويــض والمصاريــف واألتعــاب التــي يتــم دفعهــا لمديــر الصنــدوق مقابــل 	 

إدارة أصــول الصنــدوق. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )5( مــن مذكــرة المعلومــات.

»المصاريــف الفعليــة«: هــي المصاريــف والرســوم المســتحقة التــي تدفــع مــن الصنــدوق، علــى ســبيل 	 

المثــال وليــس الحصــر: المصاريــف المتعلقــة بمصاريــف إدارة وتقويــم األصــول العقاريــة، وطباعة التقارير 

الســنوية للصنــدوق وتوزيعهــا، والمصاريــف التســويقية والنثريــات.

 لشــروط الصنــدوق وأحكامــه 	 
ً
»اشــتراك«: هــو مــا يقدمــه المشــترك )الواقــف( لغــرض الوقــف وفقــا

المعلومــات. ومذكــرة 

»نموذج طلب االشــتراك«: النموذج المســتخدم لطلب االشــتراك في الصندوق وأي مســتندات مطلوبة 	 

حســب لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وأي معلومــات 

مرفقــة يوقعهــا المشــترك )الواقــف( بغــرض االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق شــريطة اعتمــاد مديــر 

الصنــدوق.

»الوحدات«: هي حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق.	 

»مالــك الوحــدة/ المشــترك )الواقــف(/ العميــل«: مصطلحــات مترادفــة، ويســتخدم كل منهــا لإلشــارة 	 

إلــى الشــخص الــذي يشــترك فــي الصنــدوق بقصــد الوقــف.

»صافــي قيمــة األصــول للوحــدة«: القيمــة النقديــة ألي وحــدة علــى أســاس إجمالــي قيمــة أصــول 	 

 منهــا قيمــة الخصــوم والمصاريــف، ثــم ُيقســم الناتــج علــى إجمالــي عــدد 
ً
صنــدوق االســتثمار مخصومــا

الوحــدات القائمــة فــي تاريــخ التقويــم.

»يــوم التقويــم«: يقصــد بــه اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وهــو آخــر 	 

يــوم عمــل مــن كل ربــع ســنة ماليــة.

»يــوم التعامــل«: يقصــد بــه اليــوم الــذي يتــم فيــه تنفيــذ االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق وهــو يــوم 	 

العمــل التالــي لــكل يــوم تقويــم.
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»الوقف«: حبس األصل الموقوف وصرف الغلة أو بعضها على المصارف المحددة في هذه النشرة.	 

»األصل الموقوف«: كامل وحدات الصندوق.	 

»غلــة الوقــف«: هــي الزيــادة فــي قيمــة الوحــدة عنــد يــوم التقويــم للفتــرة نفســها. ويقصــد بهــا 	 

التوزيعــات النقديــة علــى األســهم ووحــدات صناديــق االســتثمار والصكــوك، والدخــل التأجيــري الناتــج مــن 

االســتثمارات العقاريــة، وعوائــد وصفقــات المرابحــة، باإلضافــة إلــى األربــاح الرأســمالية أي مــن أصــول 

ــد »التقويــم والتســعير«.  الصنــدوق ماعــدا بعــض األوراق الماليــة كمــا هــو مذكــور فــي بن

 لمــا 	 
ً
»مصــارف الوقــف«: هــي الجهــات والمجــاالت التــي تصــرف إليهــا غلــة الوقــف أو جــزٌء منهــا وفقــا

هــو محــدد فــي هــذه النشــرة. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )2( مــن مذكــرة 

المعلومــات.

الوقــف 	  غلــة  مــن  توزيعهــا  المقــرر  الحصــة  تســليم  فيــه  يتــم  الــذي  التاريــخ  هــو  التوزيــع«:  »تاريــخ 

الصنــدوق. إدارة  مجلــس  يقــرره  مــا  وفــق  األيتــام،  لرعايــة  الخيريــة  للمؤسســة 

»االســتثمارات«: األوراق الماليــة واألصــول العقاريــة واســتثمارات الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء 	 

و/أو األدوات الماليــة االســتثمارية التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق والمتوافقــة مــع ضوابــط اللجنــة 

الشــرعية.

 مــن اآلتــي: 	 
ً
»أوراق ماليــة«: تعنــي –وفــق قائمــة المصطلحــات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة– أيــا

األســهم وأدوات الديــن ومذكــرة حــق االكتتــاب والشــهادات والوحــدات االســتثمارية وصناديــق االســتثمار 

العقاريــة المتداولــة وعقــود الخيــار والعقــود المســتقبلية وعقــود الفروقــات وعقــود التأميــن طويلــة 

.
ً
األمــد وأي حــق أو مصلحــة فــي أي ممــا ورد تحديــده ســابقا

»سوق األسهم السعودية«: يقصد بها سوق األسهم في المملكة العربية السعودية.	 

»نمو-الســوق الموازيــة«: هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية تمتــاز بمتطلبــات إدراج أقــل، كمــا تعتبــر 	 

منصــة بديلــة للشــركات الراغبــة بــاإلدراج.

»أســهم الشــركات المدرجــة«: ويقصــد بهــا أســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األســهم الرئيســية 	 

)تــداول( والســوق الموازيــة )نمــو( فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

»الطروحــات العامــة األوليــة«: اإلصــدارات أو االكتتابــات األوليــة العامــة ألســهم الشــركات يتــم طرحهــا 	 

ســواء فــي الســوق الرئيســية أو الســوق الموازيــة ألول مــرة بالقيمــة االســمية أو عــن طريــق بنــاء ســجل 

األوامــر.

»الطروحــات المتبقيــة«: تعنــي األســهم المتبقيــة والتــي لــم يتــم تغطيتها/االكتتــاب بهــا خــالل عمليــات 	 

الطــرح األولــي وحقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية.

»حقــوق األولويــة«: هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول، تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم 	 

 لجميــع 
ً
 مكتســبا

ً
الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد الزيــادة فــي رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حقــا

المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة نهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة، 

ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة بســعر الطــرح.

»طرف نظير«: يعني الطرف المقابل لمدير الصندوق في أي عالقة تعاقدية أو صفقة مالية.	 

»صنــدوق االســتثمار«: برنامــج اســتثمار مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمشــتركين فيــه بالمشــاركة 	 

 فــي نمــاء رأس المــال الموقــوف فــي البرنامــج، ويديــره مديــر الصنــدوق مقابــل رســوم محــددة.
ً
جماعيــا
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» صناديــق المؤشــرات المتداولــة«: هــي صناديــق اســتثمارية مقســمة إلــى وحــدات متســاوية يتــم 	 

تداولهــا فــي ســوق األســهم الســعودية خــالل فتــرات تــداول أســهم الشــركات المدرجــة وبالطريقــة 

نفســها، وتجمــع هــذه الصناديــق مميــزات كٍل مــن صناديــق االســتثمار المشــتركة واألســهم، وقــد تكــون 

صناديــق محليــة ودوليــة.

تداول 	 
ُ
 ت

ً
 عامــا

ً
»صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة«: هــي صناديــق اســتثمار عقاريــة مطروحــة طرحــا

 
ً
وحداتهــا فــي الســوق، ويتمثــل هدفهــا االســتثماري الرئيــس في االســتثمار في عقــارات مطورة تطويرا

 علــى المشــتركين 
ً
ع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدا

ً
، وتــوز

ً
 دوريــا

ً
، تحقــق دخــال

ً
إنشــائيا

فــي هــذا الصنــدوق خــالل فتــرة عملــه، وذلــك بشــكل ســنوي بحــد أدنــى.

»صنــدوق أســواق النقــد«: هــو صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه الوحيــد فــي االســتثمار فــي األوراق 	 

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح 
ً
الماليــة قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد وفقــا

المطبقــة ذات العالقــة وتكــون تلــك الصناديــق مطروحــة طــرح عــام.

»صفقــات المرابحــة«: صفقــات ينفذهــا الصنــدوق عــن طريــق تملــك ســلع وبيعهــا باألجــل، حيــث يبــدي 	 

العميــل رغبتــه فــي شــراء ســلعة مــن الصنــدوق باألجــل، ثــم يشــتري الصنــدوق الســلعة مــن الســوق 

ويبيعهــا عليــه، وللعميــل حــق االحتفــاظ بالســلعة أو تســلمها، ولــه أن يــوكل الصنــدوق فــي بيعهــا 

 بشــراء ســلٍع مــن الســوق الدوليــة 
ً

 ماليــة
ً

فــي الســوق، كمــا يمكــن تنفيذهــا بتوكيــل الصنــدوق مؤسســة

للصنــدوق بثمــن حــاّل ومــن ثــم يبيعهــا الصنــدوق علــى المؤسســة الماليــة أو غيرهــا بثمــن مؤجــل.

»صنــدوق المرابحــة«: صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه فــي االســتثمار فــي صفقــات المرابحــة وفــق مــا 	 

يــرد فــي شــروط وأحــكام كل صنــدوق.  

 من الحاالت اآلتية:	 
ً
»التغييرات األساسية« تعني أيا

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.. 1

التغييــر الــذي يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى المشــتركين )الواقفيــن( أو علــى حقوقهــم . 2

فيمــا يتعلــق بالصنــدوق. 

التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق. . 3

االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق. . 4

 وتبلغ بها مدير الصندوق.. 5
ً
 أساسيا

ً
أي حاالت أخرى ترى الجهات المختصة أنها تغيرا

»التغييرات المهمة«: تعني أي تغيير ال يعد من التغييرات األساسية والذي من شأنه:	 

أْن يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.. 6

أْن يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن . 7

أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أو أي تابــع ألي منهمــا.

 من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق.. 8
ً
 جديدا

ً
أْن يقدم نوعا

أْن يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.. 9

أي حاالت أخرى تقررها الجهات المختصة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.. 10

»حقــوق التصويــت المرتبطــة بأصــول الصنــدوق«: جميــع حقــوق التصويــت المرتبطــة بأســهم أو حصــص 	 

ملكيــة شــركة يســتثمر فيهــا الصنــدوق ويمكــن ممارســتها مــن خــالل جمعيــة عموميــة.
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»اإلدارة النشــطة«: هــي اســتراتيجية االســتثمار التــي يتبعهــا مديــر الصنــدوق فــي إدارة المحفظــة 	 

االســتثمارية بهــدف تحقيــق عائــد يفــوق عائــد المؤشــر االسترشــادي، وذلــك باالعتمــاد علــى رؤيــة مديــر 

الصنــدوق وتقديــره المبنيــة علــى األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ونتائــج الدراســات الماليــة 

والمعلومــات المتوفــرة تجــاه الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الســوق.

»التحليــل األساســي«: هــو عمليــة تحليــل البيانــات والمعلومــات االقتصاديــة والماليــة والفنيــة للفــرص 	 

، والتعــرف علــى حجــم المخاطــر المســتقبلية.
ً
االســتثمارية، وذلــك بهــدف التنبــؤ بربحيــة المنشــأة مســتقبال

»التحليــل الفنــي«: هــو دراســة االتجــاه الماضــي لســعر الســهم وكميــة تداولــه، لمحاولــة التنبــؤ باتجاهه 	 

المســتقبلي ويتــم اســتخدام برامــج مختصــة فــي تحويــل تغيــرات األســعار إلــى مخططــات بيانيــة تربــط 

الســعر بالزمــن.

»المؤشرات الفنية«: التحليل األساسي والفني لكل فرصة استثمارية.	 

»المؤشــر اإلرشــادي«: مؤشــر اإلنمــاء لألســهم الســعودية والســوق الموازيــة )نمــو( المتوافــق مــع 	 

ضوابــط اللجنــة الشــرعية، المــزود مــن أيديــل ريتنجــز )Ideal Ratings(، وهــو المؤشــر الــذي يتــم مــن خاللــه 

مقارنــة أداء الصنــدوق.

»ريال«: أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.	 

»الســنة الماليــة«: هــي الســنة الميالديــة والمــدة الزمنيــة التــي يتــم فــي بدايتهــا توثيــق وتســجيل 	 

جميــع العمليــات الماليــة للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والميزانيــة العموميــة، 

.
ً
 ميالديــا

ً
والتــي تتكــون مــن 12 شــهرا

»الربــع«: مــدة ثالثــة أشــهر مــن كل ســنة ماليــة تنتهــي فــي اليــوم األخيــر مــن األشــهر )مــارس/ يونيــو/ 	 

ســبتمبر/ ديســمبر( مــن كل عــام، وســيكون أول ربــع هــو الــذي يقــع فيــه تاريــخ بــدء نشــاط الصنــدوق.

»اليــوم« أو »يــوم عمــل«: يــوم العمــل الرســمي الــذي تكــون فيــه البنــوك مفتوحــة للعمــل فــي 	 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

»الظــروف االســتثنائية«: يقصــد بهــا الحــاالت التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه فــي حــال حدوثهــا مــن 	 

 لعــدة عوامــل اقتصاديــة و/أو سياســية 
ً
 بشــكل غيــر معتــاد نظــرا

ً
الممكــن أن تتأثــر أصــول الصنــدوق ســلبا

و/أو تنظيميــة، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر )الحــروب، الكــوارث الطبيعيــة، انهيــار العملــة، ........(.
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أنشــئت المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام »إخــاء« 

بتاريــخ   )14( رقــم  ــر 
ّ

الموق الــوزراء  مجلــس  بقــرار 

1424/1/14هـــ، وقــد ُســجلت بــوزارة العمــل والتنمية 

االجتماعيــة برقــم )35(، وهــي المؤسســة الخيريــة 

المتخصصــة فــي تقديــم الرعايــة الشــاملة لأليتــام 

مــن ذوي الظــروف الخاصــة »مجهولــي األبويــن« 

 ويتيمــة، يــرأس مجلــس 
ً
حيــث ترعــى 2,556 يتيمــا

إدارتهــا معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 

 مــن أصحــاب الســـــعادة 
ً
ويضــم فــي عضويتــه عـــــددا

المعنيـــــن بالشـــــأن االجتماعـــــي وبخاصــة رعايـــــة 

األيتـــام.

 
ً
ــا ــأن تكــون مؤسســة رائــدة إقليمي إن رؤيــة إخــاء ب

وجــودة  الســتقرارهم  داعمــة  لأليتــام،  ممكنــة 

المجتمعيــة  التنميــة  فــي  ومشــاركة  حياتهــم، 

المســتدامة.

تحــرص إخــاء علــى تحقيــق أهدافهــا التي تتماشــى 

مــع رؤيتهــا ورســالتها والتــي منها:

والحياتــي 	  االجتماعــي  االســتقرار  تحقيــق 

لأليتــام. 

واالجتماعيــة 	  النفســية  بالصحــة  االرتقــاء 

 . م يتــا لأل

االستقالل المالي واالجتماعي لأليتام. 	 

تطوير قدرات إخاء لالستدامة المالية. 	 

التميز في رأس المال المؤسسي.	 

وتحمــل إخــاء رســالة ســامية مضمونهــا بنــاء 	 

ببرامــج  لليتيــم،  اســتقاللية  ذات  شــخصية 

الجهــات  مــع  الشــراكات  تنمويــة، مســتثمرين 

تضمــن  محفــزة  بيئــة  فــي  االختصــاص  ذات 

والتميــز. االبتــكار 

الجهة المستفيدة
“المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء(”
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دليل الصندوق

مدير الصندوق
شركة اإلنماء لالستثمار

المركز الرئيسي: برج العنود الجنوبي - 2
طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض

ص.ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: +966112185999
فاكس: +966112185970

الموقع اإللكتروني:
www.alinmainvestment.com

أمين الحفظ 

شركة نمو المالية لالستشارات المالية 
المركز الرئيسي: حي المروج، طريق العليا العام

صندوق بريد 92350 الرياض 11653
هاتف:+966114942444

فاكس: +966114944266
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:
 www.nomwcapital.com.sa

المستفيد

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام 

)إخاء(
الرياض – الدائري الشمالي – طريق الدمام – 

مخرج 8
ص.ب 12713 الرياض
هاتف: 920011939

فاكس: 7474 455 11 +966
الموقع االلكتروني:
www.ekhaa.org.sa

مراجع الحسابات

بي دي أو د. محمد العمري وشركاءه
الدور السابع والثامن

مون تور، طريق الملك فهد
المملكة العربية السعودية
ص.ب. 8736 الرياض 11492.
هاتف 0608 278 11 +966
فاكس 2883 278 11 +966

الموقع االلكتروني:
www.alamri.com

الجهات المنظمة

الهيئة العامة لألوقاف
مدينة الرائدة الرقمية – حي النخيل

ص.ب 88200 الرياض 11662
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8132222 11 +966
فاكس: 8132228 11 +966

الموقع اإللكتروني:
 www.awqaf.gov.sa

هيئة السوق المالية
مقر هيئة السوق المالية

طريق الملك فهد
ص.ب 87171

الرياض 11642
800-245-1111

مركز االتصال: 00966112053000
الموقع اإللكتروني:
www.cma.org.sa
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ملخص الصندوق

الريال السعودي.عملة الصندوق

مرتفعة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة مذكرة المعلومات(.درجة المخاطر

أهداف الصندوق

تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة فــي دعــم الرعايــة الشــاملة لأليتــام 
مــن خــالل تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها وحمايتهــا مــن 
االندثــار بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف 
الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث يســتقبل مديــر الصنــدوق مبالــغ االشــتراك 
مــن المشــتركين )الواقفيــن( ويســتثمرها بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال 
الموقــوف، ويتــم توزيــع نســبة مــن العوائــد المحققــة )غلــة الوقــف( بشــكل 
دوري علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والمتمثلــة في رعاية األيتام 

مــن خــالل الجهــة المســتفيدة وهــي المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام.

)10( ريال سعودي.سعر الوحدة عند بداية الطرح

ألف )1,000( ريال سعودي.الحد األدنى لالشتراك/ الرصيد

مائة )100( ريال سعودي.الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

كل يوم عمل.أيام قبول طلبات االشتراك

هــو اليــوم الــذي يتــم فيــه تنفيــذ االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق، وهــو يــوم يوم التعامل
العمــل التالــي لــكل يــوم تقويــم.

بنهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل.آخر موعد لتسلم طلبات االشتراك

هــو اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لغــرض يوم التقويم
االشــتراك، وهــو آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع ســنة ماليــة.

اليوم الالحق ليوم التقويم.موعد إعالن التقويم

رسوم إدارة الصندوق

يســتحق مديــر الصنــدوق أتعــاب إدارة ســنوية قدرهــا %0.75 مــن صافــي قيمــة 
 )غلــة الوقــف( يعــادل 

ً
 إيجابيــا

ً
أصــول الصنــدوق، وإذا لــم يحقــق الصنــدوق عائــدا

 علــى رأس مــال الصنــدوق )األصــل الموقــوف( فلــه 
ً
أو يزيــد عــن %0.75 ســنويا

أْن يتنــازل عــن هــذه الرســوم أو جــزٍء منهــا.

 من صافي قيمة أصول الصندوق.رسوم الحفظ
ً
120,000 سنويا

 من صافي قيمة أصول الصندوق للمصاريف المصاريف األخرى
ً
نســبة 0.10 % بحد أقصى ســنويا

الفعلية.

تدفع مباشرة من أصول الصندوق.مصاريف التعامل

2019/04/14 م.تاريخ الطرح

جميع فروع مصرف اإلنماء بالمملكة العربية السعودية.البنك المستلم

يخضع ذلك لألنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العالقة.الزكاة
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معلومات عامة. 1

اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه:أ. 

شركة اإلنماء لالستثمار. االسم 

ترخيص رقم 37 - 09134 وتاريخ 1430/04/17هـ الموافق 2009/4/13م.

عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق:ب. 

بــرج العنــود2-، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب: 55560 الريــاض  العنوان 

11544المملكــة العربيــة الســعودية.

+ 966112185999 هاتف 

+ 966112185970 فاكس 

عنوان الموقع اإللكتروني والذي يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار: ج. 

 www.alinmainvestment.com

أمين الحفظ: د. 

شركة نمو المالية لالستشارات المالية االسم 

ترخيص رقم -37 13172 وتاريخ 1435/01/22هـ الموافق 2013/11/26م.

عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ: ه. 

www.nomwcapital.com

النظام المطبق:. 2

يخضــع صنــدوق االســتثمار الوقفــي ومديــر الصنــدوق لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة ولنظــام 

الهيئــة العامــة لألوقــاف ولوائحــه التنفيذيــة   واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

أهداف الصندوق االستثمارية:. 3

صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام: هــو صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام ومفتــوح، يهــدف إلــى أ. 

تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــالل المشــاركة فــي دعــم رعايــة األيتــام ومجهولــي 

األبويــن عبــر تنميــة أصــول الصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع 

علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مدير الصندوق على اســتثمار أصول الصندوق 

بمهنيــة وحرفيــة بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال، وتوزيــع نســبة مــن العوائــد )غلــة الوقف( بشــكل 

ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي رعايــة األيتــام ومجهولــي 

األبويــن مــن خــالل الجهــة المســتفيدة )المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام(، وتلتــزم الجهــة المســتفيدة 

بصــرف )غلــة الوقــف( علــى رعايــة األيتــام لتوفيــر الرعايــة واالهتمــام بالمتطلبــات األساســية التــي 

تحقــق لهــم االســتقرار والعيــش الكريــم .

سياسات استراتيجيات االستثمار الرئيسية:ب. 

ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى المحافظــة علــى أصــول الصنــدوق وتنميتهــا علــى المــدى 

الطويــل، مــن خــالل االســتثمار فــي أصــول متعــددة تتناســب مــع أهــداف الوقــف وطبيعتــه ومصارفــه 

 لهــذه الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى 
ً
المحــددة وفقــا
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تنويــع محفظــة الوقــف علــى فئــات متعــددة مــن األصــول بمــا يحقــق المحافظة على األصــل الموقوف 

والســعي لتحقيــق نمــو معتــدل يلبــي احتياجــات الوقــف المتجــددة، وذلــك مــن خــالل اتبــاع سياســات 

 اســتثمارية متنوعــة طويلــة وقصيــرة األجــل.
ً
اســتثمارية متوازنــة تغطــي أصــوال

 لمــا ســبق ولتحقيــق اســتراتيجيات الصنــدوق االســتثمارية، ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى 	 
ً
تأسيســا

توظيــف االســتراتيجيات اآلتيــة فــي ســبيل تحقيــق أهــداف الصنــدوق:

حماية األصل الموقوف من خالل تنويع محفظة االستثمار في فئات أصول متنوعة.	 

التركيز على االستثمار طويل األجل.	 

التركيــز علــى األصــول المــدرة للدخــل ســواء أســهم ذات عوائــد أو صفقــات مرابحــة أو أصــول عقاريــة 	 

مــدرة للدخــل بمــا يســهم فــي تحقيــق دخــل دوري للصنــدوق ونمــو األصــل الموقــوف علــى المــدى 

المتوســط والطويــل، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الصنــدوق لتوزيــع عوائــد نقديــة دوريــة لصالــح المؤسســة 

الخيريــة لرعايــة األيتــام لتتولــي صرفهــا علــى مصــارف الوقــف. 

سيســتثمر الصنــدوق بشــكل أساســي فــي أنــواع متعــددة مــن فئــات األصــول منهــا األوراق الماليــة 	 

والتــي تشــمل: المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية، واالكتتابــات األوليــة وحقــوق األولويــة 

 ومرخصــة مــن الهيئــة أو جهــة مماثلــة، 
ً
 عامــا

ً
والصكــوك، ووحــدات صناديــق االســتثمار المطروحــة طرحــا

. كمــا سيســتثمر الصنــدوق فــي األصــول العقاريــة 
ً
 أو دوليــا

ً
ووحــدات صناديــق المؤشــرات ســواًء محليــا

والصناديــق  المتداولــة  العقــاري  االســتثمار  صناديــق  أو  أصــول  ســواء  للدخــل  والمــدرة  المطــورة 

العقاريــة المــدرة للدخــل ومرخصــة مــن الهيئــة أو جهــة مماثلــة، باإلضافــة إلــى اســتثمارات الملكيــة 

( ورأس المــال الجــريء وصفقــات المرابحــة، بمــا يتوافــق مــع ضوابــط اللجنــة 
ً
 أو دوليــا

ً
الخاصــة )محليــا

الشــرعية، ولــن يســتثمر فــي أصــول عقاريــة غيــر مــدرة للدخــل.

يحــق لمديــر الصنــدوق اســتثمار مــا نســبته )%30( مــن إجمالــي حجــم االصــول المــدارة فــي األســواق 	 

الدوليــة.

ــاًء علــى تقديــره الخــاص- باالحتفــاظ بأصولــه 	  قــد يلجــأ مديــر الصنــدوق فــي الظــروف االســتثنائية -وبن

على شــكل نقدية و/أو اســتثمارات في أســواق النقد بنســبة )%100(. يحق لمدير الصندوق االســتثمار 

فــي أي ورقــة ماليــة مصــدرة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل أي مــن تابعيــه مــع مــا يتوافــق 

مــع اســتراتيجيات االســتثمار فــي الصنــدوق وتكــون مرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن جهــات 

ذات العالقــة.

ســيعتمد الصنــدوق علــى أســلوب اإلدارة النشــطة إلدارة اســتثماراته وذلــك باالعتمــاد علــى رؤيــة 	 

وتقديــر مديــر الصنــدوق المبنيــة علــى األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة، ونتائــج الدراســات 

الماليــة والمعلومــات المتوفــرة تجــاه الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الســوق، وســيعتمد مديــر 

الصنــدوق علــى التحليــل األساســي لــكل فرصــة اســتثمارية وتقييمهــا بنــاًء علــى قــوة المركــز المالــي 

وخطــط الشــركة التوســعية وجــودة اإلدارة والعوائــد المتوقعــة، باإلضافــة إلــى تحليــل المؤشــرات 

 
ً
عــدُّ فرصــا

ُ
الفنيــة ومســتوى المخاطــر المرتبــط بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار االســتثمارات التــي ت

 حســب العوامــل المشــار إليهــا.
ً

 مناســبة
ً

اســتثمارية

ســيتخذ مديــر الصنــدوق -فيمــا يتعلــق بحقــوق التصويــت المرتبطــة بأصــول الصنــدوق التــي تحمــل 	 

 للتصويــت- اإلجــراءات اآلتيــة:
ً
حقوقــا

وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.	 
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 لمــا تقتضيــه السياســة المكتوبــة 	 
ً
ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع عــن ممارســتها وفقــا

المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق، وحفــظ ســجل كامــل يوثــق ممارســة حقــوق التصويــت 

ــاع عــن ممارســتها وأســباب ذلــك. أو االمتن

ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح علــى موقعــه اإللكترونــي وموقــع الســوق الماليــة الســعودية 	 

ــداول( www.tadawul.com.sa عــن السياســات المتعلقــة بحقــوق التصويــت التــي يتبعهــا فــي  )ت

الجمعيــات العامــة للشــركات المدرجــة. 

حدود االستثمار:	 

 لألصول االستثمارية اآلتية:
ً
يتوقع مدير الصندوق أن يتم توزيع استثمارات الصندوق وفقا

الحد األعلىالحد األدنىنوع االستثمار

األسهم )وتشمل أسهم الشركات المدرجة والطروحات األولية وحقوق األولوية 
25 % 0 % والطروحات المتبقية(

100 % 0 % النقد، صفقات المرابحة واستثمارات في أسواق النقد 

40 % 0 % صناديق المرابحة وأسواق النقد والصكوك

15 % 0 % صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار

80 % 0 % أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل )تشمل الصناديق العقارية المتداولة(

30 % 0 % استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء

*)لتفاصيل عن سياسات االستثمار وممارساته الرجاء االطالع على مذكرة المعلومات للصندوق فقرة رقم 2(.

مدة الصندوق:. 4

مفتوح.

قيود/ حدود االستثمار:. 5

يلتزم مدير الصندوق -خالل إدارته للصندوق- بما يأتي:أ. 

القيود والحدود التي تفرضها األنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.	 

المعايير والضوابط الشرعية للصندوق.	 

قرارات مجلس إدارة الصندوق.	 

يحــق للصنــدوق االســتثمار فــي األصــول الموضحــة فــي جــدول توزيعــات االســتثمار الــوارد فــي الفقــرة ب. 

الشــروط واألحــكام بشــكل مباشــر أو مــن خــالل صناديــق اســتثمارية تســتثمر بشــكل  )3( مــن هــذه 

أساســي فــي تلــك األصــول، علــى أن تكــون تلــك الصناديــق متوافقــة مــع ضوابــط اللجنــة الشــرعية، كمــا 

يحــق لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أي ورقــة ماليــة مصــدرة مــن مديــر الصنــدوق أو مــن أي مــن 

تابعيــه بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيات الصنــدوق االســتثمارية.

لن يستثمر الصندوق أصوله في المشتقات المالية.ج. 
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العملة:. 6

عملــة الصنــدوق هــي الريــال الســعودي، وإذا دفــع المشــترك )الواقــف( قيمــة االشــتراك بعملــة غيــر الريــال 

الســعودي ســيحول مديــر الصنــدوق عملــة المبالــغ المدفوعــة إلــى الريــال الســعودي بســعر الصــرف 

الســائد المعمــول بــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي يــوم قبــول االشــتراك وســينعكس أي تقلــب 

فــي أســعار الصــرف علــى عــدد الوحــدات المشــترك بهــا.

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 7

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

الرسوم والمصاريف التي يتحملها المشتركون:	 

ال توجد رسوم اشتراك في وحدات الصندوق.

مصاريف التعامل: 	 

سيتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في نهاية السنة المالية للصندوق.

رسوم االسترداد المبكر:	 

ال يمكن استرداد وحدات الصندوق.

الرســوم والمصاريــف التــي تدفــع كنســبة مئويــة مــن صافــي أصــول الصنــدوق أو كمبلــغ ثابــت مــن أصــول 

الصنــدوق:

رسوم إدارة

يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية قدرها %0.75 من صافي قيمة 
 )غلة الوقف( يعادل أو 

ً
 إيجابيا

ً
أصول الصندوق، وإذا لم يحقق الصندوق عائدا

 على رأس مال الصندوق فله أن يتنازل عن هذه الرسوم 
ً
يزيد عن %0.75 سنويا

أو جزٍء منها.

 من صافي قيمة أصول الصندوق.مصاريف خدمات الحفظ
ً
120,000ريال سعودي سنويا

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين فقط

مثل مكافأة كل 
ُ
مبلغ 20,000 ريال سعودي عن السنة المالية بحد أقصى ت
.
ً
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين تستقطع سنويا

أتعاب مراجع الحسابات 
الخارجي

مبلغ 27,000 ريال سعودي عن السنة المالية تحسب كل يوم تقويم 
.
ً
وتستقطع سنويا

رسوم نشر التقارير الدورية 
.على موقع تداول

ً
5,000 ريال عن السنة المالية تحسب كل يوم تقويم وتستقطع سنويا

.رسوم رقابية
ً
7,500 ريال عن السنة المالية تحسب كل يوم تقويم وتستقطع سنويا

مصاريف التعامل في األوراق 
المالية

سيتحمل الصندوق أي مصاريف تعامل تتعلق بأصول الصندوق بناًء على 
األسعار السائدة والمعمول بها في األسواق التي يستثمر الصندوق فيها، 

وسيتم حسابها وتسجيلها ودفعها من أصول الصندوق )كمصاريف الوساطة 
أو أي مصاريف نظامية أخرى(، وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها في 

التقارير نصف السنوية والتقارير السنوية المدققة وملخص اإلفصاح المالي.

المصاريف األخرى

 للمصاريف 
ً
بحد أقصى نسبة %0.10 من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

الفعلية، تدفع بشكل ربع سنوي. 
على سبيل المثال وليس الحصر: المصاريف المتعلقة بإدارة وتقويم 

األصول العقارية، وطباعة التقارير السنوية للصندوق وتوزيعها، والمصاريف 
التسويقية والنثريات.

مصاريف التمويل حال وجودها 
ستكون حسب أسعار السوق 

السائدة
حسب تكلفة التمويل السائدة في السوق.

هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المصروفات الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي للصندوق.
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بنــاء علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م / 113( 	 

 ،)»GAZT«( بتاريــخ 1438/11/2هـــ والــذي تــم إصــداره مع الالئحــة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل

 مــن 1 ينايــر 2018م )تاريــخ الســريان(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة 
ً
ســيبدأ تطبيقــه اعتبــارا

القيمــة المضافــة بمقــدار %5 علــى كافــة الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بنــد »مقابــل الخدمــات 

والعمــوالت واألتعــاب« مــن الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة 

لصنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام طــول مــدة الصنــدوق.

ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 	 

جميــع المســتثمرين الذيــن ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة 

علــى أســاس تناســبي بدايــة مــن 1 ينايــر 2018 حتــى انتهــاء الســنة الماليــة.

 للطبيعــة الوقفيــة ب. 
ً
 بأنــه ال يمكــن اســترداد أو نقــل الوحــدات نظــرا

ً
ال توجــد رســوم علــى االشــتراك، علمــا

للصنــدوق.

تخضــع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، وســيتم اإلفصــاح ج. 

عنهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة للصنــدوق.

التقويم والتسعير:. 8

 لمــا ورد فــي الملحــق رقــم )6( مــن الئحــة أ. 
ً
يتــم تحديــد صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بشــكل عــام وفقــا

صناديــق االســتثمار وذلــك علــى أســاس مــا يأتــي:

يتــم تقويــم األوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق حســب ســعر اإلغــالق فــي يــوم التقويــم، 	 

 إليهــا األربــاح الموزعــة )إن وجــدت(.
ً
مضافــا

ــاًء 	  ــخ إدراج األســهم فــي الســوق بن ــرة التــي تســبق تاري ــات فــي الفت ــم تقويــم أســهم االكتتاب يت

ــاب. علــى ســعر االكتت

يتم تقويم حقوق األولوية والطروحات المتبقية حسب سعر اإلغالق في يوم التقويم.	 

 إلــى مســتوى العوائــد الفعليــة للصفقــات المتعاقــد 	 
ً
 يتــم تقويــم أســعار  صفقــات المرابحــة اســتنادا

عليهــا فــي يــوم التقويم.

 يتــم تقويــم وحــدات الصناديــق االســتثمارية ســواء صناديــق أســهم أو صناديــق أســواق نقــد أو 	 

 لهــا أي أربــاح موزعة 
ً
 إلــى آخــر ســعر وحــدة معلــن للصنــدوق المســتثمر فيــه، مضافــا

ً
غيرهــا اســتنادا

أو مســتحقة بنهايــة ذلــك اليــوم.

يتــم تقويــم صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة حســب ســعر اإلغــالق فــي يــوم التقويــم، 	 

 إليهــا األربــاح الموزعــة )إن وجــدت(.
ً
مضافــا

مــن 	  المعــد  التقييــم  الخاصــة حســب  الملكيــة  واســتثمارات  العقاريــة  االســتثمارات  تقويــم  يتــم 

المقّيميــن المســتقلين المعتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن أو أي جهــة 

إشــرافيه أخــرى، علــى أن ال تؤخــذ قيمــة هــذه األصــول االسترشــادية ضمن حســاب العوائــد المحققة 

للصنــدوق )غلــة الوقــف( وســيتم تقويمهــا حســب القيمــة التاريخيــة لألصول وأي توزيعــات لها عند 

 ألن هــذه األصــول مقتنــاه 
ً
تحديــد عوائــد الصنــدوق حتــى يتــم بيعهــا والتخــارج منهــا، وذلــك نظــرا

ألجــل عوائدهــا الدوريــة أو الربــح الرأســمالي المســتهدف حيــن التخــارج منهــا.      

 بعــد الموعــد النهائــي لتقديــم ب. 
ً
 واحــدا

ً
ســيتم تقويــم أصــول الصنــدوق خــالل مــدة ال تتجــاوز يومــا

الطلبــات، وعليــه فإنــه ســيتم تقويــم وحــدات الصنــدوق بنهايــة آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع ســنة ماليــة.
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في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير سيتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:ج. 

فــي حــال تقويــم أصــل مــن أصــول الصنــدوق العــام بشــكل خاطــئ أو حســاب ســعر وحــدة بشــكل . 1

ــدوق بتوثيــق ذلــك. ــر الصن خاطــئ، فســيقوم مدي

 عــن أي خطــأ فــي التقويــم أو التســعير يشــكل مــا نســبته %0.50 أو أكثــر . 2
ً
ســيتم إبــالغ الهيئــة فــورا

 فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع 
ً
مــن ســعر الوحــدة واإلفصــاح عــن ذلــك فــورا

اإللكترونــي للســوق www.tadawul.com.sa  وفــي تقاريــر الصنــدوق العــام التــي يعّدهــا مديــر 

 للمــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
الصنــدوق وفقــا

 للمــادة )72( مــن الئحــة صناديــق . 3
ً
ســيتم اإلفصــاح فــي التقاريــر المقدمــة للهيئــة المطلوبــة وفقــا

االســتثمار بجميــع أخطــاء التقويــم والتســعير.

تفاصيل طريقة حساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك:د. 

يتــم حســاب أســعار االشــتراك بنــاًء علــى صافــي قيمــة األصــول للصنــدوق المخصــوم منهــا الرســوم 

 ثــم الرســوم المتغيــرة بنــاًء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وذلــك فــي 
ً
والمصروفــات الثابتــة أوال

يــوم التقويــم المحــدد بآخــر يــوم عمــل مــن نهايــة كل ربــع ســنة ماليــة وفــق المعادلــة اآلتيــة: 

إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق بعــد حســم إجمالــي الخصــوم -بمــا فــي ذلــك أي التزامــات وأي 

رســوم ومصروفــات علــى الصنــدوق مســتحقة وغيــر مدفوعــة- مقســومة علــى إجمالــي عــدد وحــدات 

الصنــدوق القائمــة فــي يــوم التقويــم ذي العالقــة.

ويتم تقويم صافي قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي. 

مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:ه. 

يتــم نشــر ســعر الوحــدة كل ربــع ســنة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم وذلــك مــن خــالل الموقع 

. www.tadawul.com.sa )اإللكتروني لمدير الصندوق وموقع الســوق المالية الســعودية )تداول

التعامالت:. 9

مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك:أ. 

يتــم قبــول طلبــات االشــتراك فــي كل يــوم عمــل بالمملكــة، ويتــم تنفيــذ الطلبــات فــي يــوم التعامــل 

للصنــدوق وهــو يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم.

أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق:ب. 

 مــن يــوم التعامــل الــذي يلــي تاريــخ يــوم التقويــم. فــي حــال 
ً
ســيتم االشــتراك فــي الصنــدوق اعتبــارا

 في يــوم التعامــل التالي، 
ً
تســلم الطلــب يــوم التقويــم قبــل الســاعة الرابعــة مســاًء يصبــح الطلــب نافــذا

 فــي 
ً
وفــي حــال تســلم الطلــب بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء مــن يــوم التقويــم فــإنَّ الطلــب ُيعــدُّ نافــذا

يــوم التعامــل الالحــق ليــوم التعامــل التالــي.

فــي   
ً
االشــتراكات مؤقتــا اســتثمار مبالــغ  التعامــل ســيتم  االشــتراك ويــوم  يــوم  بيــن  التــي  الفتــرة 

المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد 

أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، وإضافــة أرباحهــا إلــى 

إجمالــي المبالــغ الموقوفــة المجمعــة لصالــح الوقــف.

قيود على التعامل في وحدات الصندوق:ج. 

سيتعذر على مدير الصندوق تلبية أي طلب استرداد من المشتركين )الواقفين(. 
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الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:د. 

ســيتم االلتــزام بالمــادة )62( فيمــا يتعلــق بتعليــق التعامــل فــي وحــدات الصنــدوق، كمــا أنَّ مديــر 

الصنــدوق يحتفــظ بالحــق فــي رفــض طلــب اشــتراك أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا كان ذلــك االشــتراك 

-مــن ضمــن أمــور أخــرى- ســيؤدي إلــى اإلخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق أو األنظمــة أو اللوائــح 

التنفيذيــة التــي قــد تفــرض مــن وقــت آلخــر مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو الهيئــة العامــة لألوقــاف 

أو الجهــات التنظيميــة األخــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية.

اإلجراءات التي بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:ه. 

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة، فإنــه يتعــذر علــى مديــر الصندوق 

تلبيــة أي طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفين(.

نقل ملكية الوحدات إلى مشتركين آخرين:و. 

بناًء على طبيعة الصندوق المتمثلة في كون الوحدات موقوفة وليست مملوكة للمشتركين )الواقفين(، 

فإنه سيتعذر على مدير الصندوق تلبية أي طلب لنقل ملكية الوحدات إلى مشتركين آخرين.

اشتراك مدير الصندوق في وحدات الصندوق:ز. 

قد يشترك مدير الصندوق في وحدات الصندوق.

التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك في أي يوم تعامل:ح. 

الموعــد النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك هــو نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم التعامــل بشــرط 

، وفــي حــال تســلم طلــب االشــتراك بعــد نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق 
ً
تقديــم طلــب االشــتراك مكتمــال

يــوم التعامــل فســيتم معاملتــه كطلــب فــي يــوم التعامــل التالــي.

إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات:ط. 

يتعيــن علــى المشــترك )الواقــف( الراغــب فــي االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق تعبئــة وتوقيــع نمــوذج 

»طلــب االشــتراك« إضافــة إلــى توقيــع هــذه الشــروط واألحــكام الخاصــة باالشــتراك فــي الصنــدوق 

وتســليمها إلــى مديــر الصنــدوق مــع إيــداع مبالــغ االشــتراك فــي حســاب الصنــدوق لــدى البنــك المحلــي 

ــراز المشــتركين )الواقفيــن(  بالمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي أي يــوم عمــل، مــع إلزاميــة إب

األفــراد لبطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة الســارية )للســعوديين( والبطاقــة الوطنية/الجــواز )للخليجييــن( 

واإلقامــة الســارية )للمقيميــن( وتأكــد مــن كمــال أهليــة المشــترك )الواقــف(. وفيمــا يتعلــق بالمشــترك 

)الواقــف( االعتبــاري، يتعيــن عليــه تقديــم خطــاب معتمــد مــن الشركة/المؤسســة باإلضافــة إلــى نســخة 

مــن الســجل التجــاري، كمــا يمكــن للمشــترك )الواقــف( تســليم نمــاذج االشــتراك المســتوفاة عــن طريــق 

البريــد العــادي أو البريــد الســريع أو إرســالها مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة المرخــص بهــا، مــع التــزام 

مديــر الصنــدوق بنظــام تملــك العقــار لغيــر الســعوديين.

ولــن يكــون للمشــركين )الواقفيــن( خيــار اســترداد الوحــدات مــن الصنــدوق، بحكــم خصوصيــة الصنــدوق 

وطبيعتــه الوقفيــة.

الحــد األدنــى لعــدد أو قيمــة الوحــدات التــي يجــب علــى المشــترك بالوحــدات االشــتراك فيهــا أو نقلهــا ي. 

أو اســتردادها:

الحــد األدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق هــو مبلــغ ألــف )1,000( ريــال ســعودي، والحــد األدنــى ألي 

اشــتراك إضافــي هــو مبلــغ مائــة )100( ريــال ســعودي. ويمكــن لمديــر الصنــدوق حســب تقديــره قبــول 

االشــتراك العينــي فــي الصنــدوق.

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة، فإنــه يتعــذر علــى مديــر الصندوق 

تلبيــة أي طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفين(.
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يهدف مدير الصندوق إلى جمع مبلغ )10( ماليين ريال سعودي كحد أدنى لرأس مال الصندوق.   ك. 

صالحية مدير الصندوق في رفض طلبات االشتراك:ل. 

- فــي حــال 
ً
ــا  أو جزئي

ً
ــا ــر الصنــدوق رفــض اشــتراك أي مشــترك )واقــف( فــي الصنــدوق -كلي يحــق لمدي

تعــارض ذلــك االشــتراك مــع هــذه الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات أو الئحــة صناديــق االســتثمار 

أو أي أنظمــة أخــرى معتمــدة مــن وقــت إلــى آخــر مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو غيرهــا مــن 

الهيئــات النظاميــة المعنيــة.

سياسات التوزيع:. 10

سياسة توزيع الدخل واألرباح:أ. 

ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ال تقــل عــن %70 مــن غلــة الوقــف بشــكل دوري لصالــح المؤسســة 

الخيريــة لرعايــة األيتــام، وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا، ويحــق 

لمجلــس إدارة الصنــدوق تخصيــص جــزًء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن 30% 

مــن إجمالــي الغلــة لــكل ســنة ماليــة ويحــق أيضــا لمجلــس إدارة الصنــدوق إعــادة النظــر فــي النســبة 

المحــددة للتوزيعــات إذا كانــت التوزيعــات النقديــة مــن غلــة الوقــف فائضــة عــن حاجــة الجهــة المســتفيدة.

تاريخ التوزيع:ب. 

ســيتم توزيــع نســبة مــن عوائــد غلــة الوقــف التــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق لصالــح 

المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام بشــكل ســنوي.

كيفية دفع التوزيعات:ج. 

تحــدد اآلليــة مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق وســيتم اإلعــالن عــن العوائــد الموزعــة مــن غلــة الوقــف 

  www.alinmainvestment.com فــي حــال توزيعهــا– مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق–

.www.tadawul.com.sa )وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول

تقديم التقارير للمشتركين بالوحدات:. 11

يرســل مديــر الصنــدوق إشــعار تأكيــد إلــى المشــترك )الواقــف( كلمــا كان هنــاك اشــتراك فــي الوحــدات أ. 

مــن قبــل ذلــك المشــترك )الواقــف(،  كمــا يتــم إرســال تقريــر يبيــن الموقــف المالــي لألصــل الموقــوف 

 مــن كل اشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق، وعــدد 
ً
)األمــوال المشــترك بهــا( مــن المشــترك خــالل )15( يومــا

ــد يــوم التعامــل(،  ــرة )عن الوحــدات المشــترك بهــا وصافــي قيمــة األصــول للوحــدة بنهايــة هــذه الفت

 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، 
ً
والقوائــم الماليــة المراجعــة للصنــدوق وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز )70( يومــا

 
ً
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر ووفقــا

ً
وســيتم إعــداد التقاريــر األوليــة وإتاحتهــا للجمهــور خــالل )35( يومــا

للمــادة رقــم )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

ســيتم إتاحــة تقاريــر والقوائــم الماليــة الصنــدوق فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق  .wwwب. 

  www.tadawul.com.sa )تــداول(  الســعودية  الماليــة  الســوق  alinmainvestment.comوموقــع 

وســوف تتــاح عنــد الطلــب دون مقابــل. ســيتم إرســال التقريــر إلــى العنــوان البريــدي أو اإللكترونــي 

المحفــوظ فــي ســجالت العميــل، كمــا ســيتم االلتــزام بــأي متطلبــات نظاميــة أخــرى تصــدر عــن الجهــات 

المختصــة بهــذا الشــأن. 

سيتم إرسال التقارير السنوية إلى العنوان البريدي أو اإللكتروني المحفوظ في سجالت العميل.ج. 
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سجل المشتركين بالوحدات:. 12

 بالمشــتركين في الوحدات ويحفظه في المملكة العربية الســعودية، 
ً
 محدثا

ً
ســيعد مدير الصندوق ســجال

 علــى االشــتراك بالوحــدات المثبتــة فيــه، وســيتم إتاحــة الســجل لمعاينــة 
ً
 قاطعــا

ً
وُيعــد هــذا الســجل دليــال

 عنــد 
ً
الجهــات المختصــة عنــد طلبهــا، وســيتم تقديــم ملخــص للســجل إلــى أي مشــترك بالوحــدات مجانــا

الطلــب.

ســوف يتــم تقديــم كشــف يتضمــن عــدد وحــدات الصنــدوق وبيانــات الواقفيــن للهيئــة العامــة لألوقــاف فــور 

تأســيس الصنــدوق وتحديــث البيانــات بشــكل نصــف ســنوي.

اجتماع المشتركين بالوحدات:. 13

ــح والتعليمــات الســارية بهــذا الخصــوص، وللواقــف تفويــض   للوائ
ً
يتــم عقــد اجتماعــات المشــتركين وفقــا

الجهــة المســتفيدة بممارســة كافــة حقوقــه فــي اجتماعــات الواقفيــن والقــرارات التــي تصــدر عنهــا:

يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع للواقفين في أي وقت.أ. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع الواقفيــن خــالل )10( أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي ب. 

مــن أميــن الحفــظ.

تكــون الدعــوة لعقــد اجتمــاع الواقفيــن بإعــالن ذلــك فــي الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق والهيئة ج. 

العامــة لألوقــاف )ان وجــد( وفــق مــا تنــص عليــه اللوائــح والتعليمــات.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل )10( أيــام مــن تســلم طلــب د. 

ــر مــن الواقفيــن المشــتركين مجتمعيــن أو منفرديــن  كتابــي مــن الجهــة المســتفيدة أو واقــف أو أكثـ

فــي %25 علــى األقــل مــن وحــدات الصنــدوق.

 إال إذا حضــره عــدد مــن الواقفيــن الذيــن اشــتركوا مجتمعيــن فــي %25 ه. 
ً
ال يكــون اجتمــاع الواقفيــن صحيحــا

علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق مــا لــم تحــدد شــروط وأحــكام الصنــدوق نســبة أعلــى، ويســري 

ذلــك علــى الجهــة المســتفيدة وفــق مــا نصــت عليــه اللوائــح والتعليمات.

لــم ُيســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة )هـــ( مــن هــذا البنــد، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق و.  إذا 

ــة  ــاٍن بإعــالن ذلــك فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق والهيئ الدعــوة الجتمــاع ث

العامــة لألوقــاف وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى الجهــة المســتفيدة والواقفيــن –مالــم يفــّوض الجهــة 

 ألحــكام هــذه التعليمــات- وأميــن الحفــظ قبــل موعــد 
ً
المســتفيدة بممارســة حقوقــه التصويتيــة وفقــا

 كانــت نســبة الواقفيــن 
ً
 أّيــا

ً
االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن )5( أيــام ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا

الممثلــة فــي االجتمــاع.

لكل واقف صوت واحد في اجتماع الواقفين عن كل وحدة اشترك فيها.ز. 

يجــوز عقــد اجتماعــات الواقفيــن واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتها بواســطة وســائل ح. 

 للضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصة.
ً
التقنيــة الحديثــة وفقــا

ــل نســبة وقفيتهــم أكثــر مــن %50 مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــرة ط. 
ّ
مث

ُ
 بموافقــة مــن ت

ً
يكــون القــرار نافــذا

 أو وكالــة أو مــن خــالل الجمعيــة المســتفيدة أو 
ً
فــي اجتمــاع الواقفيــن ســواء كان حضورهــم شــخصيا

بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.
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حقوق المشتركين بالوحدات:. 14

الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة وأي تعليق لالشتراك في الوحدات.أ. 

الموافقة على التغييرات المهمة. ب. 

الموافقــة علــى التغييــرات واجبــة اإلشــعار بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار والتــي يأتــي التفصيــل ج. 

فــي نوعهــا فــي التقاريــر المرســلة للمشــتركين فــي الوحــدات.

الحصــول علــى التقاريــر الســنوية )بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة المراجعــة( والتقاريــر الســنوية د. 

الموجــزة والتقاريــر األوليــة ومصــارف الوقــف، كمــا نصــت المــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الصناديق االستثمارية الوقفية. ه. 

فــي حالــة وفــاة الواقــف أو فقــدان األهليــة الشــرعية للواقــف ســيتم انتقــال كافــة حقــوق التصويــت و. 

فــي االجتماعــات للجهــة المســتفيدة.

مسؤولية المشتركين بالوحدات:. 15

 عن ديون والتزامات الصندوق.
ً
لن يكون المشترك بالوحدات مسؤوال

خصائص الوحدات:. 16

يجــوز لمديــر الصنــدوق إصــدار عــدد غيــر محــدود مــن الوحــدات تكــون جميعهــا موقوفــة لــذات الغــرض ومــن 

فئــة واحــدة، ويتمتــع مالكوهــا بحقــوق متســاوية ويعاملــون بالمســاواة مــن قبــل مديــر الصنــدوق، حيــث 

تمثــل كل وحــدة حصــة مشــاعة متســاوية فــي أصــول الصنــدوق وهــي غيــر قابلــة للتحويــل، وســيصدر مديــر 

الصنــدوق إشــعار اشــتراك للوحــدات فــي الصنــدوق.

التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:. 17

فــي حــال وجــود تغييــرات فــي شــروط ولوائــح الصنــدوق فتخضــع لألحــكام المنظمــة لتغييــر شــروط أ. 

وأحــكام الصنــدوق والموافقــات واإلشــعارات المحــددة بموجــب لوائــح صناديــق االســتثمار واألنظمــة 

واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة.

تبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:ب. 
ُ
اإلجراءات التي ست

 بــأي تغييــرات مقترحــة بحيــث ال تقــل فتــرة اإلشــعار عــن )21( . 1
ً
ســيتم إشــعار الجهــات المختصــة كتابيــا

 قبــل اليــوم المحــدد مــن قبــل مديــر الصنــدوق لســريان هــذا التغييــر. 
ً
يومــا

أي شروط أو أحكام أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الصندوق.. 2

ســيتم اإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقع الســوق . 3

الماليــة الســعودية )تــداول( www.tadawul.com.sa، أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك 

قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر.

4 . 
ً
بيــان تفاصيــل التغييــرات المهمــة فــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا

)71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار. للمــادة 

تقديــم نســخة محدثــة مــن شــروط وأحــكام الصنــدوق للهيئــة العامــة لألوقــاف خــالل عشــرة أيــام . 5

مــن إجــراء أي تغييــر عليهــا.
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إنهاء صندوق االستثمار:. 18

الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

يحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي إنهــاء الصنــدوق بنــاًء علــى المــادة )37( الفقــرة )أ( مــن الئحــة صناديــق 

االســتثمار دون تحمــل أي مســؤولية تجــاه أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا رأى أن قيمــة أصــول الصنــدوق 

غيــر كافيــة لمواصلــة تشــغيله )ويســتثنى مــن ذلــك إذا كان اإلنهــاء بســبب عائــد إلهمــال أو تقصيــر مديــر 

الصنــدوق المتعمــد(، أو إذا تغيــرت الظــروف واألنظمــة ذات العالقــة أو فــي حــال حــدوث ظــروف أخــرى 

يســتحيل معهــا مواصلــة تشــغيل الصنــدوق لمصلحــة الوقــف، وذلــك بعــد إشــعار الهيئــة العامــة لألوقــاف 

وهيئــة الســوق الماليــة وذلــك بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق.

اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:

فــي حــال إنهــاء الصنــدوق ســيتم نقــل أصــول الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه كأصــول وقفيــة خاصــة 

بالمؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام، وللهيئــة العامــة لألوقــاف وفــق تقديرهــا المحــض تحويلهــا لجهــات 

غيــر ربحيــة أخــرى مخصصــة لــذات الغــرض المحــدد فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق مــع مراعــات شــرط الواقف. 

مدير الصندوق:. 19

مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:أ. 

العربيــة  المملكــة  فــي  الماليــة  الســوق  قبــل هيئــة  مــن  لهــا  لالســتثمار« مرخــص  اإلنمــاء  »شــركة 

ــة عــن غيرهــا؛  ــة عــن نفســها ووكال الســعودية بممارســة أنشــطة التعامــل فــي األوراق الماليــة أصال

وبالتعهــد بالتغطيــة، واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة، وتعــد 

المســائل اآلتيــة مــن مهــام ومســؤوليات مديــر الصنــدوق:

العمــل لمصلحــة األصــل الموقــوف ومصــارف الوقــف بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار . 1

والئحــة األشــخاص المرخــص لهــم وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات، وذلــك فيمــا 

يتعلــق بالصنــدوق.

يقــع علــى عاتــق مديــر الصنــدوق االلتــزام بجميــع المبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة . 2

األشــخاص المرخــص لهــم بمــا فــي ذلــك واجــب األمانــة تجــاه المشــتركين بالوحــدات، والــذي 

يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم ومصالــح األوقــاف محــل االســتثمار وبــذل الحــرص المعقــول.

 عن القيام باآلتي:. 3
ً
يكون مدير الصندوق مسؤوال

إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية.	 

القيام بعمليات الصندوق اإلدارية.	 

طرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص.	 

التأكــد مــن دقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق )ومذكــرة المعلومــات( واكتمالهــا وأنهــا كاملــة 	 

ــة. وواضحــة وصحيحــة وغيــر مضلل

 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح . 4
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

المطبقــة ذات العالقــة، ســواٌء أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا جهــة 

 تجــاه 
ً
خارجيــة وفــق مــا تنــص عليــه األنظمــة واللوائــح والتعليمــات، وُيعــد مديــر الصنــدوق مســؤوال

المشــتركين بالوحــدات والجهــة المســتفيدة عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو 

اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر المتعمــد.
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 عــن وضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤثــر فــي . 5
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

اســتثمارات الصنــدوق، وضمــان ســرعة التعامــل معهــا. علــى أن تتضمن تلك السياســات واإلجراءات 

القيــام بعمليــة تقويــم المخاطــر بشــكل ســنوي علــى األقــل.

 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح . 6
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

المطبقــة ذات العالقــة عنــد التقــدم بطلبــات الموافقــة أو اإلشــعارات للجهــات المختصــة.

تطبيــق برنامــج مراقبــة المطابقــة وااللتــزام لصنــدوق االســتثمار، وتزويــد الجهــات المختصــة بنتائــج . 7

التطبيــق عنــد طلبهــا.

لمديــر ب.  ويحــق  صرفهــا  وآليــة  وكيفيــة  الوقــف  مصــارف  عــن  مســؤولة  المســتفيدة  الجهــة  تكــون 

الصنــدوق تعييــن مديــر صنــدوق مــن الباطــن، وذلــك بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وإشــعار 

الجهــات المختصــة والمشــتركين كمــا نصــت عليــه المــادة )57( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

 للحاالت اآلتية:ج. 
ً
يتم عزل مدير الصندوق أو استبداله وفقا

توقــف مديــر الصنــدوق عــن ممارســة نشــاط اإلدارة دون إشــعار الهيئــة بذلــك بموجــب الئحــة . 1

لهــم. المرخــص  األشــخاص 

إلغــاء ترخيــص مديــر الصنــدوق فــي ممارســة نشــاط إدارة األصــول الوقفيــة واإلدارة أو ســحبه أو . 2

تعليقــه مــن قبــل الجهــات المختصــة.

تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.. 3

تقديــم طلــب إلــى الهيئــة العامــة لألوقــاف مــن الجهــة المســتفيدة لعــزل مديــر الصنــدوق أو . 4

اســتبداله وذلــك بعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

إذا رأت الجهــات المختصــة أو أي منهــا أن مديــر الصنــدوق قــد أخــل -بشــكل جوهــري وفــق تقديرهــا . 5

المحــض - بلوائــح صناديــق االســتثمار واألنظمــة والتعليمــات واللوائح المطبقــة ذات العالقة.

وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االســتثمار أو عجزه أو اســتقالته مع . 6

عــدم وجــود شــخص آخــر مســجل لــدى مديــر الصنــدوق قــادر علــى إدارة أصــول صنــدوق االســتثمار 

أو أصــول الصناديــق التــي يديرهــا مديــر المحفظــة.

أي حالة أخرى ترى الجهات المختصة -بناًء على أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.. 7

أمين الحفظ:. 20

مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:أ. 

فــي  الماليــة  الســوق  هيئــة  قبــل  مــن  لهــا  مرخــص  الماليــة«  لالستشــارات  الماليــة  نمــو  »شــركة 

المملكــة العربيــة الســعودية بممارســة أنشــطة التعامــل بصفــة أصيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة 

والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة، وتعــد المســائل التاليــة مــن مهــام 

ومســؤوليات أميــن الحفــظ:

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح . 1
ً
 عــن التزاماتــه وفقــا

ً
ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال

، وُيعــّد 
ً
 ثالثــا

ً
المطبقــة ذات العالقــة، ســواٌء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا

 تجــاه مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق 
ً
أميــن الحفــظ مســؤوال

عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.



28

 عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات، . 2
ً
ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال

وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول 

الصنــدوق.

يحــق ألميــن الحفــظ تعييــن أميــن حفــظ مــن الباطن، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق وإشــعار ب. 

الجهات المختصة والمشــتركين كما نصت عليه المادة رقم )57( من الئحة صناديق االســتثمار.

 للحاالت اآلتية:ج. 
ً
يتم عزل أمين الحفظ أو استبداله وفقا

توقــف أميــن الحفــظ عــن ممارســة نشــاطه دون إشــعار الهيئــة بذلــك بموجــب الئحــة األشــخاص . 1

المرخــص لهــم.

إلغــاء ترخيــص أميــن الحفــظ فــي ممارســة نشــاط الحفــظ أو ســحبه أو تعليقــه مــن قبــل الجهــات . 2

المختصــة.

تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ.. 3

– بالتــزام النظــام . 4
ً
إذا رأت الجهــات المختصــة أن أميــن الحفــظ قــد أخــل –بشــكل تــراه الهيئــة جوهريــا

أو اللوائــح التنفيذيــة.

المحاسب القانوني:. 21

المحاسب القانوني للصندوق:أ. 

 بي دي أو د. محمد العمري وشركاءه.

مهام وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني:ب. 

 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن 
ً
إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــا

مؤسســة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، وأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام 

المعلومــات. ومذكــرة  الصنــدوق 

 للحاالت اآلتية:ج. 
ً
يتم عزل المحاسب القانوني للصندوق أو استبداله، وفقا

وجــود ادعــاءات قائمــة ومهمــة حــول ســوء الســلوك المهنــي للمحاســب القانونــي تتعلــق بتأديــة . 1

مهامــه.

2 ..
ً
إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقال

إذا قــرر مجلــس إدارة الصنــدوق أن المحاســب القانونــي ال يملــك المؤهــالت والخبــرات الكافيــة لتأديــة . 3

مهــام المراجعــة بشــكل ُمــرض.

ــن فيمــا يتعلــق . 4  لتقديرهــا المحــض تغييــر المحاســب القانونــي المعيَّ
ً
إذا طلبــت الجهــات المختصــة وفقــا

بالصندوق.

أصول الصندوق:. 22

يتم حفظ أصول الصندوق بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.أ. 

ســيفصل أميــن الحفــظ أصــول كل صنــدوق اســتثماري عــن أصولــه وعــن أصــول عمالئــه اآلخريــن، وســيتم ب. 

تحديــد تلــك األصــول بشــكل مســتقل مــن خــالل تســجيل األوراق الماليــة واألصــول األخــرى لــكل صنــدوق 

اســتثمار باســم أميــن الحفــظ لصالــح ذلــك الصنــدوق، وســيتم االحتفــاظ بجميــع الســجالت الضروريــة 

وغيرهــا مــن المســتندات التــي تؤيــد االلتزامــات التعاقديــة، كمــا هــو منصــوص فــي المــادة )25( )ب( مــن 

الئحــة صناديــق االســتثمار.
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ال يجــوز أن يكــون لمديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ ج. 

مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع أّي مصلحــة فــي أصــول الصنــدوق أو مطالبــة فيمــا يتعلــق 

بتلــك األصــول.

إقرار من المشتركين في الصندوق:. 23

أقــر باالطــالع علــى شــروط وأحــكام صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام ومذكــرة المعلومــات وملخــص 

المعلومــات الرئيســة الخاصــة بالصنــدوق وأقــر بموافقتــي علــى خصائــص الوحــدات التــي اشــتركت فيهــا 

الوحــدات الموقوفــة ولــه   علــى 
ً
الصنــدوق مديــرا نــت مديــر  المحــدد، وعيَّ الصنــدوق  وأوقفتهــا لغــرض 

ممارســة كافــة الصالحيــات النظاميــة الالزمــة بهــذا الخصــوص وفــق مــا تنــص عليــه لوائــح صناديــق االســتثمار 

واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات المطبقــة ذات العالقــة.

االسم الوظيفي )للشركات والمؤسسات(:  االسم/ المخول بالتوقيع: 

التاريخ:  التوقيع:      

الختم )للمؤسسات/الشركات(: 

 

ِبل مدير الصندوق وأقر بهذه الشروط واألحكام في التاريخ المبين أدناه.
َ

لقد ق

شركة اإلنماء لالستثمار

االسم: 

المنصب:

التاريخ:
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 28من  1صفحة 

 

 

 

 
 

 مذكرة املعلومات

 صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام
 

Alinma Orphan Care Endowment Fund 
  صندوق استثماري وقفي مفتوح

ً
 عاما

ً
 األيتامالخيرية لرعاية سؤسةة املتوقف وحداته لصالح  ومطروح طرحا

 

 مدير الصندوق 

 شركة اإلنماء لالستثمار
 

 أمين الحفظ

  لالستشارات املاليةشركة نمو املالية 

 

 م. 26/06/2019هـ املوافق 23/10/1440وتم تحديث مذكرة املعلومات بتاريخ ، م 23/01/2019املوافق هـ 17/05/1440في  مذكرة املعلومات هذهصدرت 

 

، وتتضمن معلومات ذات العالقة ألنظمة واللوائح املطبقةوا الصادرة عن هيئة الةوق املالية لالئحة صناديق االستثمار خاضعة مذكرة معلومات صندوق االستثمار 

 صندوق.الكاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن 

 

واملةتندات األخرى للصندوق بعناية وفهمها، وفي حال تعذر فهم ننصح املشتركين )الواقفين( املحتملين بضرورة قراءة هذه الشروط واألحكام مع مذكرة املعلومات 

 محتويات هذه الشروط واألحكام، ننصح باألخذ بمشورة مةتشار منهي.

 

 

 :( التي تعكس التغييرات التاليةلرعاية األيتام الوقفيصندوق اإلنماء ل" )مذكرة املعلوماتهذه هي النسخة املعدلة من "
 

 املعدلة الصيغة الصيغة القديمة #

1 

 :أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  

)رئيس مجلس إدارة  هللا الراشد الرحمن محمد عبد األستاذ / عبد .1

 .اإلنماء لالستثمار(

)عضو مجلس  العزيز فارس الفارس املحةن عبد األستاذ / عبد .2

 .اإلدارة(

 .)عضو مجلس اإلدارة( هللا صالح الحناكي األستاذ / صالح عبد .3

 .)عضو مجلس اإلدارة( هللا حمد الحقيل امللك عبد الدكتور / عبد .4

 .)عضو مجلس اإلدارة( الرحمن إبراهيم الزامل املهندس / يوسف عبد .5

 .)عضو مجلس اإلدارة( األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم .6

 أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق: 

عبد هللا الراشد )رئيس مجلس بن محمد بن األستاذ / عبد الرحمن  .1

 (.وعضو مةتقلدارة اإل 

 فارس الفارس )عضو(.بن عبد العزيز بن عبد املحةن  /األستاذ  .2

 )عضو(.مازن بن فواز بن أحمد بغدادي  /األستاذ  .3

 )عضو(./ سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي  الدكتور  .4

 (.مةتقلإبراهيم الزامل )عضو  بن عبد الرحمنبن املهندس / يوسف  .5

 األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم )عضو (. .6

 

 .م26/06/2019وذلك حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 



 28من  2صفحة 

منفردين "روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين و 

 عن دقةاملةسؤولية 
ً
واكتمال على صحة أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق  ويسؤكد ، كما يقر املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات واكتمال كاملة

 ، كما يقرون ويسؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة".املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات

 

ات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق "وافقت هيئة الةوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أّي مةسؤولية عن محتويات مذكرة املعلوم

لى أّي جزء منها. وال تعطي بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفةها صراحة من أي مةسؤولية مهما كانت، ومن أّي خةارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن االعتماد ع

موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة  هيئة الةوق املالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني

 له".املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتسؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمشترك )الواقف( أو من يمث

 

 الهيئة الشرعيةاملجازة من ِقبل  ضوابط اللجنة الشرعيةمفتوح متوافق مع  عام على أنه صندوق استثمار وقفي الوقفي لرعاية األيتامصندوق اإلنماء تم اعتماد 

 املعينة لصندوق االستثمار.
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 قائمة املصطلحات

 هـ )وأي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر(. 2/6/1424( وتاريخ 30نظام الةوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام":ال"

أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل  -حيثما يةمح النص-شاملة  : تعني هيئة الةوق املالية باململكة العربية الةعوديةهيئة"ال"أو  "هيئة السوق املالية"

 .يمكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة

أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يمكن  -حيثما يةمح النص-تعني الهيئة العامة لألوقاف باململكة العربية الةعودية شاملة : ""الهيئة العامة لألوقاف

 .أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة

 .هـ25/6/1424( وتاريخ 39باملرسوم امللكي رقم )م/: يعني نظام مكافحة غةل األموال الصادر "نظام مكافحة غسل األموال"

هـ والذي تم 2/11/1438( بتاريخ 113الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م / ”( VAT“نظام ضريبة القيمة املضافة)يعني "(: VAT)"ضريبة القيمة املضافة "نظام 

 من  تم البدء بتطبيقه"(، GAZTإصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"
ً
 هي ضريبة غير مباشرة، و م )"تاريخ الةريان"(2018يناير  1اعتبارا

فرض على جميع الةلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت
ُ
 .ت

بتاريخ  2005 – 83 –1أي الالئحة التي تحمل االسم نفةه الصادرة عن هيئة الةوق املالية الةعودية بموجب القرار : "الئحة األشخاص املرخص لهم"

( 30باملرسوم امللكي رقم )م/وتعديالته أو إعادة إصداره وإنفاذه من وقت آلخر بموجب نظام الةوق املالية الةعودي الصادر  م( 28/6/2005هـ )املوافق  21/5/1426

 بصيغته املعدلة أو املعاد إصدارها من وقت آلخر. ،م( 31/7/2003هـ )املوافق  2/6/1424وتاريخ 

هـ  19/6/1424بتاريخ  2006 – 193 – 1رقم فةه الصادرة عن هيئة الةوق املالية بموجب القرار أي الالئحة التي تحمل االسم ن "الئحة صناديق االستثمار":

املعدلة أو  صيغتهام( بما في ذلك 23/5/2016هــ )املوافق 16/8/1437وتاريخ  2016 – 61 – 1املعدلة بقرار مجلس هيئة الةوق املالية رقم  م( 15/7/2006)املوافق 

بصيغته  ،م( 31/7/2003هـ )املوافق  2/6/1424( وتاريخ 30باملرسوم امللكي رقم )م/الصادر  ةاملعاد إصدارها من وقت آلخر، بناًء على نظام الةوق املالية الةعودي

 املعدلة أو املعاد إصدارها من وقت آلخر.

في املحافظة على املصالح العامة والخاصة للمجتمع ككل، ودرء املفاسد التي قد تسؤثر على املجتمع يعني اشتراك أفراد ومسؤسةات املجتمع  "التكافل االجتماعي":

 فع الضرر عنهـم.كمنظومة بحيث يشعر كل فرد ومسؤسةة بأن لديه واجب تجاه اآلخرين غير القادرين على تحقيق حاجاتهم الخاصة وذلك بإيصال املنافع إليهم ور 

 اعتباري تقر به أنظمة اململكة العربية الةعودية.أي شخص طبيعي أو "الشخص": 

 شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق املالية بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة الةوق املالية."الشخص املرخص له": 

 (،1010269764)تعني شركة اإلنماء لالستثمار، وهي شركة مةاهمة سعودية مقفلة ُمقيدة بالسجل التجاري رقم  ":"مدير الصندوق  أو"شركة اإلنماء لالستثمار" 

ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم  (09134 -37رقم )وُمرخصة من هيئة الةوق املالية بموجب الترخيص 

 عمال األوراق املالية.املشورة والحفظ في أ

(، وُمرخصة من هيئة 1010404870شركة نمو املالية لالستشارات املالية، شركة مةاهمة سعودية مقفلة ُمقيدة بالسجل التجاري رقم )يعني  حفظ ":ال"أمين 

ارة والترتيب وتقديم املشورة والحفظ في أعمال ( ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلد13172-37الةوق املالية بموجب الترخيص رقم )

 األوراق املالية.

 تعني الةوق املالية الةعودية )تداول(. "السوق"

من  11 رقم االطالع على البند يرجىملزيد من التفاصيل  تعني الهيئة الشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة اإلنماء لالستثمار وعملياتها. "الهيئة الشرعية":

 .مذكرة املعلومات

هـ، وبموجب الئحة 14/1/1424بتاريخ  14وهي مسؤسةة خيرية بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  :" الجهة املستفيدة"   "املؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء("

تاريخ و  760التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم هـ وقواعدها 25/6/1410بتاريخ  107الجمعيات واملسؤسةات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

هـ بتسجيل املسؤسةة الخيرية لرعاية األيتام ومقرها مدينة الرياض 8/4/1424/ش( في 15800وزير العمل والشسؤون االجتماعية رقم ) هـ، فقد صدر قرار30/1/1412

رعاية . وهي مسؤسةة خيرية هدفها هـ8/4/1424وتاريخ  35ة تحت رقم املسؤسةات الخيري ومنطقة خدماتها اململكة العربية الةعودية وبموجبه تم تسجيلها في سجل

 .األيتام ومجهولي األبوين

  لرعاية األيتام سؤسةة الخيريةامل: هو مجلس إدارة ُيعين أعضاءه مدير الصندوق و "مجلس إدارة الصندوق"
ً
واللوائح ذات نظمة واأل  لالئحة صناديق االستثمار وفقا

 . من مذكرة املعلومات 10 رقم االطالع على البند يرجىملزيد من التفاصيل  .وسير أعمال الصندوق  ملراقبة أعمال مدير الصندوق  العالقة

 ما يأتي:  -على سبيل املثال ال الحصر-عضو مجلس إدارة صندوق مةتقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي االستقاللية  "عضو مجلس إدارة مستقل":

 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدي (1
ً
ة مع مدير أن يكون موظفا

 الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

 ندوق أو أي تابع له.أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين لدى مدير الص (2

 أي تابع له. في أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو  (3

 لحصص سيطرة  (4
ً
 أي تابع له خالل العاميين املاضيين.في مدير الصندوق أو  لدىأن يكون مالكا

 لالئحة األشخاص املرخص لهم.ام": "مسؤول املطابقة وااللتز 
ً
 مةسؤول املطابقة وااللتزام لدى شركة اإلنماء لالستثمار الذي يتم تعيينه وفقا

 و ، وهو صندوق وقفي استثماري مفتوح الوقفي لرعاية األيتامصندوق اإلنماء ": يعني "الصندوق 
ً
 عاما

ً
، يةتثمر في ضوابط اللجنة الشرعيةمتوافق مع ومطروح طرحا

 استثمارية متعددة، وتديره شركة اإلنماء لالستثمار.أصول 
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 صندوق استثماري ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة. ":استثماري مفتوح"صندوق 

 : مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(."رأس مال الصندوق"

 ألحكام املادة ) الوقفي لرعاية األيتامتعني مذكرة املعلومات هذه املتعلقة بصندوق اإلنماء  "مذكرة املعلومات":
ً
( من الئحة 55التي تحتوي البيانات املطلوبة وفقا

 صناديق االستثمار.

 الحاكمة لعمل الصندوق التي تحتوي البيانات واألحكام  الوقفي لرعاية األيتامصندوق اإلنماء الشروط واألحكام املتعلقة ب تعني "شروط وأحكام الصندوق":
ً
وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق واملشتركين بالوحدات.  (54واملادة ) (32ألحكام املادة )

 5االطالع على البند  يرجىملزيد من التفاصيل  .أصول الصندوق  التعويض واملصاريف واألتعاب التي يتم دفعها ملدير الصندوق مقابل إدارة"رسوم إدارة الصندوق": 

 .من مذكرة املعلومات

صول األ  تقويمدارة و إمصاريف باملصاريف املتعلقة : ندوق على سبيل املثال وليس الحصرهي املصاريف والرسوم املةتحقة التي تدفع من الص "املصاريف الفعلية":

 .ونثريات مصاريف تةويقيةو ، وطباعة التقارير الةنوية للصندوق وتوزيعها، العقارية

 لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة املعلومات. "اشتراك":
ً
 هو ما يقدمه املشترك )الواقف( لغرض الوقف وفقا

لوائح هيئة الةوق املالية وقواعد مكافحة غةل األموال ": النموذج املةتخدم لطلب االشتراك في الصندوق وأي مةتندات مطلوبة حةب "نموذج طلب االشتراك

 وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها املشترك )الواقف( بغرض االشتراك في وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق.

 ": هي حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق."الوحدات

 ات مترادفة، ويةتخدم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يشترك في الصندوق بقصد الوقف.: مصطلح"مالك الوحدة/ املشترك )الواقف(/ العميل"

 منها قيمة الخصوم واملصاريف، ثم ُيقةم "صافي قيمة األصول للوحدة"
ً
: القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

 في تاريخ التقويم.الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه حةاب صافي قيمة أصول الصندوق، وهو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية."يوم التقويم": 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك في وحدات الصندوق وهو يوم العمل التالي لكل يوم تقويم. "يوم التعامل":

 .ذكرةهذه امل حبس األصل املوقوف وصرف الغلة أو بعضها على املصارف املحددة في "الوقف":

 وحدات الصندوق.كامل : "األصل املوقوف"

يقصد بها التوزيعات النقدية على األسهم ووحدات صناديق االستثمار والصكوك، و  يوم التقويم للفترة نفةها. عندالزيادة في قيمة الوحدة هي  غلة الوقف": "

ماعدا بعض األوراق املالية  املرابحة، باإلضافة إلى األرباح الرأسمالية أي من أصول الصندوق  وعوائد وصفقاتوالدخل التأجيري الناتج من االستثمارات العقارية، 

  ".رالتقويم والتةعي"كما هو مذكور في بند 

 ملا هو محدد في "مصارف الوقف":
ً
االطالع على  يرجىملزيد من التفاصيل  .مذكرة املعلومات هي الجهات واملجاالت التي تصرف إليها غلة الوقف أو جزٌء منها وفقا

 .من مذكرة املعلومات 2 رقم البند

 ، وفق ما يقرره مجلس إدارة الصندوق.لرعاية األيتام الخيرية سؤسةةمللهو التاريخ الذي يتم فيه تةليم الحصة املقرر توزيعها من غلة الوقف  "تاريخ التوزيع":

ق املالية واألصول العقارية واستثمارات امللكية الخاصة ورأس املال الجريء و/أو األدوات املالية االستثمارية التي يةتثمر فيها الصندو  األوراق: "االستثمارات"

 .ضوابط اللجنة الشرعيةواملتوافقة مع 

 من اآلتي: األسهم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب والشهادات والوحدات  –وفق قائمة املصطلحات الصادرة من هيئة الةوق املالية–تعني  "أوراق مالية":
ً
أيا

حق أو مصلحة في أي مما ورد  العقارية املتداولة وعقود الخيار والعقود املةتقبلية وعقود الفروقات وعقود التأمين طويلة األمد واي االستثمار  االستثمارية وصناديق

.
ً
 تحديده سابقا

 يقصد بها سوق األسهم في اململكة العربية الةعودية. ":"سوق األسهم السعودية 

 عتبر منصة بديلة للشركات الراغبة باإلدراج، تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تهي سوق موازية للةوق الرئيةية  السوق املوازية":-"نمو

 .في اململكة العربية الةعودية)نمو(  السوق املوازيةو الرئيس ي )تداول( سوق األسهم ويقصد بها أسهم الشركات املدرجة في  ":املدرجةأسهم الشركات "

ألول مره بالقيمة اإلصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم الشركات يتم طرحها سواًء في الةوق الرئيةية أو الةوق املوازية "الطروحات العامة األولية": 

 االسمية أو عن طريق بناء سجل األوامر.

 .ةولوية في سوق األسهم الةعوديتعني األسهم املتبقية والتي لم يتم تغطيتها/ االكتتاب بها خالل عمليات الطرح األولي وحقوق األ  "الطروحات املتبقية":

أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس املال، وتعتبر هذه األوراق هي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها  "حقوق األولوية":

كتتاب في األسهم حق مكتةب لجميع املةاهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية اال

 الطرح. الجديدة املطروحة بةعر 

 .يعني الطرف املقابل ملدير الصندوق في أي عالقة تعاقدية أو صفقة مالية"طرف نظير": 

 في نماء رأس املال املوقوف في البرنامج، ويديره مدير  "صندوق االستثمار":
ً
 برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه باملشاركة جماعيا

 الصندوق مقابل رسوم محددة.

ودية خالل فترات تداول أسهم الشركات هي صناديق استثمارية مقةمة إلى وحدات متةاوية يتم تداولها في سوق األسهم الةع "صناديق املؤشرات املتداولة":

 ة.ودولي ةمحليوقد تكون صناديق  املدرجة وبالطريقة نفةها، وتجمع هذه الصناديق مميزات كٍل من صناديق االستثمار املشتركة واألسهم.
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تداول وحداتها في الةوق، ويتمثل هدفها االستثماري الرئيس في  "صناديق االستثمار العقارية املتداولة":
ُ
 ت

ً
 عاما

ً
هي صناديق استثمار عقارية مطروحة طرحا

 
ً
 إنشائيا

ً
 على املشتركين في هذا الصندوق خالل فترة  .االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

ً
، وتوًزع نةبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدا

ً
 دوريا

ً
تحقق دخال

 ه، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.عمل

 لالئحة صناديق  في : هو صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد"صندوق أسواق النقد"
ً
االستثمار في األوراق املالية قصيرة األجل وصفقات سوق النقد وفقا

 صناديق مطروحة طرحتلك التكون و  واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة االستثمار
ً
.عام ا

ً
  ا

صفقات ينفذها الصندوق عن طريق تملك سلع وبيعها باألجل، حيث يبدي العميل رغبته في شراء سلعة من الصندوق باألجل، ثم يشتري  :"صفقات املرابحة"

كن تنفيذها بتوكيل الصندوق الةلعة من الةوق، ويبيعها عليه، وللعميل حق االحتفاظ بالةلعة أو تةلمها وله أن يوكل الصندوق في بيعها في الةوق، كما يم

 بشراء سلٍع من الةوق الدولية للصندوق بثمن حال ومن ثم يبيعها الصندوق على املسؤسةة املالية أو غيرها بثمن مسؤ 
ً
 مالية

ً
 جل.الصندوق مسؤسةة

 صندوق استثمار يتمثل هدفه في االستثمار في صفقات املرابحة وفق ما يرد في شروط وأحكام كل صندوق. ":صندوق املرابحة"

 من الحاالت اآلتية:التغييرات األساسية"
ً
 " تعني أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. (1

 التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على املشتركين )الواقفين( أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.  (2

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.  (3

 طوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق. االنسحاب ال (4

 وتبلغ بها مدير الصندوق.الجهات املختصة أي حاالت أخرى ترى  (5
ً
 أساسيا

ً
 أنها تغيرا

 :أن تعني أي تغيير ال يعد من التغييرات األساسية والذي من شأنه التغييرات املهمة":"

 ركتهم في الصندوق.يسؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشا (1

 يسؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما. (2

 من املدفوعات تةدد من أصول الصندوق. (3
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

 .أنواع املدفوعات األخرى التي تةدد من أصول الصندوق من يزيد بشكل جوهري  (4

 من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.الجهات املختصة أي حاالت أخرى تقررها  (5

: جميع حقوق التصويت املرتبطة بأسهم أو حصص ملكية شركة يةتثمر فيها الصندوق ويمكن ممارستها من خالل املرتبطة بأصول الصندوق" "حقوق التصويت

 جمعية عمومية.

االستثمار التي يتبعها مدير الصندوق في إدارة املحفظة االستثمارية بهدف تحقيق عائد يفوق عائد املسؤشر االسترشادي، وذلك : هي استراتيجية "اإلدارة النشطة"

ص االستثمارية ملتوفرة تجاه الفر باالعتماد على رؤية مدير الصندوق وتقديره املبنية على األوضاع االقتصادية املحلية والعاملية ونتائج الدراسات املالية واملعلومات ا

 املتاحة في الةوق.

، وذلك بهدف التنبسؤ بربحية املنشأة املةتقبلي، والتعرف والفنية للفرص االستثمارية : هو عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية"التحليل األساس ي"

 على حجم املخاطر املةتقبلية.

لةعر الةهم وكمية تداوله، ملحاولة التنبسؤ باتجاهه املةتقبلي ويتم استخدام برامج مختصة في تحويل تغيرات األسعار إلى : هو دراسة االتجاه املاض ي "التحليل الفني"

 مخططات بيانية تربط الةعر بالزمن.

 : التحليل األساس ي والفني لكل فرصة استثمارية."املؤشرات الفنية"

(، وهو Ideal Ratingsاملزود من أيديل ريتنجز ) ،ضوابط اللجنة الشرعية)نمو( املتوافق مع  ةلةوق املوازيمسؤشر اإلنماء لألسهم الةعودية وا "املؤشر اإلرشادي":

 املسؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق.

 أي الريال الةعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية الةعودية."ريال" 

ة واملدة الزمنية التي يتم في بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات املالية للصندوق وفي نهايتها يتم إعداد القوائم املالية وامليزاني هي الةنة امليالدية "السنة املالية":

  12العمومية، والتي تتكون من 
ً
 ميالديا

ً
 .شهرا

/ سبتمبر/ ديةمبر( من كل عام، وسيكون أول ربع هو الذي يقع فيه تاريخ : مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من األشهر )مارس/ يونيو"الربع"

 بدء نشاط الصندوق.

 ": يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في اململكة العربية الةعودية."اليوم" أو "يوم عمل

 لعدة يقصد بها الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه في "الظروف االستثنائية": 
ً
 بشكل غير معتاد نظرا

ً
حال حدوثها من املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 .، على سبيل املثال وليس الحصر )الحروب، الكوارث الطبيعية، انهيار العملة، ........(عوامل اقتصادية و/أو سياسية و/أو تنظيمية
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 الجهة املستفيدة

 ”املؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء(“
 

 
 

ر رقم )« إخاء»أنشئت املسؤسةة الخيرية لرعاية األيتام 
ّ
(، 35هـ، وقد ُسجلت بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )14/1/1424( بتاريخ 14بقرار مجلس الوزراء املوق

 ويتيمة، يرأس مجلس إدارتها  2556حيث ترعى « مجهولي األبوين»وهي املسؤسةة الخيرية املتخصصة في تقديم الرعاية الشاملة لأليتام من ذوي الظروف الخاصة 
ً
يتيما

 من أصحاب الةـــعادة املعنيـــن بالشـــأن االجتماعـــي وبخاصة رعايـــةمعالي وزير العمل والتنمية االجتماعية ويضم في عضويته عـــد
ً
 األيتـــام. دا

 ممكنة لأليتام، داعمة ال 
ً
 ستقرارهم وجودة حياتهم، ومشاركة في التنمية املجتمعية املةتدامة.إن رؤية إخاء بأن تكون مسؤسةة رائدة إقليميا

 تحرص إخاء على تحقيق أهدافها التي تتماش ى مع رؤيتها ورسالتها والتي منها:

  .تحقيق االستقرار االجتماعي والحياتي لأليتام 

  .االرتقاء بالصحة النفةية واالجتماعية لأليتام 

  .االستقالل املالي واالجتماعي لأليتام 

  .تطوير قدرات إخاء لالستدامة املالية 

 .التميز في رأس املال املسؤسس ي 

ئة محفزة تضمن وتحمل إخاء رسالة سامية مضمونها بناء شخصية ذات استقاللية لليتيم، ببرامج تنموية، مةتثمرين الشراكات مع الجهات ذات االختصاص في بي

 ميز.االبتكار والت
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 دليل الصندوق 

 

 مدير الصندوق 

 

 شركة اإلنماء لالستثمار

 

 

 

 

 2 -املركز الرئيس ي: برج العنود الجنوبي 

 طريق امللك فهد، حي العليا، الرياض

 11544الرياض  55560ص.ب. 

 العربية الةعوديةاململكة 

 +966112185999هاتف: 

 +966112185970فاكس: 

 لكتروني:املوقع اإل

www.alinmainvestment.com 

 حفظ الأمين 

 شركة نمو املالية لالستشارات املالية

 

 

 حي املروج، طريق العليا العاماملركز الرئيس ي: 

 11653 الرياض 92350صندوق بريد 

 +966114942444هاتف:

 +966114944266فاكس: 

 اململكة العربية الةعودية

 لكتروني:املوقع اإل

www.nomwcapital.com.sa  

 املستفيد

 لرعاية األيتام )إخاء( ؤسسة الخيريةامل

 

 

 –طريق الدمام  –الدائري الشمالي  – الرياض

 8مخرج 

 الرياض 12713ص.ب 

 920011939هاتف: 

 +966 11 455 7474فاكس: 

 املوقع االلكتروني:

www.ekhaa.org.sa 

 مراجع الحسابات

 أو د. محمد العمري وشركاءهدي بي 

 

 

 

 الدور الةابع والثامن

 مون تور، طريق امللك فهد

 اململكة العربية الةعودية

 .11492الرياض  8736ص.ب. 

 +966 11 278 0608هاتف 

 +966 11 278 2883فاكس 

 املوقع االلكتروني:

www.alamri.com 

 املنظمة الجهات

 الهيئة العامة لألوقاف

 

 

 حي النخيل –مدينة الرائدة الرقمية 

 11662الرياض  88200ص.ب 

 اململكة العربية الةعودية

 +966 11 8132222هاتف: 

 +966 11 8132228فاكس: 

 لكتروني:املوقع اإل

www.awqaf.gov.sa  

 هيئة السوق املالية

 

 

 

 مقر هيئة الةوق املالية

 طريق امللك فهد

 87171ص.ب 

 11642الرياض 

1111-245-800 

 00966112053000مركز االتصال: 

 لكتروني:املوقع اإل

www.cma.org.sa 

 

  

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.nomwcapital.com.sa/
http://www.nomwcapital.com.sa/
http://www.ekhaa.org.sa/
http://www.ekhaa.org.sa/
http://www.alamri.com/
http://www.alamri.com/
http://www.awqaf.gov.sa/
http://www.awqaf.gov.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
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 صندوق االستثمار: .1
 اسم صندوق االستثمار: .أ 

 (.Alinma Orphan Care Endowment Fund" )لرعاية األيتام "صندوق اإلنماء الوقفي

 تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار: .ب 

 م.23/01/2019املوافق هـ 17/05/1440في صدرت شروط وأحكام الصندوق 

 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته: .ج 

 م. 23/01/2019املوافق هـ 17/05/1440صدرت موافقة هيئة الةوق املالية على طرح وحدات الصندوق في 

 مدة الصندوق: .د 

 مفتوح.

 عملة صندوق االستثمار: .ه 

 الريال الةعودي.

 

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

  عبر تنمية  األيتامرعاية صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة من خالل املشاركة في دعم

واألصل املوقوف، حيث  مصارف الوقفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل االجتماعي ويعود بالنفع على وفوقاألصول امل

 )غلة الوقف( العوائدبهدف تحقيق نمو في رأس املال املوقوف، وتوزيع نةبة من استثمار أصول الصندوق سيعمل مدير الصندوق على 

الخيرية لرعاية املسؤسةة الجهة املةتفيدة من خالل  رعاية األيتاماملحددة للصندوق واملمثلة في  مصارف الوقفعلى  ومةتمر سنوي  بشكل

  .األيتام

 أنواع األوراق املالية التي سوف يةتثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي: .ب 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %25 %0 األسهم )وتشمل أسهم الشركات املدرجة والطروحات األولية وحقوق األولوية والطروحات املتبقية(

 %100 %0  ستثمارات في أسواق النقداال و صفقات املرابحة و النقد 

 %40 %0 سواق النقد والصكوكأصناديق املرابحة و 

 %15 %0 وصناديق االستثمار  صناديق املسؤشرات املتداولة

 %80 %0 أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل )تشمل الصناديق العقارية املتداولة(

 %30 %0 ورأس املال الجريء استثمارات امللكية الخاصة

 سياسات تركيز االستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة: .ج 

 الصندوق الةياسة اآلتية فيما يتعلق بتركيز استثمارات الصندوق: مدير سيتبع 

 بما يضمن تحقيق دخل  أصول عقارية مدرة للدخل وأصفقات املرابحة  وأأسهم ذات عوائد  كانت سواء التركيز على األصول املدرة للدخل

 ثابت ومةتمر للصندوق.  

  أنواع متعددة من فئات األصول منها األوراق املالية والتي تشمل: األسهم املدرجة في سوق األسهم في أساس ي سيةتثمر الصندوق بشكل

 االستثمار  ووحدات صناديق ولوية والصكوك،الةعودية، واالكتتابات األولية وحقوق األ 
ً
 عاما

ً
ومرخصة من الهيئة أو جهة  املطروحة طرحا

  املتداولة وحدات صناديق املسؤشراتو ، مماثلة
ً
 أو دوليا

ً
أصول  سواء العقارية املدرة للدخل. كما سيةتثمر الصندوق في األصول سواء محليا

 مطروحة طرح أو صناديق
ً
  ا

ً
(امللكية الخاصة استثمارات  إلىباإلضافة  ،ومرخصة من الهيئة أو جهة مماثلةعاما

ً
 ودوليا

ً
ورأس املال  )محليا

 .ولن يةتثمر في أصول عقارية غير مدرة للدخل، ضوابط اللجنة الشرعيةبما يتوافق مع وصفقات املرابحة،  الجريء

  على شكل نقدية و/أو استثمارات في الحتفاظ بأصوله اإلى قد يلجأ مدير الصندوق في الظروف االستثنائية وبناء على تقديره الخاص

 .(%100)بنةبة  أسواق النقد

  يحق ملدير الصندوق االستثمار في أية ورقة مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق أو من أي من تابعيه مع ما يتوافق مع استراتيجيات

وبما ال يتعارض مع متطلبات الئحة صناديق  هيئة الةوق املالية أو من جهات ذات العالقة من وتكون مرخصة االستثمار في الصندوق 

 .االستثمار واللوائح التنفيذية ذات العالقة

 ( من إجمالي حجم االصول املدارة في األسواق الدولية30يحق ملدير الصندوق استثمار ما نةبته )%. 

 أسواق األوراق املالية التي ُيحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته: .د 

قليمية والعاملية، باإلضافة إلى فرص االستثمار العقاري وامللكية الخاصة في تلك األسواق، واألسواق املحلية واإل ةاملالية الةعوديالةوق 

 باإلضافة إلى الةوق العقاري املحلي واإلقليمي والعالمي.

 رات االستثمارية لصندوق االستثمار:املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرا .ه 
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  على رؤية واستراتيجية مدير الصندوق املبنية على سيعتمد الصندوق على أسلوب اإلدارة النشطة إلدارة استثماراته وذلك باالعتماد

االستثمارية املتاحة في الةوق. األوضاع االقتصادية املحلية والعاملية ونتائج الدراسات املالية والةوقية واملعلومات املتوفرة تجاه الفرص 

ساس ي لكل فرصة استثمارية. باإلضافة إلى تحليل املسؤشرات الفنية ومةتوى املخاطر املرتبط حيث سيعتمد مدير الصندوق على التحليل األ 

 استثمارية واعدة حةب ال
ً
عدَّ فرصا

ُ
 عوامل املشار إليها.بكل فرصة، ومن ثم سيتم اختيار الفرصة االستثمارية أو أسهم الشركات التي ت

  سيعتمد مدير الصندوق على تحليل أفضل العروض املتاحة في صفقات املرابحة املتوفرة من حيث العائد ومةتوى املخاطر لضمان

تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على أدنى مةتوى ممكن من املخاطر. وكذلك الحال بالنةبة لتحليل مةتوى مخاطر وعوائد 

 ق املتاحة بحيث يتم العمل على انتقاء الصكوك والصناديق العائدة إلى جهات مصدرة ذات سمعه ومالءة مالية جيدة.الصكوك والصنادي

 حد االستثمار األدنى  في حال االستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني، يتم االعتماد على التصنيف االئتماني املصدر من ِقبل وكالة موديز(

Ba3 حد االستثمار األدنى آند د(، ستاندر( بورز BB-( وفيتش )حد االستثمار األدنى BB-.) و 
ً
، في حال االستثمار مع جهات غير مصنفة ائتمانيا

على آلية التقييم الداخلية املتبعة لدى مدير الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير  يتم تقييم هذه الجهات بناءً 

 امل
ً
املالءة و تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة  -على سبيل املثال ال الحصر-ى عدد من العوامل والتي نذكر منها عل بناءً  صنفة ائتمانيا

 األصول واألرباح. ءةكفاو املالية 

  عقاري على حدة ومقارنته بالقطاع العقاري بشكل عام. يأخذ مدير الصندوق عدة عوامل بعين  أصلسيقوم مدير الصندوق بدراسة كل

 -طرف ثالث-على مةتشارين خارجيين مدير الصندوق وقد يعتمد  ،صل وموقع العقار ونةب الشواغر وعوامل أخرى االعتبار ومنها عائد األ 

 .التزام مدير الصندوق بنظام تملك العقار لغير الةعوديينمع  فيما يخص التقييم الفني واملالي والخدمات القانونية

  ات املراد االستثمار بها ععلى تحليل وتحديد القطا امللكية الخاصة ورأس املال الجريءفي عند االستثمار حيث سيعتمد مدير الصندوق

الفنية ومةتوى املخاطر املرتبط بكل فرصة، ساس ي لكل فرصة استثمارية. باإلضافة إلى تحليل املسؤشرات التحليل األ ومن ثم استخدام 

فيما يخص التقييم الفني  -طرف ثالث-على مةتشارين خارجيين مدير الصندوق وقد يعتمد  ،ومن ثم سيتم اختيار الفرصة االستثمارية

 .واملالي والخدمات القانونية

  داء الةابق لتلك على عائد ومخاطر كل صندوق واأل  بناءً كل صندوق بتقييم عند االستثمار في صناديق االستثمار سيقوم مدير الصندوق

 .الخاصة باملصدر االستثمار  سياسات وإجراءاتو ، للمصدر املالءة املالية -ال الحصر-على سبيل املثال معايير أخرى  إلىالصناديق باإلضافة 

 األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق: .و 

 أصوله في املشتقات املالية. لن يةتثمر الصندوق 

 القيود األخرى على أنواع األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: .ز 

 سيلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

. تباالستثمار في أوراق مالية غير التي تملن يقوم الصندوق  .ح 
ً
 اإلشارة إليها سابقا

 الشرعية للصندوق.والضوابط للجنة االلتزام باملعايير 

من صافي قيمة أصوله في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد أو وزن ذلك اإلصدار )الورقة  )%20) نةبةلن تتجاوز استثمارات الصندوق 

 على.أأيهما  ،املالية( بالنةبة ملجال الصندوق االستثماري 

 أوراق مالية صادرة من مصدر واحد. ( من%10) من أكثرلن يتملك الصندوق 

ولن يتجاوز استثمار مدير  ( من قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق آخر،%20) هلن يتجاوز االستثمار في الصندوق الواحد ما نةبت .ط 

  الصندوق من أصول  )%50 (نةبتهالصندوق في وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة ما 

 الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون: .ي 

 سيلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

، والةياسات فيما يتعلق برهن أصول تمول دوق بشأن ممارسة صالحيات ال، وسياسة مدير الصنتمول صالحيات صندوق االستثمار في ال .ك 

 الصندوق:

له وذلك بحد ومجلس إدارة الصندوق  الشرعيةبعد موافقة الهيئة ضوابط اللجنة الشرعية  يجوز للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع

قيمة األصول، لغرض االستثمار بما يتوافق مع املجال االستثماري للصندوق، وتعتمد مدة التمول على االتفاقية ما بين  ي% من صاف10أقص ى 

، وفي حال فرضت الجهة املمولة على مدير الصندوق رهن أصول الصندوق، سيقوم مدير الصندوق والجهة املمولة على أال تتجاوز سنة واحدة

 .  برهن أصول الصندوق يتعلق املتبعة من قبل جهات التمويل املحلية واملتعارف عليها فيما الصندوق بتطبيق اإلجراءات 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: .ل 

 سيلتزم مدير الصندوق بالحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار، وأي استثناءات يحصل عليها الصندوق من هذه اللوائح.

 إلدارة مخاطر الصندوق:سياسة مدير الصندوق  .م 

االطالع على امللحق رقم  يرجى ،لتفاصيل عن اآللية الداخلية لتقويم املخاطر) سيقوم مدير الصندوق بتقويم وإدارة مخاطر الصندوق الرئيةية

سيقوم مدير الصندوق بتقويم دوري ملخاطر الصندوق الرئيةية وعرضها على إدارة املخاطر حيث  وأخذ اإلجراءات الالزمة للحد من آثارها (1

وسيتم تزويد مجلس . العوائد مقارنة باملخاطرتقييم ل التنفيذيةلجنة الإلعادة تقييمها بناًء على معايير قياس األداء لكل استثمار وعرضها على 

  إدارة الصندوق بتقرير دوري عن مخاطر الصندوق.
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 املسؤشر االسترشادي: .ن 

 الرئيةية الةوق  مسؤشر Tadawul All-Share Index (TASI)ة، وذلك فيما يتعلق باالستثمار في سوق األسهم الةعودي. 

  الةوق املوازية –مسؤشر نمو ( (NOMU parallel market.وذلك فيما يتعلق باالستثمار في الةوق املوازية 

 سايبيد( ملدة شهر واحد )معدل العوائد بين  -مسؤشر املرابحات( البنوك على الريال الةعوديSAIBID 1 month.)  وسيتم مقارنته بعوائد

 املرابحات.

  الشرعية للصندوق  ضوابط اللجنةجميعها متوافقة مع. 

 اإلعفاءات من القيود أو الحدود على االستثمار املوافق عليها من هيئة الةوق املالية: .س 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أصول 10والتي ال تجيز استثمار أكثر من  من الئحة صناديق االستثمار  41املادة اإلعفاء من الفقرة )ط( من 

غير قابلة للتةييل بحيث تهدف إلى إبقاء حد أدنى من األصول القابلة للتةييل وذلك ملواجهة طلبات االسترداد التي قد ترد الصندوق من 

كان أحد خصائص الصندوق هو وقف الوحدات دون استردادها، فقد تمت موافقة الهيئة على إعفاء الصندوق من وملا  املشتركين في الوحدات،

 .( من الئحة صناديق االستثمار41متطلبات الفقرة )ط( من املادة )

 ألن مالك الو  60اإلعفاء من املادة 
ً
 لطبيعة الصندوق الوقفية ونظرا

ً
حدات في الصندوق سيقومون من الئحة صناديق االستثمار وذلك نظرا

 بوقف وحداتهم بالصندوق.

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: .3
 بةبب تكوين استثماراته. عالية قد يتعرض أداء الصندوق لتقلبات . أ

 عل -إن وجد- أو األداء الةابق للمسؤشر  األداء الةابق لصندوق االستثمار . ب
ً
 أداء الصندوق في املةتقبل. ىال ُيعّد مسؤشرا

 ال يوجد ضمان للمشتركين بالوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة باملسؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء الةابق. . ج

 لدى أي بنك. . د
ً
 إنَّ االستثمار في صندوق االستثمار ال ُيعّد إيداعا

املوزعة على  غلة الوقف، ويترتب على هذه الخةارة انعدام أو انخفاض الوقفي في صندوق االستثمار  املوقوفةاملشتركون األموال  قد يخةر . ه

 .مصارف الوقف

 لدرجة املخاطر املرتبطة باألصول املخطط االستثمار بها كما أن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل النا ُيعد   . و
ً
تج الصندوق عالي املخاطر نظرا

 لتقلبات األسواق واألصول املةتثمر بها. ويجب أن يعلم املشترك )الواقف( بأنه ليس هناك ضمان يمكن أن 
ً
يقدمه عنها يمكن أن تنخفض نظرا

 تيةأخذ عوامل املخاطر اآل (الواقفين) املشتركين هذه، ويجب علىمذكرة املعلومات بشأن تحقيق أهداف االستثمار املذكورة في  دير الصندوق م

 :والتي من املحتمل أن تسؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق  بعين االعتبار قبل االشتراك في الصندوق 

النشأة والتأسيس ولم تبدأ بعد عملية تشغيل الصندوق؛ لذا فال يوجد للصندوق أي سجل التاريخ التشغيلي الةابق: الصندوق حديث  -

أداء سابق يمكن للمشتركين من خالله الحكم على أداء الصندوق، وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة 

لك طبيعة املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن الصناديق االستثمارية، فإن طبيعة استثمارات الصندوق املةتقبلية وكذ

ر االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها مدير الصندوق في الةابق، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج الةابقة التي حققها مدي

 على األداء املةتقبلي له.
ً
ة

َّ
 الصندوق دال

ء من محفظة الصندوق في سوق األسهم والذي يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية باإلضافة إلى مخاطر أسواق األسهم: سيتم استثمار جز -

 على سعر الوحدة. 
ً
إمكانية حدوث هبوط كبير ومفاجئ في قيمة األسهم واحتمال خةارة جزء من رأس املال، والذي من شأنه التأثير سلبا

من مخاطر االستثمار في أسواق النقد واملرابحات واألدوات االستثمارية قصيرة األجل وبالتالي فإن املخاطرة في استثمارات األسهم تكون أعلى 

 األخرى.

مخاطر االستثمار في حقوق األولوية: إن االستثمار في حقوق األولوية أو امتالك أسهم في الشركة التي تطرح حق األولوية قد يتةبب في  -

املةموح بها ألسعار تداول حقوق األولوية تفوق النةبة التي تخضع لها أسعار حدوث خةائر جوهرية للصندوق، حيث إن نةبة التذبذب 

 على سعر الوحدة في الصندوق. في صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي األسهم املدرجة في الةوق املالية الةعودية "تداول" مما قد يسؤثر 

 مخاطر االستثمار في الطروحات األولية: هي مخاطر االستثمار في شرك -
ً
 تشغيليا

ً
 ات حديثة اإلنشاء ال تملك تاريخا

ً
 نةبيا

ً
يتيح ملدير طويال

الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كاٍف، كما أن الشركات التي تطرح أوراقها املالية قد تمثل قطاعات جديدة أو تكون في مرحلة نمو 

 على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
ً
 وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبا

 صناديق االستثمار العقارية املتداولة: هي مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار العقارية املتداولةل ستثمار في الطروحات األوليةمخاطر اال  -

  التي حديثة اإلنشاء
ً
 تشغيليا

ً
 على أداء  وذلك بشكل كاٍف، قيمة الوحدةيتيح ملدير الصندوق تقييم ال تملك تاريخا

ً
قد ينعكس سلبا

 وأسعار الوحدات.الصندوق 

 يةسياسلية العمل بين مدير الصندوق والجهة املةتفيد قد ال تكون هناك آو  ،التأسيسالصندوق حديث مخاطر الجهة املةتفيدة:  -

 على ة مصارف الوقف للجهة املةتفيدة واستقاللي ليةآ ، والتي تسؤثر علىتنظيمية واضحة لألطراف املعنية
ً
 هدفمما قد يسؤثر سلبا

التي تتطلب في بعض األحيان  مصارف الوقفقد يسؤثر على للجهة املةتفيدة تقصير ينشأ من املوارد البشرية أن أي باإلضافة الي  الصندوق.

 .هدف الصندوق على  يسلب ر إتمامها خالل نافذة زمنية محددة، مما قد ينتج عنه أث
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مخاطر الطروحات املتبقية: قد تقل الطروحات املتبقية املتاحة في بعض األحيان، نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لةوق الطروحات  -

 املتبقية أو غيرها؛ مما يسؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية وبالتالي ينعكس 
ً
على أداء الصندوق وسعر الوحدة في  سلبا

 الصندوق.

 ألن مخاطر عدم -
ً
الشرعية ملدير  الهيئة التوافق الشرعي: نتيجة الستبعاد أسهم بعض الشركات من املجال االستثماري للصندوق؛ نظرا

عّدة من قبلها، فإن استثمارات الصندوق ستتركز في عدد أقل من الشركات، ضوابط اللجنة الشرعية الصندوق ترى أنها غير متوافقة مع 
ُ
امل

أسعارها األثر الكبير على أداء الصندوق، فقد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص من أسهم بعض الشركات التي وبالتالي يكون لتقلبات 

 إذا قررت
ً
 الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق أن هذه الشركات لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي بموجبها أجازت الهيئة يملك فيها أسهما

ك أسهمها، وفي حال تحق  
ّ
؛ فإن الشرعية تمل

ً
ِق هذا األمر واضطرار الصندوق إلى التصرف في األسهم في وقت تشهد فيه أسعارها انخفاضا

 الصندوق قد يكون عرضة للخةارة، مما قد يتةبب في انخفاض قيمة األصل املوقوف.

ر فيها؛ فإن مدير الصندوق يتولى : في حال وجود إيرادات محرمة في األنشطة التي جرى االستثماشرعيةالغير  مخاطر التخلص من اإليرادات -

لهذا الصندوق تكون مةسؤولة  هيئة شرعية الشرعية للصندوق. وسيعين مدير الصندوق  الهيئةالتخلص من اإليراد املحرم حةب ما تقرره 

واألهداف والةياسات االستثمارية للصندوق وجميع عقود الصندوق وكذلك  ،املعلومات هذه مذكرةو حكام األ شروط و العن مراجعة 

الشرعية، وهذا بدوره سيحد من هذا النوع من  اللجنة حكام وضوابطأالرقابة الشرعية على معامالت وأنشطة الصندوق لضمان تقيدها ب

 تجاه املشتركين بالوحدات والجهة املةتف املخاطر.
ً
يدة عن خةائر الصندوق الناجمة بةبب اإلهمال أو سوء وُيعد مدير الصندوق مةسؤوال

 التصرف أو التقصير املتعمد.

صدر: وهي مخاطر التغيير في أداء املصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو األوضاع املالية والطلب على املنتجات أ -
ُ
و الخدمات املخاطر املتعلقة بامل

.التي يقدمها املصدر مما قد يسؤدي إلى انخفاض قيم
ً
 ة أسهمه وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

 سيتم تقويم األصول العقارية للصندوق بناًء على الحةابات والتقديرات املعدة من قبل مثمنين خارجيينمخاطر تقويم العقارات:  -

  ،مرخصين من الهيئة الةعودية للمقيميين املعتمدين
ً
 دقيقا

ً
وعمليات التقويم هي مجرد عملية تقدير لقيمة األصول وليةت مقياسا

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع تلك األصول.

مخاطر التركز: هي املخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في أصول أو قطاعات معينة والذي يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات  -

.الحادة نتيجة ا
ً
 لتغير في األوضاع الخاصة بتلك األصول والقطاعات التي يةتثمر بها الصندوق والتي قد تسؤثر على أداء الصندوق سلبا

املخاطر الجيوسياسية: هي مخاطر التغيير في األوضاع الةياسية واألنظمة الةائدة في الدولة التي يةتثمر فيها الصندوق أو في الدول  -

. املجاورة والتي قد تسؤثر على
ً
 أداء الصندوق سلبا

 على -
ً
قدرة  املخاطر التشريعية: هي التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة املحاسبة واللوائح املحلية والحكومية والتي تسؤثر سلبا

لها تأثير سلبي على مدير الصندوق على إدارة الصندوق أو قد تسؤدي إلى انخفاض قيمة األصول املةتثمر فيها من قبل الصندوق، مما يكون 

 أداء الصندوق وقيمة وحداته.

"( GAZTمخاطر ضريبة الدخل: ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متفاوتة، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )" -

 2/11/1438( بتاريخ 113الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م / ”( VAT)“الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة املضافة 
ً
هـ  مسؤخرا

% على كافة الرسوم واألجور 5وسيتم احتةاب ضريبة القيمة املضافة بمقدار  ،ضرائب و / أو زكاة على صناديق االستثمار الةعودية

لقبيل من شأنه املذكورة في بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"، وعليه فإن تكبد مالكي الوحدات بالصندوق أي ضريبة من هذا ا

، لذا فينبغي على املةتثمرين املحتملين استشارة للجهة املةتفيدة أن يقلل من العوائد املحققة وكذلك التوزيعات املحتمل دفعها 

 مةتشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وحيازتها وبيعها.

غيير في األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار النفط والتي قد تسؤثر املخاطر االقتصادية: هي مخاطر الت -

، كما أن تحقق أي من املخاطر االقتصادية قد ي
ً
سؤثر سلًبا على قيمة األصول املةتثمر بها، وبالتالي يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداته سلبا

 على قدرة
ً
ى االستمرار في دعم الصندوق الوقفي وبالتالي صعوبة اإلضافة إليه وتنميته من خالل االشتراكات الواقفين عل )املشتركين( سلبا

 )الوقفية(.

في  مخاطر تغير تكلفة التمويل: هي املخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات املالية )صناديق املرابحة وصناديق أسواق النقد( نتيجة للتغيير  -

 إن قيمة األوراق املالية وأسهم الشركات والعقارات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات تلك األسعار.أسعار تكلفة التمويل. ولذا ف

مخاطر الةيولة: هي مخاطر االستثمار في أصول يصعب تةييلها بأسعار مناسبة في بعض األوقات لتغطية متطلبات الةيولة مما يسؤدي إلى  -

 في حالة البيع. كما 
ً
تكون الةيولة متدنية مما قد يزيد من صعوبة تةييل استثمارات  -في بعض الفترات-أنه تأثر أداء الصندوق سلبا

 على األسعار الةوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض  تسؤثر  نخفضة قداملسيولة الةوق  ال سيما أنَّ  الصندوق،
ً
سلبا

 استثماراته لتلبية متطلباته من الةيولة.

، والتي تسؤثر على موضوعية قرار مدير الصندوق واستقالليته شخصيةلح مصابةبب صالح: تنشأ هذه املخاطر مخاطر الحوكمة وتضارب امل -

 على أداء الصندوق.مما 
ً
 قد تسؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يسؤثر سلبا

 أي تقصير ينشأ من هذه العناصر وبالتالي فإنَّ  البشرية واملادية بشكل كبير،مخاطر العمليات: يعتمد مدير الصندوق الوقفي على املوارد  -

 يسلب ر أثعمليات الصندوق واستثماراته التي تتطلب في بعض األحيان إتمامها خالل نافذة زمنية محددة، مما قد ينتج عنه  قد يسؤثر على

 .على أداء الصندوق 
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، واالستثمار في األسواق الناشئة قد ينطوي على مخاطر مرتبطة مخاطر األسواق الناشئة: سوق األسهم الةعودي  -
ً
 ناشئة

ً
تعد سوقا

باإلخفاق أو التأخر في تةوية صفقات الةوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية. كما أن االستثمار في مثل هذه األسواق قد يحمل بين 

 التعامالت  تتم التي وراق املاليةطياته مخاطر أعلى من املتوسط واملعتاد. إن القيمة الةوقية لأل 
ً
بها في األسواق الناشئة محدودة نةبيا

حيث إن الكم األكبر من أحجام القيمة الةوقية واملتاجرة متركزة في عدد محدود من الشركات. ولذلك فإن أصول الصندوق واستثماراته 

 أكبر من تقلبات األسعار، وسيولة أقل 
ً
.في الةوق الناشئة قد تواجه قدرا

ً
 باالستثمار في أسواق أكثر تطورا

ً
 بشكل ملحوظ مقارنة

، فإن إدراج أسهم صناديق االستثمار العقارية املتداولةو  مخاطر تأخر اإلدراج: في حال اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية للشركات -

يسؤدي إلى احتجاز املبلغ الذي تمت املشاركة به، ويحد املكتتب فيها في الةوق قد يتأخر مما  صناديق االستثمار العقارية املتداولةو الشركات 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 ذلك من الفرص االستثمارية املتاحة للصندوق األمر الذي قد يسؤثر سلبا

اطر مماثلة مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد يةتهدف الصندوق االستثمار بها إلى مخ -

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 لتلك الواردة في هذه الفقرة "املخاطر الرئيةة لالستثمار في الصندوق" مما قد يسؤثر سلبا

مخاطر تعليق التداول: إن عدم التزام الشركات املدرجة في الةوق الةعودي بنظام الةوق املالية في اململكة العربية الةعودية ولوائحه  -

قد يسؤدي إلى تعليق تداول أسهم الشركات املدرجة األمر الذي قد يسؤثر على قيمة أصول  -بما في ذلك قواعد التسجيل واإلدراج-ية التنفيذ

 وبالتالي سعر الوحدة.
ً
 الصندوق سلبا

تها التعاقدية مع مدير الصندوق املخاطر االئتمانية: هي املخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجهة أو الجهات املتعاقد معها في الوفاء بالتزاما -

ي وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق في حال االستثمار في صناديق املرابحة وصناديق أسواق النقد والت

 
ً
 حدة.على استثمارات الصندوق وسعر الو  -في حال إخفاقها- تبرم صفقات املرابحة مع أطراف أخرى والتي ستسؤثر سلبا

، وعليه فإن الناتجة عن استثمارات الصندوق  والرأسمالية املحققةاألرباح مخاطر إعادة االستثمار: قد يعيد الصندوق استثمار بعض  -

 على سعر  بها مبالغ األرباح قد ال يتم استثمارها باألسعار التي تم شراء األصول 
ً
ابتداًء، وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء لألصل مما قد يسؤثر سلبا

 الوحدة.

في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من صناديق أسواق النقد التي يةتثمر بها الصندوق فإن  :مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني -

 قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيسؤثر على سعر الوحدة.هذا من شأنه التأثير على استثمارات الصندوق مما قد يسؤثر على 

 إلى رهن أو نقل امللكية القانونية لألصول العقارية إلى البنوك املقرضة، أو شركاتها  :مخاطر رهن األصول  -
ً
قد يعمد الصندوق مةتقبال

الضمان من جانب البنك املقرض، أو شركاته التابعة، وذلك ضمانا اللتزاماته فيما يتصل بذلك التمويل. وإلى حين اإلفراج عن ذلك 

 التابعة، وفق ما تكون الحالة، يفقد الصندوق فعليا قدرته على نقل األصول العقارية للوفاء بالتزاماته اتجاه الجهة املمولة.

لصندوق(، فةوف وإذا حدث أثناء مدة الصندوق، أن تمت إعادة سداد التمويل اإلسالمي من قبل الصندوق )متصرفا من خالل مدير ا

 يتم تسجيل األصول العقارية باسم كيان يشكل لغرض خاص )الكيان الخاص(، بالنيابة عن الصندوق.

وبالرغم من لزوم التأشير على صك امللكية بما يفيد أن األصول العقارية ملك للصندوق، فإن ذلك التسجيل يقع ضمن مةسؤولية كاتب 

ية بشأن كيفية القيام بذلك، أو فيما إذا كان يجب القيام بذلك. ومن املمكن أن يمتنع كاتب العدل املعني، الذي يمارس سلطته التقدير 

 العدل املعني عن تسجيل التأشير على صك امللكية بخصوص ملكية الصندوق لألصول العقارية.

راء األصول العقارية في الوقت املناسب، وإن أية صعوبات في نقل امللكية، أو تسجيلها، أو التأشير بها، قد تسؤثر على قدرة الصندوق على ش

 أو عدم قدرته على االطالق، وبالتالي فان ذلك يسؤثر بشكل جوهري على أداء الصندوق.

فيما  إن التفاصيل الةابقة ليةت شاملة لعوامل املخاطر االستثمارية، ويطلب من املشتركين )الواقفين( املحتملين استشارة مةتشاريهم املهنيين

 خاطر القانونية واملالية والضريبية املرتبطة بهذا الصندوق.يتعلق بامل

 .عن تعديه أو تفريطه 
ً
 تنتفي املةسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خةارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجا

 

 معلومات عامة: .4
 مالئم للمشتركين املحتملين الراغبين بوقف أموالهم ألعمال خيرية.بناًء على طبيعة الصندوق الوقفية، فإن االشتراك في الصندوق  .أ 

 )على مصارف الوقف(: عوائد استثمارات الصندوق  سياسة .ب 

، وسيحدد مجلس إدارة الصندوق نةبة املسؤسةة الخيرية لرعاية األيتاملصالح  )غلة الوقف(% 70ال تقل عن سيوزع الصندوق عوائد نقدية 

% من إجمالي 30بما ال يزيد عن  األصل املوقوفالتوزيعات وآلية صرفها، ويحق ملجلس إدارة الصندوق إعادة استثمار جزٍء من غلة الوقف لنماء 

 ويحق  الغلة لكل سنة مالية.
ً
إذا كانت التوزيعات النقدية من غلة الوقف النظر في النةبة املحددة للتوزيعات جلس إدارة الصندوق إعادة مل أيضا

 فائضة عن حاجة الجهة املةتفيدة.

 األداء الةابق لصندوق االستثمار: .ج 

.
ً
 ال يوجد أداء سابق للصندوق وأداء املسؤشر اإلرشادي ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مةتقبال

 حقوق املشتركين بالوحدات: .د 

 املقترحة وأي تعليق لالشتراك في الوحدات.التغييرات األساسية املوافقة على  (1

 التغييرات املهمة.املوافقة على  (2
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التغييرات واجبة اإلشعار بموجب الئحة صناديق االستثمار والتي يأتي التفصيل في نوعها في التقارير املرسلة للمشتركين في املوافقة على  (3

 الوحدات.

، كما نصت ومصارف الوقف والتقارير الةنوية املوجزة والتقارير األولية املالية املراجعة(الحصول على التقارير الةنوية )بما في ذلك القوائم  (4

 .( من الئحة صناديق االستثمار71املادة )

 الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل. (5

وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها وسجل بجميع الصفقات الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة أصول  (6

 يوم عمل من كل صفقة. 15خالل 

 الحق بالتصويت على التغيرات األساسية الخاصة بالصندوق. (7

يمات الةارية باململكة أي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة الةوق املالية والتعل (8

 العربية الةعودية ذات العالقة.

 الحق في طلب عقد اجتماع. (9

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق. (10

 .حقوق أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات املنظمة لعمل الصناديق االستثمارية الوقفيةأي  (11

 .جتماعات للجهة املةتفيدةاال في  يةالتصويت هانتقال كافة حقوق سيتم في حالة وفاة الواقف (12

 مةسؤوليات املشتركين بالوحدات: .ه 

 عن ديون والتزامات الصندوق.
ً
 لن يكون املشترك بالوحدات مةسؤوال

 :إنهاء صندوق االستثمار .و 

 الحاالت التي تةتوجب إنهاء الصندوق: (1

 تجاه أي مةسؤولية من الئحة صناديق االستثمار دون تحمل ( الفقرة )أ(37)بحقه في إنهاء الصندوق بناًء على املادة  الصندوق يحتفظ مدير 

ويةتثنى من ذلك إذا كان اإلنهاء بةبب عائد إلهمال أو  رأى أن قيمة أصول الصندوق غير كافية ملواصلة تشغيله، إذا مشترك في الصندوق 

يةتحيل معها مواصلة تشغيل  أو في حال حدوث ظروف أخرى  الظروف واألنظمة ذات العالقة إذا تغيرتأو  املتعمد،تقصير مدير الصندوق 

 مجلس إدارة الصندوق.ذلك بعد موافقة هيئة الةوق املالية و و الهيئة العامة لألوقاف  إشعارملصلحة الوقف، وذلك بعد  الصندوق 

 اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق: (2

وللهيئة ، املسؤسةة الخيرية لرعاية األيتامبكأصول وقفية خاصة  سيتم نقل أصول الصندوق بعد تةديد التزاماته الصندوق إنهاء  حالفي 

العامة لألوقاف وفق تقديرها املحض تحويلها لجهات غير ربحية أخرى مخصصة لذات الغرض املحدد في شروط وأحكام الصندوق مع 

 .مراعات شرط الواقف

  الداخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق:اآللية  .ز 

االطالع  يرجىعن اآللية الداخلية لتقويم املخاطر تفاصيل لليقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق )

 .(1على امللحق رقم 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5
 يوضح جميع املصاريف والرسوم الةنوية املتعلقة بالصندوق:فيما يلي ملخص تقديري  .أ 

 الرسوم واملصاريف التي يتحملها املشتركون: -

 ال توجد رسوم اشتراك في وحدات الصندوق.

 مصاريف التعامل:  -

 سيتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في نهاية الةنة املالية للصندوق.

 رسوم االسترداد املبكر: -

 وحدات الصندوق.ال يمكن استرداد 

 الرسوم واملصاريف التي تدفع كنةبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق: -

 دارةاإل رسوم 

% من صافي قيمة أصول الصندوق، وإذا 0.75يةتحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية قدرها 

 
ً
 إيجابيا

ً
 أنفله على رأس مال الصندوق % 0.75يعادل أو يزيد عن لم يحقق مدير الصندوق عائدا

 .منها جزٍء أو  يتنازل عن هذه الرسوم

  120,000 مصاريف خدمات الحفظ
ً
 قيمة أصول الصندوق.من صافي سنويا

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 املستقلين فقط

مثل مكافأة كل عضو  20,000مبلغ 
ُ
من أعضاء مجلس  ريال سعودي عن الةنة املالية بحد أقص ى ت

.
ً
 اإلدارة املةتقلين تةتقطع سنويا

.يوم ريال سعودي عن الةنة املالية تحةب كل  27,000مبلغ  أتعاب مراجع الحسابات الخارجي
ً
 تقويم وتةتقطع سنويا
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رسوم نشر التقارير الدورية على 

 موقع تداول 
. يوم عن الةنة املالية تحةب كلسعودي ريال  5,000

ً
 تقويم وتةتقطع سنويا

.يوم عن الةنة املالية تحةب كل سعودي  ريال 7,500 رسوم رقابية
ً
 تقويم وتةتقطع سنويا

مصاريف التعامل في األوراق 

 املالية

سيتحمل الصندوق أي مصاريف تعامل تتعلق بأصول الصندوق بناًء على األسعار الةائدة 

الصندوق فيها، وسيتم حةابها وتسجيلها ودفعها من أصول واملعمول بها في األسواق التي يةتثمر 

الصندوق )كمصاريف الوساطة أو أي مصاريف نظامية أخرى(، وسيتم اإلفصاح عن إجمالي 

 قيمتها في التقارير نصف الةنوية والتقارير الةنوية املدققة وملخص اإلفصاح املالي.

 املصاريف األخرى 

 % من صافي قيمة 0.10بحد أقص ى نةبة 
ً
تدفع بشكل ، للمصاريف الفعلية أصول الصندوق سنويا

  ربع سنوي.

، وطباعة صول العقاريةاأل  تقويمو  بإدارةعلى سبيل املثال وليس الحصر: املصاريف املتعلقة 

 .نثرياتالو  تةويقيةالصاريف املو التقارير الةنوية للصندوق وتوزيعها، 

مصاريف التمويل حال وجودها 

السوق ستكون حسب أسعار 

 السائدة

 حةب تكلفة التمويل الةائدة في الةوق.

 هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم املصروفات الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيلي في التقرير الةنوي للصندوق.

 (بناء على نظام ضريبة القيمة املضافة“VAT )” / والذي تم إصداره هـ 2/11/1438( بتاريخ 113الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م

 من GAZTمع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"
ً
م )"تاريخ الةريان"(. وبناء على 2018يناير  1"(، سيبدأ تطبيقه اعتبارا

% على كافة الرسوم واألجور املذكورة في بند "مقابل الخدمات والعموالت 5ذلك، سيتم احتةاب ضريبة القيمة املضافة بمقدار 

طول الوقفي لرعاية األيتام حكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيةة لصندوق اإلنماء األ شروط و ال مةتند واألتعاب" من

 مدة الصندوق.

  تحميل نفقة ضريبة القيمة املضافة على جميع املةتثمرين الذين سيتم اشتراكهم  الوقفي لرعاية األيتامسيكون على صندوق اإلنماء

 حتى انتهاء الةنة املالية. 2018يناير  1بالصندوق. وسيتم تحصيل ضريبة القيمة املضافة على أساس تناسبي بداية من 

 أساس حةاب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها: .ب 

 مالحظات واملصاريفطريقة حساب الرسوم  نوع الرسوم

 رسوم اإلدارة
تحةب عند كل يوم تقويم وتةتقطع من أصول الصندوق وتدفع عند نهاية كل 

 سنة مالية.
 تحمل على الصندوق 

 رسوم الحفظ
تحةب عند كل عملية تقويم وتةتقطع من أصول الصندوق وتدفع بشكل ربع 

 سنوي.
 تحمل على الصندوق 

 املصاريف األخرى 
عملية تقويم وتةتقطع من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع تحةب عند كل 

 بشكل ربع سنوي.
 تحمل على الصندوق 

 تحمل على الصندوق  تحةب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي. رسوم املراجع الخارجي

 رسوم التعامل
تحةب لكل صفقة يقوم الصندوق بتنفيذها بشكل مةتقل وذلك بضرب 

 النةبة املئوية لتكلفة العملية إجمالي قيمة الصفقة في
 تحمل على الصندوق 

 تحمل على الصندوق  تحةب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي. رسوم موقع تداول 

 تحمل على الصندوق  تحةب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي. الرسوم الرقابية

عضاء مجلس أ أتعاب

 اإلدارة
 على الصندوق تحمل   اجتماع  عند كل وتدفع تحةب

  ...... إجمالي املصاريف

متوسط صافي قيمة 

 ...األصول لعام 
.....  

 ن(، وطريقة حةاب ذلك املقابل:و ن )الواقفو االشتراك التي يدفعها املشترك التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم مقابل الصفقات .ج 

 .ال توجد رسوم اشتراك

 أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق: .د 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق لالئحة األشخاص املرخص لهم، وسيتم اإلفصاح عنها في نهاية الةنة املالية للصندوق. تخضع أي
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على  )الواقف( مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو من قبل املشترك بالوحدات .ه 

 أساس عملة الصندوق:

 الشتراك عميل في الصندوق بمبلغ 
ً
 وتوضيحيا

ً
 افتراضيا

ً
ألف لم تتغير طوال الةنة، وبافتراض أن حجم الصندوق في  100الجدول اآلتي يبين مثاال

 على االشتراك بنةبة  10تلك الفترة هو 
ً
 سنويا

ً
% ويوضح حصة 10مليون ريال ولم يتغير طوال الةنة، وعلى افتراض تحقيق الصندوق عائدا

(:امل
ً
 شترك بالوحدات من املصاريف بالريال الةعودي حةب املثال االفتراض ي )سنويا

 املبلغ التقديري  نوع الرسوم

 200.00 التكلفة التقديرية ألتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املةتقلين

 250.00 التكلفة التقديرية ألتعاب مراجع الحةابات

 50.00 رسوم نشر التقارير الدورية على موقع تداول 

 12.50 ”(VAT)“ ألتعاب مراجع الحةابات املضافةضريبة القيمة  

 75.00 رسوم رقابية

 587.50 إجمالي املصاريف اإلدارية والتشغيلية

 110,000.00 % + رأس املال10العائد االفتراض ي 

 109,412.50 إجمالي االشتراك االفتراض ي

 820.59 %0.75رسوم إدارة الصندوق 

 41.03 ”(VAT)“ رسوم إدارة الصندوق ل القيمة املضافةضريبة 

 1200.00 120,000أتعاب أمين الحفظ 

 60.00 ”(VAT)“ تعاب أمين الحفظألضريبة القيمة املضافة 

 109.41 %0.10مصروفات أخرى 

 107,181.46 صافي االشتراك االفتراض ي

 

 التقويم والتسعير: .6
 على أساس ما يأتي: الصندوق  يتم تحديد قيمة أصول  .أ 

 إليها األرباح املوزعة )إن وجدت(. -
ً
 يتم تقويم األوراق املالية املدرجة في الةوق حةب سعر اإلغالق في يوم التقويم، مضافا

 بناًء على سعر االكتتاب في الفترة التي تةبق تاريخ إدراج األسهم في الةوق. الطروحات يتم تقويم أسهم -

 لطروحات املتبقية حةب سعر اإلغالق في يوم التقويم.يتم تقويم حقوق األولوية وا -

-   
ً
 إلى مةتوى العوائد الفعلية للصفقات املتعاقد عليها في يوم التقويم. يتم تقويم أسعار صناديق وصفقات املرابحة استنادا

 أسواق نقد أو غيرها  صناديق أسهم أو صناديق سواء يتم تقويم وحدات الصناديق االستثمارية   -
ً
إلى آخر سعر وحدة معلن استنادا

 لها أي أرباح موزعة أو مةتحقة بنهاية ذلك اليوم.
ً
 للصندوق املةتثمر فيه، مضافا

 إليها األرباح املوزعة )إن وجدت(. صناديق االستثمار العقارية املتداولةيتم تقويم  -
ً
 حةب سعر اإلغالق في يوم التقويم، مضافا

من الهيئة الةعودية املعتمدين  ت امللكية الخاصة حةب التقييم املعد من املقيمين املةتقلينيتم تقويم االستثمارات العقارية واستثمارا -

 للصندوق على أن ال تسؤخذ قيمة هذه األصول االسترشادية ضمن حةاب العوائد املحققة ، أخرى  إشرافيهأو أي جهة  للمقيمين املعتمدين

)غلة الوقف( وسيتم تقويمها حةب القيمة التاريخية لألصول وأي توزيعات لها عند تحديد عوائد الصندوق حتى يتم بيعها والتخارج 

 ألن هذه األصول مقتناه ألجل عوائدها الدورية أو الربح الرأسمالي املةتهدف حين التخارج منها
ً
 .منها، وذلك نظرا

 آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية.يتم تقويم أصول الصندوق بنهاية  .ب 

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التةعير: .ج 

 في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حةاب سعر وحدة بشكل خاطئ، فةيقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك. (1

 يم أو التةعير دون تأخير.سيتم تعويض الوحدات املتضررة عن جميع أخطاء التقو  (2

 عن أي خطأ في التقويم أو التةعير يشكل ما نةبته  (3
ً
 في  %0.50سيتم إبالغ الهيئة فورا

ً
أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا

وفي تقارير الصندوق العام التي يعّدها مدير   ul.com.sawww.tadawاملوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للةوق 

 للمادة )
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار.71الصندوق وفقا

 للمادة ) (4
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار بجميع أخطاء التقويم والتةعير.72سيتم اإلفصاح في التقارير املقدمة للهيئة املطلوبة وفقا

 سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك: حةابتفاصيل طريقة  .د 

 ثم الرسوم املتغيرة بن
ً
اًء على يتم حةاب أسعار االشتراك بناًء على صافي قيمة األصول للصندوق املخصوم منها الرسوم واملصروفات الثابتة أوال

 وفق املعادلة اآلتية:  سنة ماليةمن نهاية كل ربع  صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك في يوم التقويم املحدد بآخر يوم عمل

http://www.tadawul.com.sa/
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بما في ذلك أي التزامات وأي رسوم ومصروفات على الصندوق مةتحقة وغير -إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد حةم إجمالي الخصوم 

 مقةومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة. -مدفوعة

 ق بالريال الةعودي. ويتم تقويم صافي قيمة أصول الصندو 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: .ه 

ية يتم نشر سعر الوحدة كل ربع سنة في يوم العمل التالي ليوم التقويم وذلك من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع الةوق املال

 . m.sawww.tadawul.coالةعودية )تداول( 

 

 التعامل: .7
 الطرح األولي: .أ 

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

، تبدأ من تاريخ 45فترة الطرح األولي: مدة ) -
ً
 أخر  21ويحق ملدير الصندوق تمديد الفترة  م14/04/2019( يوما

ً
في حال عدم جمع  ى يوما

 .دنى لرأس مال الصندوق الحد األ 

  م 15/07/2019التاريخ املتوقع لبدء تشغيل الصندوق هو  -

 املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك: .ب 

، وفي حال تةلم طلب  يوم التعاملاملوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك هو نهاية يوم العمل الذي يةبق 
ً
بشرط تقديم طلب االشتراك مكتمال

 يوم التعامل فةيتم معاملته كطلب في يوم التعامل الالحق ليوم التعامل التالي. االشتراك بعد نهاية يوم العمل الذي يةبق

 إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات: .ج 

إجراءات االشتراك: يتعين على املشترك )الواقف( الراغب في االشتراك في وحدات الصندوق تعبئة وتوقيع نموذج "طلب االشتراك" إضافة إلى 

الخاصة باالشتراك في الصندوق وتةليمها إلى مدير الصندوق مع إيداع مبالغ االشتراك في حةاب الصندوق لدى البنك  روط واألحكامالش توقيع 

ة الةارية املحلي باململكة العربية الةعودية وذلك في أي يوم عمل، مع إلزامية إبراز املشتركين )الواقفين( األفراد لبطاقة إثبات الهوية الوطني

، وفيما يتعلق وتأكد من كمال أهلية املشترك )الواقف( عوديين( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيين( واإلقامة الةارية )للمقيمين()للة

باملشترك )الواقف( االعتباري يتعين عليه تقديم خطاب معتمد من الشركة/املسؤسةة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري، كما يمكن 

ف( تةليم نماذج االشتراك املةتوفاة عن طريق البريد العادي أو البريد الةريع أو إرسالها من خالل القنوات االلكترونية املرخص للمشترك )الواق

 بها.

( ريال سعودي، والحد األدنى ألي اشتراك إضافي هو 1000الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو مبلغ ألف ) :لالشتراك في الصندوق  الحد األدنى

 ( ريال سعودي.100مبلغ مائة )

 : يحق ملدير الصندوق قبول االشتراك العيني حةب تقديرهاالشتراك العيني

 من يوم التعامل الذي يلي تاريخ يوم التقويم سيتم االشتراكأقص ى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 
ً
 .في الصندوق اعتبارا

 في يوم التعامل التالي، وفي حال تةلم الطلب بعد الةاعة  في تةلم الطلب تم في حال
ً
يوم التقويم قبل الةاعة الرابعة مةاًء يصبح الطلب نافذا

 في يوم التعامل الالحق ليوم التعامل التالي.
ً
 الرابعة مةاًء من يوم التقويم فإنَّ الطلب ُيعد  نافذا

 سجل املشتركين بالوحدات: .د 

 على االشتراك يث باملشتركين في الوحدات و سيعد مدير الصندوق سجل محد
ً
 قاطعا

ً
حفظه في اململكة العربية الةعودية، وُيعد هذا السجل دليال

 الجهات املختصة بالوحدات املثبتة فيه، وسيتم إتاحة السجل ملعاينة 
ً
عند طلبها، وسيتم تقديم ملخص للسجل إلى أي مشترك بالوحدات مجانا

 عند الطلب.

 في  .ه 
ً
وصفقات سوق النقد، واملبرمة مع طرف خاضع  املرابحات قصيرة األجلخالل فترة الطرح األولي، سيتم استثمار مبالغ االشتراكات مسؤقتا

 ىحها إللتنظيم مسؤسةة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمسؤسةة خارج اململكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب، وإضافة أربا

 لصالح الوقف. إجمالي املبالغ املجمعة

 الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه: .و 

 .لرأس مال الصندوق  ( ماليين ريال كحد أدنى10)مبلغ جمع يهدف مدير الصندوق إلى  

 لصافي قيمة أصول الصندوق:( ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب ) .ز 

 .يهدف مدير الصندوق إلى االلتزام بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات رأس مال الصندوق 

 الحاالت التي يسؤجل معها التعامل في الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت: .ح 

 إذا: وحدات الصندوق بالتعامل يجوز ملدير الصندوق تعليق 

 طلبت الهيئة ذلك. (1

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح املشتركين في وحدات الصندوق. (2

http://www.tadawul.com.sa/
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الةوق املوازية أو أٍي من األسوق األخرى املوافق عليها من قبل الهيئة التي يتم فيها -إذا علق التعامل في الةوق الرئيةية أو سوق نمو (3

ألصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنةبة إلى األصول التي يرى مدير الصندوق بشكل التعامل في األوراق املالية أو ا

 معقول أنها جوهرية لصافي أصول قيمة الصندوق.

دي إلى سيسؤ  -من ضمن أمور أخرى -كما أنَّ مدير الصندوق يحتفظ بالحق في رفض طلب اشتراك أي مشترك في الصندوق إذا كان ذلك االشتراك 

أو الهيئة العامة اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق أو األنظمة أو اللوائح التنفيذية التي قد تفرض من وقت آلخر من قبل هيئة الةوق املالية 

 أو الجهات التنظيمية األخرى باململكة العربية الةعودية.لألوقاف 

 اإلجراءات التي بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستسؤجل: .ط 

 بناًء على طبيعة الصندوق املتمثلة في كون مبالغ االشتراك في الوحدات موقوفة، فإنه يتعذر على مدير الصندوق تلبية أي طلب استرداد من

 .املشتركين )الواقفين(

 

 خصائص الوحدات: .8
ويتمتع مالكوها بحقوق متةاوية وموقوفة لذات الغرض  يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات تكون جميعها من فئة واحدة

يصدر مدير وسوهي غير قابلة للتحويل،  ،، حيث تمثل كل وحدة حصة مشاعة متةاوية في أصول الصندوق ويعاملون باملةاواة من قبل مدير الصندوق 

 .للوحدات في الصندوق  اشتراك إشعارالصندوق 

 

 :املحاسبة وتقديم التقارير .9

، كما يتم إرسال تقرير يبين املوقف قام الواقف باالشتراك بوحدات في الصندوق  الصندوق إشعار تأكيد إلى املشترك )الواقف( كلمايرسل مدير  -

 من كل اشتراك في وحدات الصندوق، وعدد وصافي قيمة الوحدات املشترك بها 15املالي لألصل املوقوف من املشترك خالل )
ً
 بنهاية هذه الفترة( يوما

 من نهاية فترة التقرير، وسيتم إعداد التقارير األولية 70، والقوائم املالية املراجعة للصندوق وذلك خالل مدة ال تتجاوز ))عند يوم التعامل(
ً
( يوما

 من نهاية فترة التقرير.35وإتاحتها للجمهور خالل )
ً
 ( يوما

إرسال التقرير إلى العنوان  ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للةوق، وسيتم رونياإللكتفي املوقع  والقوائم املاليةسيتم إتاحة تقارير الصندوق  -

 .كما سيتم االلتزام بأي متطلبات نظامية أخرى تصدر عن الجهات املختصة بهذا الشأن، لالبريدي أو اإللكتروني املحفوظ في سجالت العمي

 .م2019ديةمبر 31 املنتهية فيسيتم توفير أول قوائم مالية مراجعة للةنة املالية األولى  -

 عند تقديم طلب كتابي ملدير الصندوق، وستتم إتاحتها في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  -
ً
واملوقع اإللكتروني  سيتم توفير هذه القوائم مجانا

 .للةوق 

 

 مجلس إدارة الصندوق: .10
من قبل هيئة  م، وتتم املوافقة عليهمةتقلينعضوين أعضاء منهم  ستة يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق يتكون من

على  الةوق املالية، وتبدأ عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة هيئة الةوق املالية على طرح وحدات الصندوق، وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين

 من تاريخ 
ً
. ويباشر مهامه اعتبارا

ً
سنوات  خمسملدة  سنوات قابلة للتجديد خمسوتمتد العضوية ملدة  دوق(/ بدء تشغيل الصنتعيينه)األقل سنويا

 .أخرى 

 تشكيل مجلس اإلدارة: .أ 

، يتمتع كل الخيرية لرعاية األيتامسؤسةة املمدير الصندوق بناًء على اختياره واختيار يرشحهم أعضاء  ستةسيتألف مجلس إدارة الصندوق من 

 أسماؤهم بخبرة في قطاع االستثمار وإدارة األوقاف حةبما هو مبين أدناه:عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق التالية 

 عضو غير مستقل(رئيس مجلس إدارة الصندوق و )                                                    عبد املحسن عبد العزيز فارس الفارساألستاذ / 

م(، ودرجة املاجةتير في املحاسبة من جامعة غرب الينوي بالواليات 1982حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود )

 منصب العضو املنتدب والرئيس CPAم(، إضافة إلى زمالة املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 1989املتحدة األمريكية )
ً
. يشغل حاليا

م(، وقد سبق لألستاذ الفارس العمل في القطاعين العام والخاص حيث عمل في مسؤسةة النقد العربي 2006التنفيذي ملصرف اإلنماء منذ )

 ) 18الةعودي ألكثر من 
ً
 ملصلحة الزكاة والدخل )2001 – 1983عاما

ً
 عاما

ً
 م2004-2001م(، كما عمل مديرا

ً
 تنفيذيا

ُ
 عاما

ً
(، وكذلك مديرا

م(، كما سبق أن عمل في مكتب أرنةت ويونج في مدينة لوس أنجلوس بالواليات  2006 – 2004للخدمات املالية بشركة عبد اللطيف جميل )

 عضوية عدة مجالس ولجان متخصصة منها عضو مجلس إ1995-1993املتحدة األمريكية ملدة عامين )
ً
دارة مصرف م(. يرأس ويشغل حاليا

 اإلنماء وعضو اللجنة التنفيذية، عضو مجلس إدارة املسؤسةة العامة للتدريب التقني واملنهي، عضو مجلس إدارة الهيئة الةعودية للمحاسبين

كما  القانونيين، ورئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين، عضو في لجنة املراجعة في الشركة الةعودية للصناعات األساسية )سابك(،

سبق أن شغل عضوية عدة مجالس منها مجلس إدارة الشركة الةعودية للصناعات األساسية )سابك( ولجنة املوارد البشرية واللجنة املالية 

-2001(، ومجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للمسؤسةة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص "البنك االسالمي للتنمية" )2011-2004بالشركة )

ومجلس إدارة املسؤسةة العامة للتأمينات االجتماعية، ومجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار، ومجلس إدارة البنك الزراعي، ورئيس (، 2009
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سةة وعضو لجنة معايير املحاسبة باململكة، ورئيس لجنة معايير املحاسبة بالهيئة الخليجية للمراجعة واملحاسبة، ورئيس لجنة املراجعة باملسؤ 

 في مجلس منطقة الرياض، إضافة إلى أنه شارك في “ة لتنمية القطاع الخاص اإلسالمي
ً
البنك اإلسالمي للتنمية". كما أن األستاذ الفارس عضوا

كة العديد من املسؤتمرات والدورات وفرق العمل املتخصصة في املجال املالي واملحاسبي واإلداري والرقابي ونظم املعلومات داخل وخارج اململ

 الةعودية.العربية 

)عضو                                                                                                    العيس ى   بن عبدهللا األستاذ / سلطان بن محمد 

 مستقل(

 في وقف املحاماة الخيري، ، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالبكالوريوس في الشريعة حاصل على درجة 
ً
أشرف على يعمل حاليا

املجال العديد من الكيانات الوقفية والجمعيات الخيرية ولجان التنمية االجتماعية، لديه العديد من املبادرات العلمية في صياغة املشاريع في 

 رج اململكة العربية الةعودية.داخل وخاالوقفي والخيري والتنمية، كما لديه العديد من املشاركات في املجال الخيري 

)عضو غير                                                                           راني                       الزهبن أحمد الدكتور / أحمد بن عوضة 

 مستقل(

الجامعة ل على درجة املاجةتير في اإلدارة التربوية من ، وحاصجامعة نيويورك العامليةحاصل على درجة الدكتوراه في القيادة التربوية من 

لديه خبره واسعة في املجال ، جامعة امللك سعود )كلية املعلمين(، وحاصل على درجة البكالوريوس في التعليم االبتدائي من األمريكية بلندن

 العديد من املناصب في 2003م وعتى 1980التربوي ابتداء من عام 
ً
، كما لديه م، يشغل حاليا

ً
املجال األكاديمي والتربوي وفي املجال الخيري أيضا

املجال العديد من املةاهمات في املجال اإلعالمي ونشر الدراسات سواًء في الوسائل املطبوعة أم الرقمية، كما لديه العديد من أوراق العمل في 

 التربوي.

)عضو غير                                                                                 ي الُعمر بن سليمان األستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم 

 مستقل(

أستاذ الدراسات العليا بجامعة اإلمام ، عمل كجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من تاريخ وحضارة إسالمية ييحمل درجة الدكتوراه ف

 نائب العلوم اإلسالمية والعربية بواشنطن معهد، ووكيل محمد بن سعود اإلسالمية
ً
 رئيس املجلس البلدي ملدينة الرياض، كما عمل أيضا

ً
، حاليا

شارك في العديد من املسؤتمرات والندوات متفرغ ألعماله التجارية، كما شغل العديد من العضويات في مجالس اإلدارات والجمعيات واالتحادات، 

 منها، يلندا والعالم العربيفي أمريكا وأوربا واستراليا ونيوز 
ً
له ، أشرف على عدد من رسائل املاجةتير والدكتوراه في التاريخ والحضارة وناقش عددا

 
ً
 مطبوعا

ً
 ً وثمانية وثالثون كتابا

ً
 منشورا

ً
 .ما يزيد على خمةين بحثا

 )عضو مستقل(                                                                                            السحيباني         محمد براهيمإالدكتور / محمد بن 

من جامعة كونكورديا ودرجة املاجةتير في في االقتصاد يحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كونكورديا في كندا ودرجة املاجةتير 

سنة في املجال  29لوريوس في االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام، يتمتع بخبرة تزيد عن االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكا

 منصب رئيس لقةم التمويل واالستثمار في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وقد عمل على 
ً
كثير من الاألكاديمي، كما يشغل حاليا

واألعمال االستشارية في املجال االقتصادي، ويحمل الدكتور السحيباني عضوية النشاطات األكاديمية وقدم مجموعة من األوراق العلمية 

 جمعية االقتصاد الةعودية وعضوية العديد من املجالس واللجان والهيـئات العلمية في جامعة اإلمام  محمد بن سعود اإلسالمية.

 )عضو غير مستقل(                                                                                                                               ستاذ/ مازن بن فواز بن أحمد بغدادي األ 

سنة في مجال االستثمار باإلضافة إلى  17برة تزيد عن يحمل درجة البكالوريوس في املالية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ويتمتع بخ

سهم الةعودية بشركة الرياض الخبرة في إدارة الصناديق االستثمارية، شغل العديد من املناصب في املجال االستثماري كرئيس صناديق األ 

سهم الةعودية والخليجية بشركة اديق األ س بي س ي العربية الةعودية، ورئيس صنإتش إاملالية، وكبير مديري صناديق االستثمار بشركة 

 منصب رئيس إدارة االستثمار بشركة إتش إالةعودي الفرنس ي كابيتال، ورئيس االستثمار بشركة 
ً
س بي س ي العربية الةعودية، يشغل حاليا

 نماء لالستثمار.اإل 

  اآلتي: -على سبيل املثال ال الحصر-تشمل مةسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 فيها، ويشمل ذلك  ىملوافقة علا -
ً
 -على سبيل املثال ال الحصر-جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا

 للقرارات 
ً
املوافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود املبرمة وفقا

 شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املةتقبل.االستثمارية في 

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

 –اإلشراف  -
ً
 املوافقة أو املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. -ومتى كان ذلك مناسبا

 على األقل مع -
ً
مةسؤول املطابقة وااللتزام و/أو لجنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق، ملراجعة التزام مدير  االجتماع مرتين سنويا

املتطلبات املنصوص عليها في الئحة صناديق  -على سبيل املثال ال الحصر–الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة، ويشمل ذلك 

 االستثمار.

 أم غيره-ام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مةتند آخر التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحك -
ً
يتضمن إفصاحات تتعلق  -سواء أكان عقدا

 وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق جميع ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار. بالصندوق أو مدير الصندوق 
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 ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام  -مالكي الوحدات بما يحقق مصلحة –التأكد من أداء مدير الصندوق ملةسؤولياته  -
ً
وفقا

 الصندوق ومذكرة املعلومات.

 العمل بأمانة وحةن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. -

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس. -

 املصادقة على تعيين املحاسب القانوني للصندوق. -

 توزيع غلة الوقف وصرفها.بنةبة إصدار القرارات املتعلقة  -

 .االستثماراعتماد سياسة  -

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: .ب 

مثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  20,000مبلغ 
ُ
 املةتقلين.ريال سعودي عن الةنة املالية بحد أقص ى ت

 أي ال يوجد .ج 
ً
 تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق. حاليا

 تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتين الصناديق االستثمارية اآلتية:يقع  .د 

 نوع الصندوق  اسم الصندوق 

 األعضاء

عبد املحسن األستاذ / 

 الفارس

الدكتور / محمد 

 السحيباني

األستاذ / مازن 

 بغدادي

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء العقاري 

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء دانة الهدا العقاري 

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء درة الهدا العقاري 

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص العقاري  صندوق اإلنماء إيوان

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق دانية مكة الفندقي

 ------- عضو مةتقل ------- طرح خاص صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية العقاري 

 مةتقلعضو غير  عضو مةتقل ------- طرح خاص صندوق رياض التعمير العقاري االول 

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق القيروان اللوجستي

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق ضاحية سمو العقاري 

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء املدر للدخل األول 

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء الثريا العقاري 

 عضو غير مةتقل ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء العقارية العقاري 

 ------- عضو مةتقل ------- طرح خاص صندوق اإلنماء التعليمي

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

 عضو غير مةتقل مةتقلعضو  ------- طرح عام صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

 عضو غير مةتقل عضو مةتقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 عضو غير مةتقل عضو مةتقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 عضو غير مةتقل عضو مةتقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء املتوازن متعدد األصول 

 عضو غير مةتقل عضو مةتقل ------- طرح عام اإلنماء املتحفظ متعدد األصول صندوق 

 عضو غير مةتقل عضو مةتقل عضو غير مةتقل طرح عام صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 عضو غير مةتقل عضو مةتقل عضو غير مةتقل طرح عام صندوق اإلنماء عناية الوقفي

 عضو غير مةتقل عضو مةتقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

  خارج أو داخل شركة اإلنماء لالستثمار. استثماري  دوق صنعلى أي خرين أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآل  يشرفال 

 

 :الهيئة الشرعية  .11
من خبرة تتأكد جهة املراجعة والتدقيق الشرعي املعينة من قبل مدير الصندوق من التزام الصندوق باملعايير الشرعية. وستقوم هذه الجهة بما لها 

جهة املراقبة  التقيد وااللتزام بالقواعد واألحكام الشرعية لجميع أنواع املعامالت املالية واالستثمارية للصندوق، وتعد قرارات ومراقبةباإلشراف 

 والتدقيق الشرعي ملزمة للصندوق.

 للصندوق: الهيئة الشرعية .أ 
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 هم أعضاء الهيئة الشرعية املعتمدون لدى شركة اإلنماء لالستثمار وهم:

   الرحمن بن صالح األطرم: الشيخ الدكتور عبد

 
ً
 و للهيئة  رئيةا

ً
، حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى واملاجةتير بدرجة امتياز في الفقه من كلية الشريعة عضو مجلس الشورى سابقا

جامعة اإلمام محمد بن سعود ودرجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود، ويشغل عضوية عدد من الهيئات واملجالس ب

ملحاسبة واملراجعة للمسؤسةات املالية اإلسالمية في البحرين، وعضوية مجلس إدارة الجمعية الشرعية، منها: عضوية املجلس الشرعي لهيئة ا

 في مجمع الفقه 
ً
اإلسالمي الفقهية الةعودية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل وهو كذلك أمينها العام، وخبيرا

كما كان فضيلته عضو هيئة التدريس بقةم الفقه في كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود الدولي التابع ملنظمة املسؤتمر اإلسالمي، 

 للهيئة الشرعية ملصرف الراجحي.
ً
 وأمينا

ً
 اإلسالمية، وعضوا

 هللا بن وكيل الشيخ: الشيخ الدكتور عبد

 للرئيس 
ً
د اإلسالمية، حاصل على درجة البكالوريوس في أصول عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعو و نائبا

مام محمد بن سعود ودرجة الدكتوراه في الةنة مام محمد بن سعود ودرجة املاجةتير في الةنة وعلومها من جامعة اإل الدين من جامعة اإل 

وخارج وله مشاركات فاعلة في مجال املعامالت املالية مع عدد من املسؤسةات املالية القائمة داخل  سعود،مام محمد بن وعلومها من جامعة اإل 

 وهو عضو في عدد من الجمعيات والهيئات العلمية. اململكة،

 الشيخ الدكتور سليمان بن تركي التركي:

 
ً
مد بن سعود اإلسالمية، وقد حصل على درجة البكالوريوس في عضو هيئة التدريس باملعهد العالي للقضاء في جامعة اإلمام محفي الهيئة و عضوا

ى الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ودرجة املاجةتير ودرجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة باإلضافة إلى حصوله عل

جة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن باململكة املتحدة، درجة املاجةتير في قانون التجارة الدولي من جامعة إيةكس باململكة املتحدة، ودر 

 وله أبحاث ومشاركات في مجال املعامالت املالية.

 هللا الشبيلي: الشيخ الدكتور يوسف بن عبد

 
ً
اإلســالمـيـة، حاصل على درجة البكالوريوس عـضــو هـيـئـة الـتــدريـــس باملعـهـد العـالي للقضــاء في جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعـود و  في الهيئة، عضوا

مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم وقد حصل على درجة املاجةتير ودرجة الدكتوراه من 

عامالت املالية، وله إسهامات بارزة في ذلك، ويـشــــغــــل قةم الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء، وفـضــيلتـه مـن العـلـمـاء البـارزيـن فـي فـقـه امل

، وهو عضو مجمع عـضـــويــة عـــدد مــن الهــيــئـــات للعديد من املسؤسةات املالية واالقتصادية اإلسالمية داخل اململكة العربية الةعودية وخارجها

 ة تنظيم جباية الزكاة باململكة العربية الةعودية.فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو اللجنة الشرعية ملراجع

 :الهيئة الشرعيةمةسؤولية  .ب 

 في اآلتي: الهيئة الشرعيةتتمثل مةسؤوليات 

 دراسة ومراجعة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والةياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها باألحكام والضوابط الشرعية.  -

 ر الصندوق بخصوص التقيد باألحكام والضوابط الشرعية. تقديم الرأي الشرعي إلى مدي -

توفرة تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي يجوز ملدير الصندوق أن يةتثمر فيها الةيولة امل -

 للصندوق كاستثمارات قصيرة األجل. 

 وص استقطاعات التخلص إن وجدت.تقديم معايير مالئمة ملدير الصندوق بخص -

 مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية املحددة.  -

 إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام والضوابط الشرعية إلدراجها في التقرير الةنوي للصندوق. -

 :الهيئة الشرعيةمكافآت أعضاء  .ج 

 ال توجد.

 املعايير الشرعية: .د 

 الشرعية في جميع تعامالت الصندوق، وأبرزها ما يأتي: الهيئة مدير الصندوق باألحكام والضوابط الصادرة منيلتزم 

 ال يجوز ملدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم الشركات املةاهمة ذات األغراض واألنشطة املحرمة. -

تتعامل باإليداع أو االقتراض بالفائدة الربوية، فإن االستثمار فيها  بالنةبة للشركات املةاهمة ذات األغراض واألنشطة املباحة التي قد -

 يخضع للضوابط اآلتية:

 بالفائدة الربوية–أال يتجاوز إجمالي حجم النشاط أو العنصر املحرم  (1
ً
 ملحرم أو إيداعا

ً
 كان أو تملكا

ً
%( 33.3نةبة قدرها ) -استثمارا

 من إجمالي موجودات الشركة أو من متوسط قيمت
ً
على ذلك في جانب يتم التعرف و  .أيهما أكبر، ها الةوقية آلخر اثني عشر شهرا

 املوجودات من قائمة املركز املالي للشركة، تحت اسم استثمارات أو أصول أو نقد.

 عن استثمار بفائدة %( من إجمالي إيراد الشركة، سواٌء أكان هذا اإليراد 5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من التعامل املحرم ) (2
ً
ناتجا

ربوية أو ممارسة لنشاط محرم أو تملك ملحرم أو غير ذلك. وإذا لم يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في 

 على ذلك في جانب اإليرادات من قائمة الدخل للشركة. يتم التعرفذلك جانب االحتياط، و 
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 قصير األجل-ترض بالربا أال يتجاوز إجمالي املبلغ املق (3
ً
 طويل األجل أم قرضا

ً
%( من إجمالي موجودات 33.3نةبة ) -سواء أكان قرضا

 
ً
على هذا الضابط في جانب املطلوبات في قائمة  يتم التعرفو  .أيهما أكبر ،الشركة أو من متوسط قيمتها الةوقية آلخر اثني عشر شهرا

 املركز املالي.

 بأن تحديد هذه النةب ال 
ً
 وإعطاًء، قليله وكثيره. ولذا فإن أي إيراد محرم ال يجوز أن يعود علما

ً
يعني جواز التعامل بالربا، فإنه محرم أخذا

 بالنفع على أصول الصندوق ويجب التخلص منه.

حةب ما تقرره في حال وجود إيرادات محرمة في الشركات التي جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يلتزم بالتخلص من اإليراد املحرم  -

 للصندوق في مقدار ما يجب التخلص منه والجهة التي يصرف فيها. الهيئة الشرعية

في  الهيئة الشرعيةما ورد ذكره من الضوابط مبني على االجتهاد وخاضع إلعادة النظر حةب االقتضاء، وحينئٍذ فإنه في حال تغير اجتهاد  -

 ضوابط االستثمار في األسهم، فإن مدير الصندوق يلتزم بتلك الضوابط فيما يجد من استثمارات الصندوق.

فيما يتعلق بصفقات املرابحة فإنَّ الصندوق يلتزم بتطبيق األحكام والضوابط الشرعية وتنفيذ الصفقات وفق اإلجراءات املعتمدة من  -

 للصندوق. الهيئة الشرعية

الدخول ب الهيئة الشرعيةصكوك والصناديق االستثمارية فإنَّ الصندوق لن يةتثمر في أي منها إال بعد الحصول على موافقة فيما يتعلق بال -

 فيه.

 الرقابة الدورية على الصندوق:  .ه 

درجة في سوق األسهم الةعودية بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضوابط الش
ُ
رعية املعتمدة تتم دراسة الشركات الةعودية املةاهمة امل

 .الهيئة الشرعيةلدى 

 اإلجراءات املتبعة في حال عدم التوافق مع املعايير الشرعية: .و 

 عن شراء أي 
ً
 فيها عن هذه الضوابط الشرعية فةيتوقف مدير الصندوق فورا

ً
وفي حال خروج أي من الشركات التي يملك الصندوق أسهما

 .بما يضمن مصالح الصندوق  أقرب وقٍت أسهم جديدة فيها، ويبيع ما يملكه من أسهمها في 

 

 مدير الصندوق: .12
 اسم مدير الصندوق: .أ 

 شركة اإلنماء لالستثمار.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة الةوق املالية: .ب 

37- 09134   

 عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق: .ج 

 اململكة العربية الةعودية. 11544الرياض  55560منطقة العليا، ص.ب:  فهد،طريق امللك  ،20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان

 +966112185999 هاتف

 +966112185970 فاكس

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة الةوق املالية: .د 

 م.13/4/2009هـ املوافق 17/04/1430

 بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق: .ه 

 ريال سعودي. مليون  (250)ريال سعودي ورأس املال املدفوع  ألف مليون ( 1,000,000,000)تأسةت شركة اإلنماء لالستثمار برأس مال 

 ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق: .و 

 ريال سعودي. مليون  350,031م: 2018بلغت إيرادات الشركة املدققة لةنة  -

 ريال سعودي. مليون  240,446م: 2018بلغت أرباح الشركة املدققة لةنة  -

 مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيةة لكل عضو:أسماء أعضاء مجلس إدارة  .ز 

يتولى مجلس اإلدارة املةسؤولية الرئيةية ملراقبة أعمال وشسؤون شركة اإلنماء لالستثمار، كما يجب على مجلس اإلدارة وفي جميع األوقات 

 للقوانين املعمول بها في شركة اإلنم
ً
 اء لالستثمار.التصرف بأمانة ونزاهة وجدية من جميع النواحي، وذلك وفقا

رئيس مجلس اإلدارة وعضو )                                                                        عبدهللا الراشدبن محمد بن عبدالرحمن األستاذ / 

 (مستقل

شغل الراشد العديد من املناصب الهامة في مجال  .م(1984عام ) على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك سعودل حاص

 
ً
 لإلدارة العامة لهيئة الةوق املالية، كما ي كانت نواة إنشاء الةوق املاليةالتو إلدارة الرقابة على األسهم  الرقابة املالية منها مديرا

ً
 عاما

ً
، ومديرا

 العديد من عضويات  م، شغل2016م وحتى عام 2009شغل منصب نائب رئيس مجلس هيئة الةوق املالية من عام 
ً
 اللجان وفرق العملأيضا

 العديد من عضوية مجلس اإلدارات منها يشغل األستاذ عبد .سواء على مةتوى اململكة وعلى مةتوى دول الخليج العربي
ً
رئيس  الرحمن حاليا

 االتصاالتمجلس إدارة شركة عقاالت اململوكة لشركة وعضو  مجلس إدارة شركة أم القرى ونائب رئيس  مجلس إدارة شركة تداول العقارية

 .الةعودية
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 )عضو(                                                                                          فارس الفارس  بن عبدالعزيز بن عبداملحسن األستاذ / 

م(، ودرجة املاجةتير في املحاسبة من جامعة غرب الينوي بالواليات 1982) حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود

 منصب العضو املنتدب والرئيس CPAم (، إضافة إلى زمالة املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 1989املتحدة األمريكية ) 
ً
. يشغل حاليا

ل في القطاعين العام والخاص حيث عمل في مسؤسةة النقد العربي م(، وقد سبق لألستاذ الفارس العم2006التنفيذي ملصرف اإلنماء منذ )

  18الةعودي ألكثر من 
ً
 ملصلحة الزكاة والدخل 2001 – 1983)عاما

ً
 عاما

ً
 2004-2001)م(، كما عمل مديرا

ً
 تنفيذيا

ُ
 عاما

ً
م(، وكذلك مديرا

ب أرنةت ويونج في مدينة لوس أنجلوس بالواليات م(، كما سبق أن عمل في مكت2006 -2004)للخدمات املالية بشركة عبداللطيف جميل 

 عضوية عدة مجالس ولجان متخصصة منها عضو مجلس إدارة مصرف 1995-1993املتحدة األمريكية ملدة عامين ) 
ً
م(. يرأس ويشغل حاليا

ارة الهيئة الةعودية للمحاسبين اإلنماء وعضو اللجنة التنفيذية، عضو مجلس إدارة املسؤسةة العامة للتدريب التقني واملنهي، عضو مجلس إد

القانونيين، ورئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين، عضو في لجنة املراجعة في الشركة الةعودية للصناعات األساسية )سابك(، كما 

شرية واللجنة املالية سبق أن شغل عضوية عدة مجالس منها مجلس إدارة الشركة الةعودية للصناعات األساسية )سابك( ولجنة املوارد الب

-2001) مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للمسؤسةة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص "البنك االسالمي للتنمية"و (، 2011-2004) بالشركة

رئيس و زراعي، مجلس إدارة البنك الو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار، و مجلس إدارة املسؤسةة العامة للتأمينات االجتماعية، و (، 2009

رئيس لجنة املراجعة باملسؤسةة و رئيس لجنة معايير املحاسبة بالهيئة الخليجية للمراجعة واملحاسبة، و وعضو لجنة معايير املحاسبة باململكة، 

 في مجلس منطقة الرياض، إضافة إلى أنه شارك في  كالبن“الخاص اإلسالمية لتنمية القطاع 
ً
اإلسالمي للتنمية". كما أن األستاذ الفارس عضوا

وفرق العمل املتخصصة في املجال املالي واملحاسبي واإلداري والرقابي ونظم املعلومات داخل وخارج اململكة  والدوراتالعديد من املسؤتمرات 

 العربية الةعودية.

 )عضو(                                                                                                       فواز بن أحمد بغداديمازن بن األستاذ / 

 في مجال االستثمار. وقد عمل مازن في كل من بنك  20مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي املكلف في اإلنماء لالستثمار، ولديه خبرة أكثر من 
ً
عاما

 إتش بي س ي العربية الةعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كان يشغل منصب رئيس 
ً
الرياض والةعودي الفرنس ي كابيتال وأخيرا

دارة في اسواق األسهماال 
ُ
 ستثمار في إتش إس بي س ي العربية الةعودية. وقد عمل مازن في إدارة الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة امل

ي والخليجي. ويحمل مازن شهادة البكالوريوس في تخصص املالية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  كما 
ّ
حصل والنقد على املةتويين املحل

 .لى دورات متخصصة في مجاالت اإلدارة من معهد انةياد للدراسات العليا في ادارة االعمالع

 )عضو(                                                                                                  سعد بن عطية بن أحمد قران الغامديالدكتور / 

الغامدي  على دكتوراه الفلةفة ــ املحاسبة، من جامعة والية أوكالهوما، الواليات املتحدة األمريكية عام حصل الدكتور سعد بن عطيه 

م، وبكالوريوس املحاسبة وإدارة األعمال بدرجة ممتاز )مع مرتبة الشرف 1974م، وماجةتير العلوم في املحاسبة من نفس الجامعة عام 1980

م، كما عمل أستاذ مةاعد بقةم املحاسبة في كلية العلوم اإلدارية  بجامعة امللك سعود خالل الفترة 1971األولى( من جامعة امللك سعود عام 

هـ، كما شغل عدة مناصب في شركات سعودية منها "الشركة الوطنية للنقل البحري" و"الشركة الةعودية للنقل الجماعي" 1406هـ إلى 1401من 

ور سعد الغامدي في عضوية عدد من مجالس اإلدارات وكان منها نائب رئيس مجلس إدارة مصرف و"عبداللطيف جميل املحدودة" شارك الدكت

 .االنماء

 ( مستقل )عضو                                                                                           براهيم الزاملإ بن عبدالرحمنبن يوسف /  املهندس 

شغل املهندس الزامل العديد من املناصب ، البكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادنيحمل درجة 

 منصب اإل لس االقيادية بشركة سابك والشركات التابعة لها سواء على مةتوى عضويات مج
ً
مةتشار دارات داخل اململكة وخارجها، يشغل حاليا

الطاقة والصناعة والثروة بوزارة  والرئيس التنفيذي ملشروع االستراتيجية الوطنية للصناعة والصناعة والثروة املعدنيةمعالي وزير الطاقة 

 .املعدنية

 )عضو(                                                                                                        براهيمإقبال محمد إمحمد األستاذ / 

 
ً
منصب مدير عام املجموعة املالية بمصرف اإلنماء باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة اإلنماء لالستثمار  يشغل األستاذ محمد إقبال حاليا

وهي إحدى الشركات التابعة ملصرف اإلنماء. شغل الةيد إقبال منصب نائب رئيس بنك فيصل اإلسالمي والذي يعد أول بنك إسالمي يتم 

ة البكالوريوس من جامعة كراتش ي باإلضافة إلى شهادة املحاسب القانوني املعتمد من معهد إنشاؤه في باكةتان. يحمل الةيد إقبال درج

ة املحاسبين القانونيين بباكةتان ويتولى في الوقت الحالي رئاسة هذا املعهد. يتمتع الةيد إقبال بعضوية لجان مختلفة في اململكة العربي

 عودية ولجنة الزكاة والضرائب للبنوك الةعودية.الةعودية مثل لجنة املراقبين املاليين للبنوك الة

 األدوار واملةسؤوليات والواجبات الرئيةة ملدير الصندوق: .ح 

شخاص املرخص لهم وشروط وأحكام بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األ األصل املوقوف ومصارف الوقف ( العمل ملصلحة1

 بالصندوق.الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق 

يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة  (2

 تجاه املشتركين بالوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم ومصالح األوقاف محل االستثمار وبذل الحرص املعقول.

 عن القيام باآلتي:يكون مدي (3
ً
 ر الصندوق مةسؤوال

 إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية. -

 القيام بعمليات الصندوق اإلدارية. -
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 طرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص. -

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق )ومذكرة املعلومات( واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. -

على مدير الصندوق أن يضع الةياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تسؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل يجب 

  .معها، على أن تتضمن تلك الةياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل

 . صرفها ليةآوكيفية و  تكون الجهة املةتفيدة مةسؤولة عن مصارف الوقف -

 عن االلتزام  (4
ً
، سواٌء أدى مةسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بالئحة صناديق االستثمارُيعّد مدير الصندوق مةسؤوال

 تجاه املشتركين بالوحدات وفق ما تنص عليه األنظمة واللوائح والتعليمات
ً
خةائر عن والجهة املةتفيدة ، وُيعد مدير الصندوق مةسؤوال

 الصندوق الناجمة بةبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير املتعمد.

للجهات عند التقدم بطلبات املوافقة أو اإلشعارات بأحكام األنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة للصناديق االستثمارية الوقفية االلتزام  (5

 .املختصة

 لتزام لصندوق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واال (6

 املهام التي سُيكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .ط 

 إعداد القوائم املالية ومراجعتها. -

 أمين الحفظ لألصول العقارية. -

 مقارنة أداء الصندوق. -

 حال تم االستثمار في تلك األصول(.صول العقارية )في تقييم األ  -

 تعيين شخص لتقديم املشورة فيما يتعلق بأعمال الصندوق )في حال تم ذلك(. -

 :، أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمارأي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية .ي 

  ال توجد
ً
 .حاليا

 الصندوق أو استبداله:األحكام املنظمة لعزل مدير  .ك 

 يتم عزل مدير الصندوق أو استبداله في حال:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. (1

 أو تعليقه من قبل الهيئة. هاإلدارة أو سحب إدارة األصول الوقفية أو  إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط (2

 في ممارسة نشاط اإلدارة. هتقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص (3

 .وذلك بعد موافقة هيئة الةوق املالية و استبدالهألعزل مدير الصندوق  الجهة املةتفيدةمن العامة لألوقاف هيئة لاتقديم طلب إلى  (4

بااللتزام بالنظام أو لوائحه  –جوهري  الجهات املختصةتراه  بشكل–مدير الصندوق قد أخل و أي منها أن أرأت الجهات املختصة  (5

 .التنفيذية

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير  (6

 أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو 

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -أسس معقولة ىبناًء عل-الجهات املختصة أي حالة أخرى ترى  (7

 سيلتزم   (8
ً
ألي أنظمة ولوائح وتعليمات منظمة للصناديق  مدير الصندوق باألحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله وفقا

 
ً
 .االستثمارية الوقفية ستصدر مةتقبال

 

 أمين الحفظ: .13
 اسم أمين الحفظ: .أ 

 شركة نمو املالية لالستشارات املالية.  

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة الةوق املالية: .ب 

37-13172  

 ألمين الحفظ:عنوان املكتب الرئيس  .ج 

 ، اململكة العربية الةعودية.11653الرياض  92350 العليا العام، صندوق بريد، طريق حي املروج العنوان

 هاتف

 فاكس

966114942444+ 

966114944266+ 

 www.nomwcapital.com املوقع االلكتروني

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة الةوق املالية: .د 

 م.26/11/2013 

 األدوار األساسية ومةسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .ه 

1)  
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
، سواٌء أأدى مةسؤولياته واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة لالئحة صناديق االستثمار  ُيعّد أمين الحفظ مةسؤوال

http://www.nomwcapital.com/
http://www.nomwcapital.com/
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ً
، وُيعّد أمين الحفظ مةسؤوال

ً
 ثالثا

ً
تجاه مدير الصندوق واملشتركين بالوحدات ومجلس إدارة الصندوق عن  بشكل مباشر أم كلف بها طرفا

تعمد.
ُ
 خةائر الصندوق الناجمة بةبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير امل

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح املشتركين بالوحدات، وهو مةسؤول كذلك عن اتخاذ جميع  (2
ً
ُيعد  أمين الحفظ مةسؤوال

 جراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.اإل 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .و 
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 حفظ أصول الصندوق. (1

 حماية أصول الصندوق لصالح املشتركين بالوحدات. (2

 حفظ مةتندات الصندوق. (3

 :األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله  .ز 

 يتم عزل أمين الحفظ أو استبداله في حال:

 دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. هتوقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط (1

 .الجهات املختصةأو تعليقه من قبل  هأو سحب هإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط (2

 في ممارسة نشاط الحفظ. هتقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص (3

  الجهات املختصةبشكل تراه  –أن أمين الحفظ قد أخل الجهات املختصة إذا رأت   (4
ً
 التنفيذية. هبالتزام النظام أو لوائح –جوهريا

 أسيلتزم مدير الصندوق باألحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ   (5
ً
أنظمة ولوائح وتعليمات منظمة للصناديق االستثمارية  ألي و استبداله وفقا

  الوقفية
ً
 .ستصدر مةتقبال

 

 املحاسب القانوني: .14
 اسم املحاسب القانوني: .أ 

 د. محمد العمري وشركاءه -دي أو بي 

 عنوان املكتب الرئيس للمحاسب القانوني: .ب 

 .اململكة العربية الةعودية 11492الرياض  8736الدور الةابع والثامن، مون تور، طريق امللك فهد، ص.ب.  العنوان

 +966 11 278 0608 هاتف

 +966 11 278 2883 فاكس

 www.alamri.com املوقع اإللكتروني

 األدوار األساسية ومهام وواجبات ومةسؤوليات املحاسب القانوني: .ج 

 
ً
وأحكام الئحة للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن مسؤسةة املعايير الدولية للتقارير املالية، إعداد القوائم املالية ومراجعتها وفقا

 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 

 معلومات أخرى: .15
 تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي دون مقابل. جراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأيسيتم التقديم عند الطلب الةياسات واإل  .أ 

عضاء. ويمتنع عضو % من إجمالي عدد األ 60ما يشكل باالجتماع يكون التصويت على قرارات حيث ومنها سياسات التصويت في مجلس الصندوق 

و أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مجلس إدارة الصندوق عن التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العض

( من الئحة 38) مباشرة فيه، ويجب أن يقوم ذلك العضو باإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن أي مصلحة من ذلك القبيل، وذلك حةب املادة

 .صناديق االستثمار

 التخفيضات والعموالت الخاصة: .ب 

 ال توجد.

 الزكاة: .ج 

 .مالم تنص اللوائح واألنظمة بخالف ذلك في أصوله وال في غلته بما أنَّ الصندوق وقفي، فإنَّ الزكاة ال تجب

 اجتماع املشتركين بالوحدات: .د 

 للوائح والتعليمات الةارية بهذا الخصوص، وللواقف تفويض الجهة املةتفيدة بممارسة كافة حقوقه في  (1
ً
يتم عقد اجتماعات املشتركين وفقا

 .في أي وقت للواقفين اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  يجوز ملدير اجتماعات الواقفين والقرارات التي تصدر عنها:

 .الحفظ أمين من كتابي طلب تةلم من أيام( 10) خالل الواقفين اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  مدير على يجب (2

وفق ما تنص عليه اللوائح  )ان وجد(الصندوق والهيئة العامة لألوقاف بإعالن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير  الواقفين اجتماع لعقد الدعوة تكون  (3

 .والتعليمات

 من أكثـر أو واقف الجهة املةتفيدة أو من كتابي طلب تةلم أيام من( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  مدير على يجب (4

 .الصندوق  وحدات من األقل على %25منفردين في  أو مجتمعين املشتركين الواقفين
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  الواقفين اجتماع يكون  ال (5
ً
 ما لم الصندوق  وحدات قيمة من األقل على %25 مجتمعين في الذين اشتركوا الواقفين من عدد حضره إذا إال صحيحا

 أعلى، ويةري ذلك على الجهة املةتفيدة وفق ما نصت عليه هذه التعليمات. نةبة الصندوق  وأحكام شروط تحدد

 لكترونياإل موقعه في ذلك بإعالن ثاٍن  الجتماع الدعوة الصندوق  مدير على فيجب البند، هذا من( هـ) الفقرة في املوضح النصاب ُيةتوف لم إذا (6

مالم يفّوض الجهة املةتفيدة بممارسة –الجهة املةتفيدة والواقفين  إلى كتابي إشعار وبإرسال للةوق والهيئة العامة لألوقاف اإللكتروني واملوقع

 ألحكام هذه التعليمات حقوقه
ً
  الثاني االجتماع ويكون  ،أيام( 5) عن تقل ال الثاني بمدة االجتماع موعد قبل الحفظ وأمين -التصويتية وفقا

ً
 صحيحا

 كانت
ً
 .االجتماع في املمثلة الواقفين نةبة أّيا

 .وحدة اشترك فيها كل عن الواقفين اجتماع في واحد صوت واقف لكل (7

  الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الواقفين اجتماعات عقد يجوز  (8
ً
الجهات  تضعها التي للضوابط وفقا

 .املختصة

  القرار يكون  (9
ً
 من  بموافقة نافذا

ُ
لت

ّ
  حضورهم كان سواء الواقفين اجتماع في الحاضرة الوحدات مجموع من% 50 من أكثر وقفيتهم نةبة مث

ً
 شخصيا

 .الحديثة التقنية وسائل بواسطة أو أو من خالل الجمعية املةتفيدة وكالة أو

 وتصفية الصندوق: الخاصة بإنهاءاإلجراءات  .ه 

 .على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه وموقع الهيئة العامة لألوقاف عن تصفية الصندوق 

 مقابل.سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى وذلك عند طلبها دون  .و 

 إجراءات تقديم الشكاوى: -

يتعلق بالخدمات ذات العالقة بهذه الشروط واألحكام يتعين على املشتركين )الواقفين( االتصال على مركز مةاندة  فيمافي حال وجود أي شكوى 

جراءات الخاصة بمعالجة العمالء لدى مدير الصندوق أو تقديمها مكتوبة على عنوان مدير الصندوق. ويتم إطالع مالك الوحدات على اإل 

( يوم عمل، فيحق للمشترك )الواقف( إيداع شكواه لدى 30)مدة عند طلبها، وفي حال تعذر الوصول إلى تةوية أو لم يتم الرد خالل  ى الشكاو 

 في حالإدارة شكاوى املةتثمرين، كما يحق للمشترك )الواقف( إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية  -هيئة الةوق املالية 

 ( 90مض ي مدة )
ً
 تقويميا

ً
مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء  الهيئة طرتأخمن تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا  يوما

 املدة.

 ر.لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية، هي الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثما .ز 

 قائمة املةتندات املتاحة للمشتركين بالوحدات: .ح 

 الصندوق.شروط وأحكام  (1

 ملخص املعلومات الرئيةة. (2

 العقود املذكورة في مذكرة املعلومات. (3

 القوائم املالية ملدير الصندوق. (4

لصالح الصندوق، وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين  تكون مملوكةأصول صندوق االستثمار  .ط 

إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير  ،املشورة أو املوزع أّي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول الحفظ من الباطن أو مقدم 

 لوحدات الصندوق ،و ذلك في حدود ملكيته
ً
، أو كان الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

 بهذ
ً
فِصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلوماتمةموحا

ُ
 .ه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار، وأ

 معلومات أخرى: .ي 

 رة على حد علم مدير الصندوق ومجلس إدارته فإنه ال يوجد معلومة ينبغي معرفتها من قبل مدير الصندوق ومجلس إدارته لم يتم إدراجها في مذك

قرار االستثمار في الصندوق املتخذ من قبل املشتركين الحاليين أو املحتملين ى هذه أو شروط وأحكام الصندوق والتي يكون لها تأثير علاملعلومات 

 أو مةتشاريهم الفنيين.

  ية الوقفيةيمات الترخيص للصناديق االستثمار الصندوق بالفقرة )خ( و )د( من املادة الثالثة من تعلسيلتزم. 

  الصندوق باملادة الحادية عشر من تعليمات الترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية فيما يتعلق اإلفصاحسيلتزم. 

 اإلعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار املوافق عليها من هيئة الةوق املالية: .ك 

 وافقت هيئة الةوق املالية على اإلعفاءات التالية من قواعد الئحة صناديق االستثمار: 

 وسيتم كل ربع سنة مالية وذلك استثناًء من الفقرة  (1
ً
سيتعذر على مدير الصندوق حةاب صافي قيمة أصول الصندوق لغرض االشتراك أسبوعيا

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

( من 60( من املادة )/ ج / د / هـ )ب الفقراتمن  ي طلب استرداد من املشتركين )الواقفين( وذلك استثناءً سيتعذر على مدير الصندوق تلبية أ (2

 ألن مالك الوحدات في الصندوق الئحة صناديق االستثمار، واملواد والتعاميم ذات العالقة
ً
 لطبيعة الصندوق الوقفية ونظرا

ً
، وذلك نظرا

 .سيقومون بوقف وحداتهم بالصندوق 

% من صافي قيمة أصوله في أصول غير قابلة للتةييل وذلك استثناًء من الفقرة )ط( من 10سيكون ملدير الصندوق الحق باستثمار أكثر من  (3

 ألن الغرض من أحكام الفقرة )ط( من املادة )وذلك ، ( من الئحة صناديق االستثمار41املادة )
ً
( من الالئحة هو اإلبقاء على حد أدنى من 41نظرا

صول القابلة للتةييل وذلك ملواجهة طلبات االسترداد التي قد ترد الصندوق من املشتركين في الوحدات، وملا كان أحد خصائص الصندوق هو األ 
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، فقد تمت موافقة ( من الالئحة41ة )ط( من املادة )وقف الوحدات دون استردادها، فإننا نرى انتفاء الغرض الذي جاءت به أحكام الفقر 

 . ( من الئحة صناديق االستثمار41على إعفاء الصندوق من متطلبات الفقرة )ط( من املادة )الهيئة 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق: .ل 

 وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق. -

 ملا تقتضيه الةياسة املكتوبة املعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وحفظ سجل  -
ً
ممارسة حقوق التصويت أو االمتناع عن ممارستها وفقا

 كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو االمتناع ممارستها وأسباب ذلك.

وموقع الةوق املالية الةعودية )تداول(  .comwww.alinmainvestment سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه اإللكتروني -

www.tadawul.com.sa  .عن الةياسات املتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للشركات املدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآللية الداخلية لتقويم املخاطر:( 1)ملحق 

  ،صدر ومخاطر األسواق الناشئة:و مخاطر االستثمار في الطروحات األولية، و مخاطر االستثمار في حقوق األولوية، و مخاطر أسواق األسهم
ُ
 املخاطر املتعلقة بامل

 .سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل لجنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الفرص االستثمارية املتاحة 

 على مسؤشر استرشادي ومعايير قياس األداء لكل استثمار. األداء بشكل دوري وتقييمه بناءً  سيتم مراقبة 

  وفي حال تجاوز مدير الصندوق النةبة املحددة سيعمل خالل  أصول الصندوق  قيمة % فقط من صافي25هو الحد األعلى لالستثمار في أسواق األسهم

 .يوم على االلتزام بالحد 15

 :"ةياسات الصندوق وذلك بعد اعتماد لمدير الصندوق وتشرف على اتخاذ القرار االستثمارية لدى صول لدارة األ تابعة إل هي لجنة  "لجنة االستثمار

 .دارة الصندوق إاالستثمارية من مجلس 

  للتعرضات تضمن عدم التركز لدى ضع حدود و سيتم ، و قبل االستثمارمخاطر االئتمان: سيتم تقويم جميع األطراف النظيرة من البنوك املحلية واإلقليمية

 طرف نظير دون آخر كما ُيشترط ارتفاع التقييم االئتماني لألطراف النظيرة، لدرجة االستثمار على األقل.

 :بشكل رية سيتم االعتماد على عدد من املثمنين الخارجيين املعتمدين لتقويم العقارات املةتثمر بها، وسيتم تقويم األصول العقا مخاطر تقويم العقارات

 أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع أخذ تقييم مثمنين اثنين مةتقلين على األقل في االعتبار. نصف سنوي 

 .مخاطر التركز: سيتم تنويع أصول الصندوق في أصول متعددة وذلك ملنع تركز استثمارات الصندوق في أصول محدودة 

 ريال الةعودي أو بأي عملة مرتبطة بالدوالر األمريكي بةعر صرف ثابت مما يسؤدي إلى تقليل أي مخاطر أسواق العمالت: ستتم معظم استثمارات الصندوق بال

 أثر قد ينتج على التقلبات الحادة في أسواق العمالت.

 :بحيث يتم سيحرص مدير الصندوق في حال حصول الصندوق على تمويل بأن تكون تكلفته متناسبة مع العوائد املةتهدفة  مخاطر تغير تكلفة التمويل

 تقليص أي أثر سلبي الرتفاع تكلفة التمويل أو انخفاض عوائد االستثمار.

  شرعيةالغير مخاطر عدم التوافق الشرعي ومخاطر التخلص من اإليرادات: 

 .سيتم اتخاذ جميع القرارات االستثمارية من خالل لجنة استثمار بعد موافقة الهيئة الشرعية للصندوق 

 نها تتوافق مع املعايير الشرعية، وإذا قررت الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق أ من تأكدلتثمارات الصندوق بشكل دوري لتم مراقبة ومراجعة استس

ك أسهمها سيتم اإل 
ّ
لية آ عن فصاح ملجلس إدارة الصندوق أن هذه الشركات لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي بموجبها أجازت الهيئة الشرعية تمل

 التخارج وأسبابه. 

 لرئيةية املسؤثرةاملخاطر االقتصادية: سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل لجنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الوضع العام لالقتصاد والعوامل ا، 

 أسعار الصرف وأسعار النفط.و على سبيل املثال: معدالت التضخم 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  40في صناديق وصفقات املرابحة وصناديق أسواق النقد  أن يةتثمرستثمار الخاصة للصندوق يجوز ملدير الصندوق مخاطر الةيولة: بعد موافقة لجنة اال %

 ألن مالك الوحدات في الصندوق و وتلك االستثمارات تعتبر استثمارات قابلة للتةييل  ،من صافي أصول الصندوق 
ً
 لطبيعة الصندوق الوقفية ونظرا

ً
نظرا

 بالصندوق، فإن مالك الوحدات لن يقومون باسترداد وحداتهم في الصندوق املوقوفة ألعمال الخير.سيقومون بوقف وحداتهم 

 :6دارة الصندوق من إمدير الصندوق باالعتبار القواعد ومعايير الحوكمة حيث يتكون مجلس  أخذ ،عند تشكيل املجلس مخاطر الحوكمة وتضارب املصالح 

مصالح  اإلشراف على أي تضاربأعضاء مةتقلين( وسيقوم املجلس ب 2أعضاء ممثلين عن الجهة املةتفيدة و 2مدير الصندوق و عضوين يمثلواأعضاء )

 وسياسة االستثمار. بحوكمة الصندوق اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق  ىلإباإلضافة ، لية معالجتهاآواملوافقة على 

  باإلضافة الي أنه سيعمل مدير الصندوق على  ،صندوق يرغب مدير صندوق االستثمار فيهداء ومخاطر كل أمخاطر االستثمار في صناديق أخرى: سيتم قياس

 معايير قياس األداء لكل صندوق تم االستثمار فيه.  على على مسؤشر استرشادي و  مراقبة أداء تلك الصناديق بشكل دوري وتقييمه بناءً 

 :لشركة ومراجعة دى افصاح لسهم هو قياس مةتوى اإل م مدير الصندوق بها قبل االستثمار في األ عايير االستثمارية التي سيقو املأحد إن  مخاطر تعليق التداول

 بنظام الةوق املالية في اململكة العربية الةعودية ولوائحه التنفيذية. ومدى التزام الشركةالقوائم املالية 

 تخصصة بعد القيام بدراسة الفرص االستثمارية املتاحة وحجم االستثمار وعمل مخاطر تأخر اإلدراج: سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل لجنة استثمار م

 صول الصندوق.أولية( على صافي على أن ال توثر تلك االستثمارات )الطروحات األ 

 

 

 

 

 

 




