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صنــدوق بــر الريــاض الوقفي 
Bir Ariyadh Waqf Fund

اسم صندوق االستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه:

.
ً
 عاما

ً
صندوق بر الرياض الوقفي، صندوق استثماري عام وقفي مفتوح ومطروح طرحا

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:

يهــدف الصنــدوق إلــى مســاعدة الجهــة المســتفيدة فــي تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال المشــاركة فــي 
دعــم االســر المحتاجــة عبــر تنميــة أصــول الصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى 
مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى اســتثمار أصــول الصنــدوق بمهنيــة وحرفيــة بهــدف 
تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف علــى األمــد الطويــل، وتوزيــع نســبة مــن العوائــد )غلــة الوقــف( بشــكل ســنوي 
ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي الخدمــة االجتماعيــة مــن خــال الجهــة المســتفيدة 
)جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض.(، وتلتــزم الجهــة المســتفيدة بصــرف )غلــة الوقــف( علــى مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن 

وتشــمل علــى ســبيل المثــال مــا يأتــي:

• رعايــة االســر الفقيــرة، والســعي لتخفيــف مــا تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واألثــاث واألجهــزة المنزليــة وغيرهــا مــع 
تقديــم مســاعدات ماليــة لهــم.

تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.  •

استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.  •

االشتراكات مع الهيئات االهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.  •

إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة المدرســية، تفطيــر الصائــم، زكاة الفطــر، كســوة العيــد، كســوة الشــتاء،   •
واالســتفادة مــن لحــوم األضاحــي والصدقــات الجاريــة(.

سياسات استثمار الصندوق وممارساته:

ــه علــى المــدى الطويــل، مــن خــال  ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى المحافظــة علــى األصــل الموقــوف وتنميت
االســتثمار فــي أصــول متعــددة وفــق اســتراتيجية اســتثمارية متحفظــة تتناســب مــع صيغــة الوقــف وطبيعتــه ومصارفــه 
تنويــع محفظــة األصــل  الصنــدوق علــى  المعلومــات، حيــث ســيعمل مديــر  للشــروط واألحــكام ومذكــرة   

ً
المحــددة وفقــا

الموقــوف علــى فئــات متعــددة مــن األصــول بمــا يحقــق المحافظــة علــى األصــل الموقــوف والســعي لتحقيــق نمــو معتــدل 
 اســتثمارية متنوعــة 

ً
يلبــي احتياجــات الوقــف المتجــددة، وذلــك مــن خــال اتبــاع سياســات اســتثمارية متوازنــة تغطــي أصــوال

ــة وقصيــرة األجــل. طويل

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

المخاطر المرتبطة باالستثمارات في الصندوق:

 لدرجــة المخاطــر المرتبطــة باألصــول المخطــط االســتثمار بهــا كمــا أن قيمــة االســتثمارات 
ً
ُيعــد الصنــدوق عالــي المخاطــر نظــرا

 لتقلبــات األســواق واألصــول المســتثمر بهــا. ويجــب أن يعلــم 
ً
فــي الصنــدوق والدخــل الناتــج عنهــا يمكــن أن تنخفــض نظــرا

المشــترك )الواقــف( بأنــه ليــس هنــاك ضمــان يمكــن أن يقدمــه مديــر الصنــدوق بشــأن تحقيــق أهــداف االســتثمار المذكــورة 
 علــى أي نمــو فــي المســتقبل لمعــدالت 

ً
فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق، وال يشــكل األداء الســابق للصنــدوق -إن ُوجد-مؤشــرا

العائــد المســتهدفة.

* )يجــب علــى المشــتركين الرجــوع لمذكــرة المعلومــات الخاصــة بالصنــدوق لالطــالع علــى تفاصيــل عوامــل المخاطــر وأخذهــا 
بعيــن االعتبــار قبــل االشــتراك فــي الصنــدوق البنــد رقــم 3(.
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العوامل التي تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق:

- التاريخ التشغيلي السابق.
- مخاطر أسواق األسهم.

- مخاطر االستثمار في حقوق األولوية.
- مخاطر االستثمار في الطروحات األولية.

- مخاطر االستثمار في الطروحات األولية لصناديق االستثمار العقارية المتداولة.
- مخاطر الجهة المستفيدة.

- مخاطر الطروحات المتبقية.
- مخاطر الصكوك.

- مخاطر استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.
- مخاطر عدم التوافق الشرعي.

- مخاطر التخلص من اإليرادات غير الشرعية.
- مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني.

- مخاطر االستثمار في أدوات غير مصنفة. 
- المخاطر المتعلقة بالُمصدر.

- مخاطر االستثمارات العقارية.
- مخاطر تقويم العقارات.

- مخاطر التركز.
- مخاطر الكوارث الطبيعية.

- المخاطر الجيوسياسية.
- المخاطر التشريعية.

- مخاطر العملة.
- مخاطر ضريبة القيمة المضافة.

- مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.
- المخاطر االقتصادية.

- مخاطر التمول.
- مخاطر تغير تكلفة التمويل.

- مخاطر السيولة.
- مخاطر الحوكمة وتضارب المصالح.

- مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق.
- مخاطر التقنية.

- مخاطر العمليات.
- مخاطر األسواق الناشئة.

- مخاطر تأخر اإلدراج.
- مخاطر االستثمار في صناديق أخرى.

- مخاطر تعليق التداول.
- المخاطر االئتمانية.

- مخاطر إعادة االستثمار.
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البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق:

.
ً
ال يوجد بيانات سابقة للصندوق، وأداء المؤشر اإلرشادي ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبا

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. 

الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:  •

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

ً
 إيجابيــا

ً
الصنــدوق، وإذا لــم يحقــق مديــر الصنــدوق عائــدا

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

مصاريف خدمات الحفظ
 مــن اجمالــي قيمــة أصــول 

ً
ســوف يتــم حســاب األتعــاب بنســبة )10( نقــاط أســاس ســنويا

 وقــدرة )100,000( فقــط مائــة ألــف ريــال، 
ً
الصنــدوق، علــى أال تتجــاوز االتعــاب مبلغــا

تحســب كل يــوم وتســتقطع بشــكل نصــف ســنوي.

المســتقلين  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة 
فقــط

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

، علــى 
ً
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين تحســب كل تقويــم وتســتقطع ســنويا

أســاس 5000 ريــال للعضــو الواحــد لاجتمــاع الواحــد.

.أتعاب مراجع الحسابات الخارجي
ً
مبلغ  27,000 ريال سعودي عن السنة المالية تحسب كل تقويم وتستقطع سنويا

موقــع  علــى  الدوريــة  التقاريــر  نشــر  رســوم 
تــداول

.
ً
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

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

المالــي. الســنوية المدققــة وملخــص اإلفصــاح  الســنوية والتقاريــر 

المصاريف األخرى

 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتدفــع بشــكل 
ً
نســبة 0.10 % بحــد أقصــى ســنويا
ربــع ســنوي للمصاريــف الفعليــة. 

األصــول  وتقويــم  بــإدارة  المتعلقــة  المصاريــف  الحصــر:  وليــس  المثــال  ســبيل  علــى 
تحويــل. مصاريــف  وتوزيعهــا،  للصنــدوق  الســنوية  التقاريــر  وطباعــة  العقاريــة، 

ســتكون  وجودهــا  حــال  التمويــل  مصاريــف 
الســائدة الســوق  أســعار  حســب 

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( بتاريــخ 1438/11/2هـــ   •
 مــن 1 ينايــر 

ً
والــذي تــم إصــداره مــع الائحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )“GAZT”( وبــدأ تطبيقــه اعتبــارا

2018م )تاريــخ الســريان(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بحســب مــا تقــرره الدولــة مــن وقــت 
آلخــر علــى كافــة الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بنــد “مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب” مــن الشــروط واألحــكام 

ــر الريــاض الوقفــي طــول مــدة الصنــدوق. ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة لصنــدوق ب

ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء بــر الريــاض الوقفــي تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع الواقفيــن الذيــن   •
ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس تناســبي بدايــة مــن تاريــخ تشــغيل 

الصنــدوق حتــى انتهــاء الســنة الماليــة.

مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك التي يدفعها المشتركون )الواقفون( وطريقة حساب ذلك المقابل:  •

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.

خدمة العماء: 966112799299 +

الرقم المجاني: 8004413333

اإلدارة العامة: 966112185999 +، فاكس: 966112185970 +

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 المملكــة العربيــة  العنوان 
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
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تــم اعتمــاد صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي علــى أنــه صنــدوق اســتثمار متوافــق مــع المعاييــر الشــرعية المجــازة مــن ِقبــل 
الهيئــة الشــرعية المعينــة لصنــدوق االســتثمار

شــروط وأحــكام صنــدوق االســتثمار وجميــع المســتندات األخــرى خاضعــة لالئحــة صناديــق االســتثمار ,تعليمــات الصناديــق 
االســتثمارية الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، وتتضمــن معلومــات كاملــة وواضحــة وصحيحــة وغيــر 

.
ً

 ومعدلــة
ً

مضللــة عــن الصنــدوق وتكــون محدثــة

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.

ها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات الصندوق.
َ
ِبل

َ
وقع المشترك )الواقف( على شروط وأحكام الصندوق وق

صدرت هذه الشروط واألحكام في 2020/07/23م.

تاريخ موافقة الهيئة العامة لألوقاف على تأسيس الصندوق 1441/09/14هـ الموافق 2020/04/07م.
تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته 2020/07/23م.
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المقدمة
ــر الريــاض الوقفــي إلــى أْن يكــون برنامــج اســتثمار جماعــي وقفــي مفتــوح، ُيعنــى بتنميــة المــوارد 	  يهــدف صنــدوق ب

الوقفيــة فــي الجانــب االجتماعــي بمــا يعــود بالنفــع علــى المشــترك )الواقــف( والمســتفيد 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 هذه 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 بــر الريــاض الوقفــي 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 ولألســر 	 
الفقيــرة والمحتاجــة )مصــارف الوقــف( والمحــددة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ولطبيعــة الصنــدوق الوقفيــة فلــن 

يكــون هنــاك خيــار اســترداد الوحــدات مــن الصنــدوق.

 لتعظيــم العوائــد )غلــة الوقــف( وتقليــل 	 
ً
 مــن أصولــه فــي أنــواع أصــول متعــددة؛ وذلــك ســعيا

ً
سيســتثمر الصنــدوق جــزءا

عامــل المخاطــرة 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, تعليمــات 	 
ً
الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثمار جماعــي )وقفــي( مفتــوح ومؤســس وفقــا

العالقــة.  ذات  المطبقــة  واللوائــح  واألنظمــة  الوقفيــة  االســتثمارية  الصناديــق 

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

ال تمثــل آراء مديــر الصنــدوق ومحتويــات الشــروط واألحــكام الخاصــة بالصنــدوق توصيــة
فــي وحــدات الصنــدوق.

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

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

هــذه الشــروط واألحــكام مطابقــة لالئحــة صناديــق االســتثمار، تعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح 
المطبقــة ذات العالقــة وتحتــوي علــى إفصــاح كامــل وصحيــح بجميــع الحقائــق الجوهريــة ذات العالقــة بالصنــدوق. 
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قائمة المصطلحات
“نظــام الســوق الماليــة )النظــام(”: نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 1424/6/2 هـــ 

والمعــدل بتاريــخ 2019/9/17م بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء )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 هيئــة الســوق 

الماليــة.

“الهيئــة العامــة لألوقــاف”: تعنــي الهيئــة العامــة لألوقــاف 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 العامــة لألوقــاف.

“نظــام مكافحــة غســل األمــوال”: يعنــي نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/31( وتاريــخ 
1433/5/11هـــ. 

“نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )“VAT”(: يعنــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م / 113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )“GAZT”(، وتــم 
فــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات 

ُ
 مــن 1 ينايــر 2018م )“تاريــخ الســريان”(، وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة ت

ً
البــدء بتطبيقــه اعتبــارا

التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت.

“الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم”: تعنــي اللوائــح التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية 
بموجــب القــرار رقــم 2005-83-1 بتاريــخ 1426/05/21 هجريــة )الموافــق 2005/06/28 ميالديــة( وتعديالتــه أو إعــادة تشــريعه 
وإنفاذه من وقت آلخر بموجب نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02 
هـــ )الموافــق 2003/07/31 م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-86-2017 وتاريــخ 1438/12/27 الموافــق 

2017/9/18 وتعديالتــه أو إعــادة إصــداره مــن وقــت آلخــر. 

“الئحة صناديق االســتثمار”: أي الالئحة الصادرة عن هيئة الســوق المالية بموجب القرار رقم )1 - 193 - 2006( بتاريخ 06/19 
/1427 هـــ )الموافــق 15 / 07 / 2006 م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1-61-2016 وتاريــخ 1437/8/16هــــ 

الموافــق 2016/5/23م بصيغتهــا المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

“التكافــل االجتماعــي”: يعنــي اشــتراك أفــراد ومؤسســات المجتمــع فــي المحافظة علــى المصالح العامــة والخاصة للمجتمع 
 تجــاه اآلخريــن 

ً
ككل، ودرء المفاســد التــي قــد تؤثــر علــى المجتمــع كمنظومــة بحيــث يشــعر كل فــرد ومؤسســة بــأن لديــه واجبــا

غيــر القادريــن علــى تحقيــق حاجاتهــم الخاصــة وذلــك بإيصــال المنافــع إليهــم ورفع الضرر 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.

“شــركة اإلنمــاء لالســتثمار” أو “مديــر الصنــدوق”: تعنــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة 
ُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010269764(، وُمرخصــة مــن هيئــة 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 ُمقيــدة بالســجل 
التجــاري رقــم )1010404870(، وُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم )37-13172( لمزاولــة نشــاط التعامــل 

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

“الســوق”: تعنــي شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أو الســوق الماليــة الســعودية. وتشــمل حيــث يســمح ســياق 
ــف فــي الوقــت الحاضــر بالقيــام 

َّ
النــص بذلــك أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو موظــف، أو مســؤول، أو تابــع، أو وكيــل يمكــن أن يكل

ــارة “فــي الســوق” تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــالل أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا  ــأٍي مــن وظائــف الســوق. وعب ب
الســوق.
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“تداول”: النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

“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.

“المعاييــر والضوابــط الشــرعية”: هــي األحــكام والمعاييــر والضوابــط الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية للصنــدوق، يرجــى 
االطــالع علــى البنــد رقــم )11 -د( مــن مذكــرة المعلومــات.

“جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض”: جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض تســهم فــي تقديــم المســاعدات الماليــة والعينيــة للمحتاجين 
وهــي احــدى الجمعيــات الرائــدة فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة؛ تأسســت جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى يــد خــادم 

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز عــام 1374.

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة 
ً
“مجلــس إدارة الصنــدوق”: هــو مجلــس إدارة ُيعيــن أعضــاءه مديــر الصنــدوق وفقــا

واللوائــح ذات العالقــة لمراقبــة أعمــال مديــر 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 الصنــدوق، أو لديــه . 1
ً
أن يكــون موظفــا

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 التنفيذييــن لــدى . 3

مديــر الصنــدوق أو أي تابــع لــه.
 لحصص سيطرة في مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميين الماضيين.. 4

ً
أن يكون مالكا

 
ً
“مســؤول المطابقــة وااللتــزام”: مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار الــذي يتــم تعيينــه وفقــا

لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

 ومتوافــق 
ً
 عامــا

ً
“الصنــدوق”: يعنــي صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي، وهــو صنــدوق وقفــي اســتثماري مفتــوح ومطــروح طرحــا

مــع الضوابــط والمعاييــر الشــرعية، يســتثمر فــي أصــول اســتثمارية متعــددة، وتديــره شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

“صندوق استثماري مفتوح”: صندوق استثماري ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.

“رأس مال الصندوق / إجمالي قيمة أصول الصندوق”: مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(.

“شــروط وأحــكام الصنــدوق”: تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة بصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي التــي تحتــوي البيانــات 
 ألحــكام مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، تعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة 

ً
واألحــكام الحاكمــة لعمــل الصنــدوق وفقــا

واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، ويتــم توقيعهــا بيــن مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات.

“مذكــرة المعلومــات”: تعنــي مذكــرة المعلومــات المتعلقــة بصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي التــي تحتــوي البيانــات المطلوبــة 
 ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار.

ً
وفقــا

“رســوم إدارة الصنــدوق”: التعويــض والمصاريــف واألتعــاب التــي يتــم دفعهــا لمديــر الصنــدوق مقابل إدارة أصــول الصندوق. 
لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )5( مــن مذكــرة المعلومات.

المثــال وليــس  الصنــدوق، علــى ســبيل  التــي تدفــع مــن  المســتحقة  المصاريــف والرســوم  الفعليــة”: هــي  “المصاريــف 
الحصــر: المصاريــف المتعلقــة بمصاريــف أدارة وتقويــم االصــول العقاريــة، وطباعــة التقاريــر الســنوية للصنــدوق وتوزيعهــا، 

والمصاريــف التســويقية والنثريــات.

 لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة المعلومات.
ً
“اشتراك”: هو ما يقدمه المشترك )الواقف( لغرض الوقف وفقا

“نمــوذج طلــب االشــتراك”: النمــوذج المســتخدم لطلــب االشــتراك فــي الصنــدوق وأي مســتندات مطلوبــة 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.
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“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 صنــدوق االســتثمار 
 منهــا قيمــة الخصــوم والمصاريــف، ثــم ُيقســم الناتــج علــى إجمالــي عــدد الوحــدات القائمــة فــي تاريــخ التقويــم.

ً
مخصومــا

“يــوم التقويــم”: يقصــد بــه اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وهــو آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع 
ســنة ماليــة.

“يوم التعامل”: يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك في وحدات الصندوق.

“الوقف”: حبس األصل الموقوف وصرف الغلة أو بعضها على المصارف المحددة في هذه النشرة.

“األصل الموقوف”: جميع وحدات الصندوق.

“غلة الوقف”: العوائد المحققة من استثمارات الصندوق في كل يوم تقويم.

والدخــل  والصكــوك،  االســتثمار  األســهم ووحــدات صناديــق  علــى  النقديــة  التوزيعــات  بهــا  يقصــد  المحققــة”:  “العوائــد 
التأجيــري الناتــج مــن االســتثمارات العقاريــة، وعوائــد وصفقــات المرابحــة، باإلضافــة إلــى األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع 

أي مــن أصــول الصنــدوق ماعــدا األوراق الماليــة كمــا هــو مذكــور فــي بنــد التقويــم والتســعير. 

 لمــا هــو محــدد فــي هــذه 
ً
“مصــارف الوقــف”: هــي الجهــات والمجــاالت التــي تصــرف إليهــا غلــة الوقــف أو جــزٌء منهــا وفقــا

النشــرة لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )2( مــن مذكــرة المعلومــات.

“تاريــخ التوزيــع”: هــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســليم الحصــة المقــرر توزيعهــا مــن غلــة الوقــف لجمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض، 
وفــق مــا يقــرره مجلــس إدارة الصندوق.

“االســتثمارات”: األوراق الماليــة واألصــول العقاريــة واســتثمارات الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء و/أو األدوات المالية 
االســتثمارية التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق والمتوافقــة مــع المعاييــر والضوابط الشــرعية.

 مــن اآلتــي: األســهم وأدوات 
ً
“أوراق ماليــة”: تعنــي –وفــق قائمــة المصطلحــات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة– أيــا

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 الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

“نمو-الســوق الموازيــة”: هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية تمتــاز بمتطلبــات إدراج أقــل، كمــا تعتبــر منصــة بديلــة 
 بــأن االســتثمار فــي هــذه الســوق مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن فقــط.

ً
للشــركات الراغبــة بــاإلدراج، علمــا

“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 الجديــدة المطروحــة 
 لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة 

ً
 مكتســبا

ً
عنــد اعتمــاد الزيــادة فــي رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حقــا

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.

 فــي نمــاء 
ً
“صنــدوق االســتثمار”: برنامــج اســتثمار مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمشــتركين فيــه بالمشــاركة جماعيــا

رأس المــال الموقــوف فــي البرنامــج، ويديــره مديــر الصنــدوق مقابــل رســوم محــددة.
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تــداول وحداتــه فــي الســـوق أو ســـوق أوراق ماليــة أخــرى معتمــدة مــن 
ُ
“صناديــق المؤشــرات المتداولــة”: صـــندوق مؤشـــر ت

قبــل الهيئــة.

تــداول وحداتهــا فــي 
ُ
 ت

ً
 عامــا

ً
“صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة”: هــي صناديــق اســتثمار عقاريــة مطروحــة طرحــا

 ،
ً
 دوريــا

ً
، تحقــق دخــال

ً
 إنشــائيا

ً
الســوق، ويتمثــل هدفهــا االســتثماري الرئيــس فــي االســتثمار فــي عقــارات مطــورة تطويــرا

 علــى المشــتركين فــي هــذا الصنــدوق خــالل فتــرة عملــه، وذلــك بشــكل 
ً
ع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدا

ً
وتــوز

ســنوي بحــد أدنــى.

“استثمارات أسواق النقد”: االستثمار في صفقات سوق النقد وهي أدوات مالية قصيرة األجل.

“صنــدوق أســواق النقــد”: هــو صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه الوحيــد فــي االســتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل 
 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة وتكــون تلــك الصناديــق 

ً
وصفقــات ســوق النقــد وفقــا

.
ً
 عامــا

ً
مطروحــة طرحــا

“صفقــات المرابحــة”: صفقــات ينفذهــا الصنــدوق عــن طريــق تملــك ســلع وبيعهــا باألجــل، حيــث يبــدي العميــل رغبتــه في شــراء 
ســلعة مــن الصنــدوق باألجــل، ثــم يشــتري الصنــدوق الســلعة مــن الســوق، ويبيعهــا عليــه، وللعميــل حــق االحتفــاظ بالســلعة 
 بشــراء 

ً
 ماليــة

ً
أو تســلمها، ولــه أن يــوكل الصنــدوق فــي بيعهــا فــي الســوق، كمــا يمكــن تنفيذهــا بتوكيــل الصنــدوق مؤسســة

ســلٍع مــن الســوق الدوليــة 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.  

 شــائعة فــي ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات، ويكــون 
ً
“الصكــوك”: وثائــق متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول تمثــل حصصــا

 لحملــة الصكــوك.
ً
العائــد المتولــد مــن هــذه الموجــودات إيــرادا

“إصدارات مدرة للدخل الثابت”: وهي أدوات دين ذات دخل ثابت قد تكون قصيرة أو طويلة االجل.

لنظــام   
ً
الخاصــة وفقــا أو االعتباريــة  الطبيعيــة  التــي تخضــع للملكيــة  الخاصــة”: هــي االســتثمارات  الملكيــة  “اســتثمارات 

الشــركات فــي الــدول المســتثمر فيهــا، خــالل فتــرة ملكيتهــا فــي الصنــدوق، وقــد تكــون تلــك الشــركات عامــة قبــل أو خــالل 
عمليــة االســتحواذ إال ان بعــد عمليــة االســتحواذ ســتكون شــركة ذات ملكيــة خاصــة.

 من الحاالت اآلتية:
ً
“التغييرات األساسية” تعني أيا

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.. 1
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على المشتركين )الواقفين( أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق. . 2
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 مالكو الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.. 1
أْن يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة . 2

الصنــدوق أو أي تابــع ألي منهمــا.
 من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق.. 3

ً
 جديدا

ً
أْن يقدم نوعا

أْن يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.. 4
أي حاالت أخرى تقررها الجهات المختصة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.. 5

“حقــوق التصويــت المرتبطــة بأصــول الصنــدوق”: جميــع حقــوق التصويــت المرتبطــة بأســهم أو حصــص ملكيــة شــركة يســتثمر 
فيهــا الصنــدوق ويمكــن ممارســتها مــن خــالل جمعيــة عموميــة.

“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 األوضاع 
االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ونتائــج الدراســات الماليــة والمعلومــات المتوفــرة تجــاه الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي 

الســوق.
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“التحليــل األساســي”: هــو عمليــة تحليــل البيانــات والمعلومــات االقتصاديــة والماليــة والفنيــة للفــرص االســتثمارية، وذلــك 
، والتعــرف علــى حجــم المخاطــر المســتقبلية.

ً
بهــدف التنبــؤ بربحيــة المنشــأة مســتقبال

“التحليــل الفنــي”: هــو دراســة االتجــاه الماضــي لســعر الســهم وكميــة تداولــه، لمحاولــة التنبــؤ باتجاهــه المســتقبلي ويتــم 
اســتخدام برامــج مختصــة فــي تحويــل تغيــرات األســعار إلــى مخططــات بيانيــة تربــط الســعر بالزمــن.

“المؤشرات الفنية”: التحليل األساسي والفني لكل فرصة استثمارية.

“المؤشر االسترشادي”: وهو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء استثمارات الصندوق.

“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 
.
ً
 ميالديــا

ً
للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والميزانيــة العموميــة، 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.

 أليام العمل الرسمية في الهيئة.
ً
“اليوم”: يوم عمل في المملكة طبقا

 “يوم عمل”: يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية.

“الظــروف االســتثنائية”: يقصــد بهــا الحــاالت التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه فــي حــال حدوثهــا مــن الممكــن أن تتأثــر أصــول 
 لعــدة عوامــل اقتصاديــة و/أو سياســية و/أو تنظيميــة، علــى ســبيل المثــال وليــس 

ً
 بشــكل غيــر معتــاد نظــرا

ً
الصنــدوق ســلبا

الحصــر )الحــروب، الكــوارث الطبيعيــة، انهيــار العملــة، ..............(.
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الجهة المستفيدة
“جمعية البر الخيرية بالرياض” 

 

 نشــأت فكــرة تأســيس جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى يــد رائــد العمــل الخيــري خــادم الحرميــن 
ً
منــذ أكثــر مــن 60 عامــا

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ذلــك فــي عــام 1374 هـــ و منــذ ذلــك الوقــت و جمعيــة البــر تســهم فــي تقديــم 
المســاعدات الماليــة و العينيــة للمحتاجيــن و تتطــور فــي خدماتهــا مــن عــام إلــى آخــر حتــى أصبحــت إحــدى الجمعيــات الرائــدة 
فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة و المتميــزة فــي رســالتها و برامجهــا حيــث ال تقــف هــذه البرامــج علــى تقــدم المســاعدات 
الماليــة و العينيــة بــل إن هنــاك العديــد مــن البرامــج التعليميــة و الصحيــة و المهنيــة و كذلــك التوعويــة التــي تقــدم مــن خــالل 
فروعهــا العشــرة المنتشــرة فــي مدينــة الريــاض و تحــرص الجمعيــة علــى اســتخدام و ســائل التقنيــة الحديثــة فــي اســتقبال 

وتوزيــع المســاعدات علــى األســر المحتاجــة .

رؤيــة جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض هــي أن تكــون جمعيــة خيريــة نموذجيــة فــي إدارتهــا وتقنيتهــا وخدماتهــا، ورســالتها هي 
أن نســعى دائمــا لتحقيــق مســتوى عــال مــن الخدمــة االجتماعيــة ونبــذل قصــارى جهدنــا لخدمــة كل محتــاج ممــا ســيمكننا مــن 

موقــع متفــوق فــي خدمــة المجتمع. 

وقــد حرصــت جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى تحقيــق هــذه الرســالة مــن خــالل وضــع خمــس أهــداف رئيســية كخارطــة طريــق 
لــكل المشــاريع التــي تعمــل عليهــا وهــي:

رعايــة االســر الفقيــرة، والســعي لتخفيــف مــا تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واالثــاث واألجهــزة المنزليــة وغيرهــا مــع 	 
تقديــم مســاعدات ماليــه لهــم.

تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.	 
استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.	 
االشتراكات مع الهيئات االهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.	 
إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة المدرســية، تفطيــر الصائــم، زكاة الفطــر، كســوة العيــد، كســوة الشــتاء، 	 

واالســتفادة مــن لحــوم االضاحــي والصدقــات الجاريــة(.
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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 

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

صندوق بريد 92350 الرياض  11653
هاتف:966114942444+

فاكس: 966114944266+
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:
 www.nomwcapital.com.sa

الجهة المستفيدة

شارع خالد السلمي، حي النموذجية، جمعية البر الخيرية بالرياض
الرياض

60:MBC ،11491 ص.ب 4004 الرياض
هاتف: 6666 405 11 966+
فاكس: 0641 405 11 966+

الموقع اإللكتروني:
http://www.albr.org

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

مدينة الرائدة الرقمية – حي النخيلالهيئة العامة لألوقاف
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

مســاعدة الجهــة المســتفيدة فــي تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة فــي دعــم األســر 
المحتاجــة 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 علــى األمــد الطويــل، ويتــم توزيــع نســبة مــن العوائــد 
المحققــة )غلــة الوقــف( بشــكل دوري علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والمتمثلــة 
فــي مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن مــن خــالل الجهــة المســتفيدة وهــي جمعيــة البــر الخيريــة 

بالريــاض.

)10( رياالت سعودية.سعر الوحدة عند بداية الطرح

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

مئة )100( ريال سعودي.الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

كل يوم عمل.أيام قبول طلبات االشتراك

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

لــكل يــوم تقويــم.

بنهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل عند الساعة الرابعة مساًء.آخر موعد لتسلم طلبات االشتراك

يوم التقويم
هــو اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لغــرض 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 قيمة أصــول الصندوق، 
 علــى 

ً
 )غلــة الوقــف( يعــادل أو يزيــد عــن 0.75 % ســنويا

ً
 إيجابيــا

ً
وإذا لــم يحقــق الصنــدوق عائــدا

رأس مــال الصنــدوق )األصــل الموقــوف( فلــه أْن يتنــازل عــن هــذه الرســوم أو جــزٍء منهــا.

رسوم الحفظ
أصــول  قيمــة  اجمالــي  مــن   

ً
ســنويا أســاس  نقــاط   )10( بنســبة  األتعــاب  حســاب  يتــم  ســوف 

 وقــدرة )100,000( فقــط مائــة ألــف ريــال، تحســب كل 
ً
الصنــدوق، علــى أال تتجــاوز االتعــاب مبلغــا

يــوم وتســتقطع بشــكل نصــف ســنوي.

المصاريف األخرى
 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتدفــع بشــكل ربع ســنوي 

ً
نســبة 0.10 % بحــد أقصــى ســنويا

للمصاريــف الفعلية.

تدفع مباشرة من أصول الصندوق.مصاريف التعامل

2020/07/01م.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:. 	
اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه: أ. 

شركة اإلنماء لالستثمار. االسم  

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

ب. عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق:

بــرج العنــود- 2، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب: 55560 الريــاض 11544 المملكــة  العنوان 
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. 

هـ. عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ: 

www.nomwcapital.com

النظام المطبق:. 	
يخضــع صنــدوق االســتثمار الوقفــي ومديــر الصنــدوق لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة والتعليمــات الخاصــة 
بالصناديــق االســتثمارية الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

أهداف الصندوق االستثمارية:. 	
صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي: هــو صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام ومفتــوح، يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي أ. 

لألوقــاف الخاصــة مــن خــالل المشــاركة فــي دعــم االســر المحتاجــة عبــر تنميــة أصــول الصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق 
مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى 
اســتثمار أصــول الصنــدوق بمهنيــة وحرفيــة بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف علــى األمــد الطويــل، وتوزيع 
نســبة مــن العوائــد )غلــة الوقــف( بشــكل ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي 
الخدمــة االجتماعيــة مــن خــالل الجهــة المســتفيدة )جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض(، وتلتــزم الجهــة المســتفيدة بصــرف 

)غلــة الوقــف( علــى مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن وتشــمل علــى ســبيل المثــال مــا يأتــي:

رعايــة االســر الفقيــرة، والســعي لتخفيــف مــا تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واالثــاث واألجهــزة المنزليــة وغيرهــا مــع 
تقديــم مســاعدات ماليــه لهــم.

تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.	 
استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.	 
االشتراكات مع الهيئات االهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.	 
إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة المدرســية، تفطيــر الصائــم، زكاة الفطــر، كســوة العيــد، كســوة 	 

الشــتاء، واالســتفادة مــن لحــوم االضاحــي والصدقــات الجاريــة(.
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 سياسات استراتيجيات االستثمار الرئيسية:ب. 

ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى المحافظــة علــى أصــول الصنــدوق وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، مــن 	 
 لهــذه الشــروط 

ً
خــالل االســتثمار فــي أصــول متعــددة تتناســب مــع أهــداف الوقــف وطبيعتــه ومصارفــه المحــددة وفقــا

واألحــكام ومذكــرة المعلومــات، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى تنويــع محفظــة الوقــف علــى فئــات متعــددة 
مــن األصــول بمــا يحقــق المحافظــة علــى األصــل الموقــوف والســعي لتحقيــق نمــو معتــدل يلبــي احتياجــات الوقــف 
 اســتثمارية متنوعــة طويلــة وقصيــرة 

ً
المتجــددة، وذلــك مــن خــالل اتبــاع سياســات اســتثمارية متوازنــة تغطــي أصــوال

األجــل.
توظيــف 	  علــى  الصنــدوق  مديــر  ســيعمل  االســتثمارية،  الصنــدوق  اســتراتيجيات  ولتحقيــق  ســبق  لمــا   

ً
تأسيســا

الصنــدوق: أهــداف  تحقيــق  ســبيل  فــي  اآلتيــة  االســتراتيجيات 
حماية األصل الموقوف من خالل تنويع محفظة االستثمار في فئات أصول متنوعة.	 
التركيز على االستثمار طويل األجل.	 
 ذات عوائــد أو صفقــات ســوق النقــد   مــع طــرف خاضــع 	 

ً
التركيــز علــى األصــول المــدرة للدخــل ســواء أكانــت أســهما

لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة علــى أن تكــون متوافقــة مــع المعاييــر 
 عقاريــة مــدرة للدخــل بمــا يســهم فــي تحقيــق دخــل دوري للصنــدوق ونمــو األصــل 

ً
والضوابــط الشــرعية  أو أصــوال

الموقــوف علــى المــدى المتوســط والطويــل، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الصنــدوق لتوزيــع عوائــد نقديــة دوريــة لصالــح 
جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض لتولــي صرفهــا علــى مصــارف الوقــف. 

، وســواًء بالريــال 	 
ً
 أو دوليــا

ً
سيســتثمر الصنــدوق بشــكل أساســي فــي أنــواع متعــددة مــن فئــات األصــول ســواًء محليــا

الســعودي أو بعمــالت أخــرى منهــا األوراق الماليــة والتــي تشــمل: المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية و 
نمو-الســوق الموازيــة، واالكتتابــات األوليــة وحقــوق األولويــة والصكــوك، ووحــدات صناديــق المرابحــة والصكــوك 
، ووحــدات صناديــق المؤشــرات. المرخصــة مــن الهيئــة أو جهــة رقابيــة لهــا معاييــر ومتطلبــات 

ً
 عامــا

ً
المطروحــة طرحــا

 والمتوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية كمــا سيســتثمر الصنــدوق 
ً
مماثلــة للهيئــة والمطروحــة طرحــا عامــا

فــي األصــول العقاريــة المطــورة والمــدرة للدخــل ســواء أصــول أو صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة والصناديــق 
( ورأس المــال الجــريء وصفقــات 

ً
 أو دوليــا

ً
العقاريــة المــدرة للدخــل، باإلضافــة إلــى اســتثمارات الملكيــة الخاصــة )محليــا

المرابحــة، بمــا يتوافــق مــع األحــكام والمعاييــر الشــرعية، ولــن يســتثمر فــي أصــول عقاريــة غيــر مــدرة للدخــل.
قــد يلجــأ مديــر الصنــدوق فــي الظــروف االســتثنائية -وبنــاًء علــى تقديــره الخــاص- باالحتفــاظ بأصولــه علــى شــكل نقديــة 	 

و/أو اســتثمارات فــي أســواق النقــد بنســبة )100 %(. يحــق لمديــر الصنــدوق 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. وتحتســب جميــع الرســوم والمصاريــف الخاصــة 

باالســتثمار فــي األوراق ماليــة المصــدرة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مديــر صنــدوق أخــر.
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 وخطط الشــركة التوســعية وجودة اإلدارة والعوائــد المتوقعة، 
باإلضافــة إلــى تحليــل المؤشــرات الفنيــة ومســتوى المخاطــر المرتبــط بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار االســتثمارات 

 حســب العوامــل المشــار إليهــا.
ً

 مناســبة
ً

 اســتثمارية
ً
عــدُّ فرصــا

ُ
التــي ت

النقــد 	  المرابحــة، صفقــات ســوق  فــي صفقــات  المتاحــة  العــروض  أفضــل  تحليــل  علــى  الصنــدوق  ســيعتمد مديــر 
وإصــدارات مــدرة للدخــل الثابــت المتوفــرة مــن حيــث العائــد ومســتوى المخاطــر لضمــان تحقيــق أفضــل عائــد ممكــن مــع 
الحفــاظ علــى أدنــى مســتوى ممكــن مــن المخاطــر. وكذلــك الحــال بالنســبة لتحليــل مســتوى مخاطــر وعوائــد الصكــوك 
والصناديــق المتاحــة بحيــث يتــم العمــل علــى انتقــاء الصكــوك والصناديــق العائــدة إلــى جهــات مصــدرة ذات ســمعه 

ومــالءة ماليــة جيــدة.
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- معاييــر االختيــار التاليــة ســيتم اســتخدامها لتحديــد انتقــاء مجموعــة الصكــوك المحتمــل االســتثمار بهــا ســواء الصــادرة 
عــن جهــات ســيادية حكوميــة او شــركات ســواء محليــة او دوليــة:

نوع الصك.  )1

المصدر.  )2

المبلغ القائم.  )3

على أن يتوفر فيها أحد الشروط التالية:

إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف   .1
المعتمــدة.  األخــرى 

 
ً
أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن يتجــاوز 30 % مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا  .2
مــع األخــذ فــي االعتبــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة الماليــة 

للُمصــدر، كفــاءة االصــول واالربــاح للُمصــدر.

- يجــوز لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أدوات أســواق النقــد )المرابحــات( مــع أطــراف نظيــرة خاضعــة لتنظيــم مؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي أو أي هيئــة رقابيــة مماثلــة خــارج المملكــة علــى أن يتوفــر فيهــا أحــد الشــروط التاليــة: 

إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف   )1
المعتمــدة.  األخــرى 

 
ً
أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن يتجــاوز 30 % مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا  )2
مــع األخــذ فــي االعتبــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة الماليــة 

للُمصــدر، كفــاءة االصــول واالربــاح للُمصــدر.

- ســيعتمد مديــر الصنــدوق علــى آليــة تقييــم داخليــة المتبعــة لتحديــد المالئــة االئتمانيــة لمصــَدر الفرصــة االســتثمارية 
ــاًء علــى عــدد مــن العوامــل والتــي نذكــر منهــا -علــى ســبيل المثــال ال  حيــث يقــوم مديــر الصنــدوق بتقييــم الجهــة بن

الحصــر- تصنيــف البلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة والمــالءة الماليــة وكفــاءة األصــول واألربــاح.  

ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة كل أصــل عقــاري علــى حــدة ومقارنتــه بالقطــاع العقــاري بشــكل عــام. يأخــذ مديــر 	 
الصنــدوق عــدة عوامــل بعيــن االعتبــار ومنهــا عائــد األصــل وموقــع العقــار ونســب الشــواغر وعوامــل أخــرى، وقــد 
يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى مستشــارين خارجييــن -طــرف ثالــث-  فيمــا يخــص التقييــم الفنــي والمالــي والخدمــات 
 بالســعر مــع التــزام مديــر الصنــدوق بنظــام تملــك العقــار لغيــر 

ً
القانونيــة بنــاًء علــى الخبــرة واألداء التاريخــي مقارنــة

الســعوديين.
حيــث ســيعتمد مديــر الصنــدوق عنــد االســتثمار فــي الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء علــى تحليــل وتحديــد 	 

القطاعــات المــراد االســتثمار بهــا ومــن ثــم اســتخدام التحليــل األساســي لــكل فرصــة اســتثمارية. باإلضافــة إلــى تحليــل 
المؤشــرات الفنيــة ومســتوى المخاطــر المرتبــط بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار الفرصــة االســتثمارية، وقــد يعتمــد 
مديــر الصنــدوق علــى مستشــارين خارجييــن -طــرف ثالــث - فيمــا يخــص التقييــم الفنــي والمالــي والخدمــات القانونيــة 

 بالســعر.
ً

بنــاًء علــى الخبــرة واألداء التاريخــي مقارنــة
ســيقوم مديــر الصنــدوق عنــد االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار بتقييــم كل صنــدوق بنــاًء علــى عائــد ومخاطــر كل 	 

صنــدوق واألداء الســابق لتلــك الصناديــق باإلضافــة إلــى معاييــر أخــرى علــى ســبيل المثــال -ال الحصــر- المــالءة الماليــة 
للمصــدر، وسياســات وإجــراءات االســتثمار الخاصــة بالمصــدر.

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

اإلجــراءات اآلتية:
- وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

 لمــا تقتضيــه السياســة المكتوبــة المعتمــدة مــن قبــل 
ً
- ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع عــن ممارســتها وفقــا

مجلــس إدارة الصنــدوق، وحفــظ ســجل كامــل يوثــق ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع عــن ممارســتها وأســباب ذلــك.

www. )ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح علــى موقعــه اإللكترونــي وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول -
tadawul.com.sa  عــن السياســات المتعلقــة بحقــوق التصويــت التــي يتبعهــا فــي الجمعيــات العامــة للشــركات المدرجــة. 
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حدود االستثمار:	 

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

الحد األعلىالحد األدنىفئات األصول

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

% 0% 30

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

60 %0 %الصكوك وصناديق الصكوك وأي إصدارات مدره للدخل الثابت

40 %0 %صناديق المؤشرات المتداولة

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

30 %0 %استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء )مباشرة( او من خالل الصناديق

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

مدة الصندوق:. 	
مفتوح.

قيود/ حدود االستثمار:. 	
يلتزم مدير الصندوق -خالل إدارته للصندوق- بما يأتي:أ. 

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

2( المعايير والضوابط الشرعية للصندوق.

3( قرارات مجلس إدارة الصندوق.

يحــق للصنــدوق االســتثمار فــي األصــول الموضحــة فــي جــدول توزيعــات االســتثمار الــوارد فــي الفقــرة )3( مــن هــذه ب. 
الشــروط واألحــكام بشــكل مباشــر أو مــن خــالل صناديــق اســتثمارية تســتثمر بشــكل أساســي فــي تلــك األصــول، علــى 
أن تكــون تلــك الصناديــق متوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط 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. 

العملة:. 	
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.
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مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 	
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.

- الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:

رسوم إدارة

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

ً
 إيجابيــا

ً
الصنــدوق، وإذا لــم يحقــق الصنــدوق عائــدا

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

منهــا.

مصاريف خدمات الحفظ
 مــن اجمالــي قيمــة أصــول 

ً
ســوف يتــم حســاب األتعــاب بنســبة )10( نقــاط أســاس ســنويا

 وقــدرة )100,000( فقــط مائــة ألــف ريــال، 
ً
الصنــدوق، علــى أال تتجــاوز االتعــاب مبلغــا

تحســب كل يــوم تقويــم وتســتقطع بشــكل نصــف ســنوي.

المســتقلين  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة 
فقــط

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

ريــال  أســاس 5000  علــى   ،
ً
تســتقطع ســنويا المســتقلين  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  مــن 

للعضــو الواحــد لالجتمــاع الواحــد.

أتعاب مراجع الحسابات الخارجي
مبلــغ 27,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة تحســب كل يــوم تقويــم وتســتقطع 

.
ً
ســنويا

موقــع  علــى  الدوريــة  التقاريــر  نشــر  رســوم 
تــداول

.
ً
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

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

المالــي. الســنوية المدققــة وملخــص اإلفصــاح  الســنوية والتقاريــر 

المصاريف األخرى

 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتدفــع بشــكل 
ً
نســبة 0.10 % بحــد أقصــى ســنويا
ربــع ســنوي للمصاريــف الفعليــة. 

األصــول  وتقويــم  بــإدارة  المتعلقــة  المصاريــف  الحصــر:  وليــس  المثــال  ســبيل  علــى 
تحويــل. مصاريــف  وتوزيعهــا،  للصنــدوق  الســنوية  التقاريــر  وطباعــة  العقاريــة، 

ســتكون  وجودهــا  حــال  التمويــل  مصاريــف 
الســائدة الســوق  أســعار  حســب 

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( بتاريــخ 1438/11/2هـــ 	 
 مــن 1 ينايــر 

ً
والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )“GAZT”(، بــدأ تطبيقــه اعتبــارا

2018م )“تاريــخ الســريان”(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بحســب مــا تقــرره الدولــة مــن وقــت 
آلخــر علــى جميــع الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بنــد “مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب” مــن الشــروط واألحــكام 

ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة لصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي طــول مــدة الصنــدوق.

ســيكون علــى صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة عــن جميــع الواقفيــن الذيــن ســيتم 	 
تاريــخ تشــغيل  بدايــة مــن  تناســبي  المضافــة علــى أســاس  القيمــة  بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة  اشــتراكهم 

الصنــدوق حتــى انتهــاء الســنة الماليــة.

 للطبيعة الوقفية للصندوق.ب. 
ً
 بأنه ال يمكن استرداد أو نقل الوحدات نظرا

ً
ال توجد رسوم على االشتراك، علما

تخضــع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، وســيتم اإلفصــاح عنهــا فــي نهايــة ج. 
الســنة الماليــة للصنــدوق.

التقويم والتسعير:. 	
 لمــا ورد فــي الملحــق رقــم )6( مــن الئحــة صناديــق أ. 

ً
يتــم تحديــد صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بشــكل عــام وفقــا

االســتثمار وذلــك علــى أســاس مــا يأتــي:

- يتــم التقويــم علــى أســاس عملــة األصــل ويكــون تحديــد التقويــم بنــاًء علــى جميــع األصــول التــي تضمهــا المحفظــة 
 منهــا المســتحقات بالصنــدوق فــي وقــت التقويــم.

ً
مخصومــا

- تعتمــد طريقــة التقويــم عــل نــوع األصــل، وقــد يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى نظــم موثــوق فيهــا فيمــا يتعلــق بتحديــد 
القيــم واألســعار وأســعار الصــرف.

- سيتم اتباع المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوق:

ــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة أو علــى نظــام تســعير   ماليــة مدرجــة أو متداول
ً
إذا كانــت األصــول أوراقــا  .1

آلــي، فسيســتخدم ســعر آخــر صفقــة تمــت فــي ذلــك الســوق أو النظــام.

 آلخــر ســعر قبــل التعليــق، إال إذا كان هنــاك دليــل قاطــع 
ً
إذا كانــت األوراق الماليــة معلقــة، فينبغــي تقويمهــا وفقــا  .2

علــى أن قيمــة هــذه األوراق الماليــة قــد انخفضــت عــن الســعر المعلــق.

الفوائــد واألربــاح  إلــى  باإلضافــة  الدفتريــة  القيمــة  ســتخدم 
ُ
ت المدرجــة،  الســندات والصكــوك غيــر  إلــى  بالنســبة   .3

المتراكمــة.

بالنســبة ألغــراض تقييــم الســندات والصكــوك المدرجــة أو المتداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة أو علــى   .4
نظــام تســعير آلــي، ولكــن ال تســمح ظــروف تلــك الســوق أو ذلــك النظــام بتقويــم الســندات أو الصكــوك وفــق مــا ورد 
فــي الفقــرة الفرعيــة )1( أعــاله، فســيتم تقويــم تلــك الســندات أو الصكــوك بنــاء علــى القيمــة الدفتريــة باإلضافــة 

لألربــاح المســتحقة للســندات أو الصكــوك حتــى يــوم التقويــم.

بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.  .5

بالنسبة إلى الودائع، القيمة األسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة.  .6

بالنســبة إلــى االســتثمارات العقاريــة واســتثمارات الملكيــة الخاصــة حســب التقييــم المعــد من المقيمين المســتقلين   .7
المعتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن أو أي جهــة إشــرافيه أخــرى.

أي اســتثمار آخــر، القيمــة العادلــة التــي يحددهــا مديــر الصنــدوق بنــاًء علــى الطــرق والقواعــد التــي يوافــق عليهــا   .8
أميــن الحفــظ. وبعــد التحقــق منهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للصنــدوق.

ســيتم تقويــم أصــول الصنــدوق بنهايــة آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع ســنة ماليــة، وفــي حــال كان ذلــك اليــوم ليــس بيــوم ب. 
عمــل فــإن يــوم التقويــم هــو يــوم العمــل التالــي لذلــك اليــوم.
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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 خاطــئ، فســيقوم   )1
ــك. ــدوق بتوثيــق ذل ــر الصن مدي

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

للســوق اإللكترونــي  والموقــع  الصنــدوق  لمديــر  اإللكترونــي  الموقــع  فــي   
ً
فــورا ذلــك  عــن  واإلفصــاح  الوحــدة 

 للمــادة )71( مــن الئحــة 
ً
www.tadawul.com.sa  وفــي تقاريــر الصنــدوق العــام التــي يعّدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا  

االســتثمار. صناديــق 

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

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 والمصروفــات الثابتة 
 ثــم الرســوم المتغيــرة بنــاًء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وذلــك فــي يــوم التقويــم المحــدد بآخــر يــوم عمــل 

ً
أوال

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 في يــوم التقويم 

ذي العالقــة.

ويتم تقويم صافي قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي. 

مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:

يتــم نشــر ســعر الوحــدة كل ربــع ســنة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم وذلــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 
.www.tadawul.com.sa )لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول

التعامالت:. 	
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 تســلم 
ً
ســتتم المشــاركة فــي الصنــدوق اعتبــارا

 فــي يــوم التعامــل التالــي، وفــي حــال 
ً
الطلــب يــوم التقويــم قبــل الســاعة الرابعــة مســاًء يصبــح الطلــب نافــذا

 فــي يــوم التعامــل الالحــق 
ً
تســلم الطلــب بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء مــن يــوم التقويــم فــإنَّ الطلــب ُيعــدُّ نافــذا

ليــوم التعامــل التالــي.

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

األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة 
للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، وســيتم تقييمهــا بنــاُء علــى يــوم التقييــم القــادم، علــى أن 
 فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف 

ً
يتــم اســتثمار مبالــغ االشــتراكات مؤقتــا

خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، 
وســيتم إضافــة أربــاح المبالــغ المســتثمرة فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد لمبالــغ االشــتراك 

األوليــة لصالــح المشــتركين فــي الصنــدوق.
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 فــي أدوات أســواق النقــد )المرابحــات( مــع أطــراف نظيــرة 
ً
مبالــغ االشــتراكات التــي ســيتم االســتثمار بهــا مؤقتــا

خاضعــة لتنظيــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أو أي هيئــة رقابيــة مماثلــة خــارج المملكــة يجــب أن يتوفــر 
فيهــا أحــد الشــروط التاليــة: 

إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف ( 1
األخــرى المعتمدة. 

أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن تتجــاوز 30 % مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق ( 2
 مــع األخــذ فــي االعتبــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة 

ً
مناســبا

الماليــة للُمصــدر، كفــاءة االصــول واالربــاح للُمصــدر.

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق:ج. 
سيتعذر على مدير الصندوق تلبية أي طلب استرداد من المشتركين )الواقفين(. 

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 يحتفظ 
بالحــق فــي رفــض طلــب اشــتراك أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا كان ذلــك االشــتراك 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 الصنــدوق تلبيــة أي 
طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفيــن(.

نقل ملكية الوحدات إلى مشتركين آخرين:و. 

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة وليســت مملوكــة للمشــتركين )الواقفيــن(، 
فإنــه ســيتعذر علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة أي طلــب لنقــل ملكيــة الوحــدات إلــى مشــتركين آخريــن.

اشتراك مدير الصندوق في وحدات الصندوق:ز. 

قد يشترك مدير الصندوق في 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 عنــد الســاعة 
، وفــي حــال تســلم طلــب االشــتراك بعــد نهايــة يــوم العمــل 

ً
الرابعــة مســاًء بشــرط تقديــم طلــب االشــتراك مكتمــال

الــذي يســبق يــوم التعامــل بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء فســيتم معاملتــه كطلــب فــي يــوم التعامــل التالــي 
فــي   

ً
االشــتراكات مؤقتــا مبالــغ  اســتثمار  يتــم  أن  علــى  القــادم،  التقييــم  يــوم  علــى  بنــاُء  تقييمهــا  وســيتم 

المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة 
رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، وســيتم إضافــة أربــاح المبالــغ المســتثمرة فــي 

المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد لمبالــغ االشــتراك األوليــة لصالــح المشــتركين فــي الصنــدوق.

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 بالمملكــة العربيــة الســعودية 
وذلــك فــي أي يــوم عمــل، مــع إلزاميــة إبــراز المشــتركين )الواقفيــن( األفــراد لبطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة 
الســارية )للســعوديين( والبطاقــة الوطنية/الجــواز )للخليجييــن( واإلقامــة الســارية )للمقيميــن( والتأكــد 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 نماذج 
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.
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ولــن يكــون للمشــركين )الواقفيــن( خيــار اســترداد الوحــدات مــن الصنــدوق، بحكــم خصوصيــة الصنــدوق وطبيعتــه ي. 
الوقفيــة.

الحــد األدنــى لعــدد أو قيمــة الوحــدات التــي يجــب علــى المشــترك بالوحــدات االشــتراك فيهــا أو نقلهــا أو 	 
اســتردادها:

ــغ ألــف )1,000( ريــال ســعودي، والحــد األدنــى ألي اشــتراك 	  الحــد األدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق هــو مبل
إضافــي هــو مبلــغ مائــة )100( ريــال ســعودي.

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة، فإنــه يتعــذر علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة أي ك. 
طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفيــن(.

الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعة:	 

يهدف مدير الصندوق إلى جمع مبلغ )50( مليون ريال سعودي كحد أدنى لرأس مال الصندوق.   	 

اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة لضمــان اســتيفاء متطلــب )10( مالييــن ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى ل. 
لصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق:

ســيقوم مديــر الصنــدوق بااللتــزام بلوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة فــي حــال قامــت بطلــب أي اجــراء 	 
تصحيحــي عنــد عــدم اســتيفاء متطلــب 10 مالييــن أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى لصافــي قيمــة األصــول.

ســيلتزم مديــر الصنــدوق بالتعميــم الصــادر عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة وأي تعديــل عليــه، رقــم 	 
)ص/17/561/6/1( بتاريــخ 1438/05/04هـــ الموافــق 2017/02/01م، بشــأن إعفــاء الصناديــق العامــة مــن بعــض 
متطلبــات الئحــة صناديــق االســتثمار، فقــد أصــدر مجلــس هيئــة الســوق الماليــة قــراره فــي 1440/03/06هـــ 
الموافــق 2018/11/14م المتضمــن )تمديــد إعفــاء مديــري الصناديــق العامــة مــن االلتــزام بمتطلبــات الفقــرة 
)هـــ( مــن المــادة )59( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، بحيــث يجــوز تحديــد حــد أدنــى أقــل مــن )10( مالييــن ريــال 
أو مــا يعادلهــا لمــا ينبغــي جمعــة خــالل مــدة الطــرح األولــي مــن اشــتراكات المســتثمرين فــي الصناديــق 

العامــة وذلــك حتــى تاريــخ 2020/12/31م(.

سياسات التوزيع:. 		
سياسة توزيع الدخل واألرباح:أ. 

ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة بنســبة 70 % وال تقــل عــن 50 % مــن غلــة الوقــف بشــكل دوري لصالــح جمعيــة 
ــة بالريــاض، وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا، ويحــق لمجلــس إدارة  ــر الخيري الب
ــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال تقــل عــن 30 % وال تزيــد عــن 50 % مــن  الصنــدوق تخصيــص جــزٍء مــن غل

صافــي الغلــة لــكل ســنة ماليــة )حســب تعليمــات الترخيــص للصناديــق االســتثمارية الوقفيــة(.

تاريخ التوزيع:ب. 

ــر  ســيتم توزيــع نســبة مــن عوائــد غلــة الوقــف التــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق لصالــح جمعيــة الب
الخيريــة بالريــاض بشــكل ســنوي )كل نهايــة ســنة ماليــة(.

كيفية دفع التوزيعات:ج. 

تحــدد اآلليــة مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق وســيتم اإلعــالن عــن العوائــد الموزعــة مــن غلــة الوقــف فــي حــال 
توزيعهــا– مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق www.alinmainvestment.com وموقــع الســوق 

.www.tadawul.com.sa )تــداول( الماليــة الســعودية 
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 تقديم التقارير للمشتركين بالوحدات:. 		
يرســل مديــر الصنــدوق إشــعار تأكيــد إلــى المشــترك )الواقــف( كلمــا كان هنــاك اشــتراك فــي الوحــدات مــن قبــل ذلك أ. 

المشــترك )الواقــف(،  كمــا يتــم إرســال تقريــر يبيــن الموقــف المالــي لألصــل الموقــوف )األمــوال المشــترك بهــا( مــن 
 مــن كل اشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق، وعــدد الوحــدات المشــترك بهــا وصافــي قيمــة 

ً
المشــترك خــالل )15( يومــا

ــد يــوم التعامــل(، والقوائــم الماليــة المراجعــة للصنــدوق وذلــك خــالل  ــرة )عن األصــول للوحــدة بنهايــة هــذه الفت
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، وســيتم إعــداد التقاريــر األوليــة وإتاحتهــا للجمهــور خــالل )35( 

ً
مــدة ال تتجــاوز )70( يومــا

 للمــادة رقــم )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر ووفقــا

ً
يومــا

www.alinmainvestment.com ب.  الصنــدوق  لمديــر  االلكترونــي  الموقــع  فــي  الصنــدوق  تقاريــر  إتاحــة  ســيتم 
وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( www.tadawul.com.sa، وســيتم 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. 

سجل المشتركين بالوحدات:. 		
 بالمشــتركين فــي الوحــدات ويحفظــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وُيعــد 

ً
 محدثــا

ً
ســيعد مديــر الصنــدوق ســجال

 علــى االشــتراك بالوحــدات المثبتــة فيــه، وســيتم إتاحــة الســجل لمعاينــة الجهــات المختصــة 
ً
 قاطعــا

ً
هــذا الســجل دليــال

 عنــد الطلــب.
ً
عنــد طلبهــا، وســيتم تقديــم ملخــص للســجل إلــى أي مشــترك بالوحــدات مجانــا

اجتماع المشتركين بالوحدات:. 		  
 للوائــح والتعليمــات الســارية بهــذا الخصــوص، وللواقــف تفويــض الجهــة أ. 

ً
يتــم عقــد اجتماعــات المشــتركين وفقــا

المســتفيدة بممارســة جميــع حقوقــه فــي اجتماعــات الواقفيــن والقــرارات التــي تصــدر عنهــا.

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

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

تكون الدعوة لعقد اجتماع الواقفين وفق ما تنص عليه اللوائح والتعليمات.د. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل )10( أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي مــن ه. 
ــر مــن الواقفيــن المشــتركين مجتمعيــن أو منفرديــن فــي 25 % علــى األقــل  الجهــة المســتفيدة أو واقــف أو أكثـ

مــن وحــدات الصنــدوق.

 إال إذا حضــره عــدد مــن الواقفيــن الذيــن اشــتركوا مجتمعين في 25 % على األقل و. 
ً
ال يكــون اجتمــاع الواقفيــن صحيحــا

مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق، ويســري ذلــك علــى الجهة المســتفيدة وفق ما نصت عليه اللوائــح والتعليمات.

إذا لــم ُيســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة )هـــ( مــن هــذا البنــد، فيجــب على مديــر الصندوق الدعــوة الجتماع ثاٍن ز. 
بإعــالن ذلــك فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق والهيئــة العامــة لألوقــاف وبإرســال إشــعار 
كتابــي إلــى الجهــة المســتفيدة والواقفيــن –مالــم يفــّوض الجهــة المســتفيدة بممارســة حقوقــه التصويتيــة 
 ألحــكام هــذه التعليمــات )تعليمــات اجتمــاع المشــتركين بالوحــدات( - وأميــن الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع 

ً
وفقــا

 كانــت نســبة الواقفيــن الممثلــة فــي االجتمــاع.
ً
 أّيــا

ً
الثانــي بمــدة ال تقــل عــن )5( أيــام ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا
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لكل واقف صوت واحد في اجتماع الواقفين عن كل وحدة اشترك فيها.ح. 

يجــوز عقــد اجتماعــات الواقفيــن واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة ط. 
 للضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصــة.

ً
الحديثــة وفقــا

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

ُ
 بموافقــة مــن ت

ً
يكــون القــرار نافــذا

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

التقنيــة الحديثــة.

حقوق المشتركين بالوحدات:. 		
الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة وأي تعليق لالشتراك في الوحدات.أ. 

اشعارهم بالتغييرات المهمة أو التغييرات واجبة اإلشعار. ب. 

الموجــزة ج.  الســنوية  المراجعــة(، والتقاريــر  الماليــة  القوائــم  ذلــك  )بمــا فــي  الســنوية  التقاريــر  الحصــول علــى 
)71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار. المــادة  الوقــف، كمــا نصــت  والتقاريــر األوليــة ومصــارف 

يتــم تفويــض الواقــف بكافــة صالحياتــه وحقوقــه المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة والتعليمــات للناظــر )مجلــس إدارة د. 
الصنــدوق( فــي حــال وفاتــه أو فقدانــه ألهليتــه الشــرعية.

عنــد االشــتراك فــي الصنــدوق فــي فتــرة الطــرح ولــم يتــم جمــع الحــد األدنــى لتشــغيل الصنــدوق ســيتم إعــادة ه. 
 للوحــدات بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح وبدايــة تشــغيل 

ً
قيمــة االشــتراك لصاحبــه، كمــا ان المشــترك يصبــح واقفــا

الصنــدوق.

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

مسؤولية المشتركين بالوحدات:. 		  
 عن ديون والتزامات الصندوق.

ً
لن يكون المشترك بالوحدات مسؤوال

خصائص الوحدات:. 		
يجــوز لمديــر الصنــدوق إصــدار عــدد غيــر محــدود مــن الوحــدات تكــون جميعهــا موقوفــة لــذات الغــرض ومــن فئــة واحــدة، 
ويتمتــع المشــتركين 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:. 		
فــي حــال وجــود تغييــرات فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق فتخضــع لألحــكام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحــكام أ. 

الصناديــق  وتعليمــات  االســتثمار،  صناديــق  لوائــح  بموجــب  المحــددة  واإلشــعارات  والموافقــات  الصنــدوق 
العالقــة. ذات  المطبقــة  واللوائــح  الوقفيــة  االســتثمارية 
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تبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:ب. 
ُ
اإلجراءات التي ست

 قبــل ( 1
ً
 بــأي تغييــرات مقترحــة بحيــث ال تقــل فتــرة اإلشــعار عــن )21( يومــا

ً
ســيتم إشــعار الجهــات المختصــة كتابيــا

اليــوم المحــدد مــن قبــل مديــر الصنــدوق لســريان هــذا التغييــر. 

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

ســيتم اإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة ( 3
الســعودية )تــداول( www.tadawul.com.sa، أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك قبــل )10( أيــام مــن 

ســريان التغييــر.

 للمــادة )71( مــن ( 4
ً
بيــان تفاصيــل التغييــرات التــي حدثــت فــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا

الئحــة صناديق االســتثمار.

إشعار الهيئة والمشتركين بالوحدات على التغييرات واجبة االشعار:ت. 

 بــكل التغييــرات واجبــة االشــعار إلــى الصنــدوق، خــالل )8( أيــام مــن 
ً
يلتــزم مديــر الصنــدوق بإشــعار الهيئــة كتابيــا

 
ً
 أساســيا

ً
ــرا ــر ال يعــد تغيي ــة االشــعار كل تغيي ــرات واجب حدوثهــا، وألغــراض هــذه الشــروط واألحــكام يقصــد بالتغيي

، و فــي هــذه الحالــة ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات واجبــة االشــعار فــي 
ً
وال مهمــا

www. )تــداول(  الســعودية  الماليــة  الســوق  وموقــع   www.alinmainvestment.com االلكترونــي  موقعــه 
tadawul.com.sa، أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك خــالل )21( يــوم عمــل مــن تاريــخ حدوثهــا، كمــا ســيتم 
 لالئحــة 

ً
إدراج كافــة تفاصيــل التغييــرات واجبــة االشــعار فــي التقاريــر المعــدة مــن قبــل مديــر الصنــدوق وفقــا

صناديــق االســتثمار.

إنهاء صندوق االستثمار:. 		
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 الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف 

ومجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم إشــعار الهيئــة والمشــتركين بالوحــدات بذلــك.

اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:	 

فــي حــال إنهــاء الصنــدوق ســيتم تزويــد الهيئــة العامــة لألوقــاف بخطــة إنهــاء الصنــدوق، وســيتم نقــل أصــول 
الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه كأصــول وقفيــة خاصــة بجمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض فــإن تعــذر فــأي جهــة 
وقفيــة مماثلــة لوقــف الصنــدوق فــي أهدافــه ومصارفــه بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف.

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

“شــركة اإلنمــاء لالســتثمار” مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بممارســة 
أنشــطة التعامــل فــي األوراق الماليــة أصالــة عــن نفســها ووكالــة عــن غيرهــا؛ 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 والئحــة األشــخاص ( 1
المرخــص لهــم، وتعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة، وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات، 

وذلــك فيمــا يتعلــق بالصنــدوق.
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يقــع علــى عاتــق مديــر الصنــدوق االلتــزام بجميــع المبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة األشــخاص المرخــص ( 2
لهــم بمــا فــي ذلــك واجــب األمانــة تجــاه المشــتركين بالوحــدات، والــذي يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم 

ــذل الحــرص المعقــول. ــح األوقــاف محــل االســتثمار وب ومصال

 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 وواضحــة وصحيحــة 
ــة. وغيــر مضلل

 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار, تعليمــات الصناديــق االســتثمارية ( 4
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، ســواٌء أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا 
 تجــاه المشــتركين 

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

بالوحــدات والجهــة المســتفيدة عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو 
التقصيــر المتعمــد.

 عــن وضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤثر فــي اســتثمارات الصندوق، ( 5
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

وضمــان ســرعة التعامــل معهــا. علــى أن تتضمــن تلــك السياســات واإلجــراءات القيــام بعمليــة تقويــم المخاطــر بشــكل 
ســنوي علــى األقل.

 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار, تعليمــات الصناديــق االســتثمارية ( 6
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

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

تطبيــق برنامــج مراقبــة المطابقــة وااللتــزام لصنــدوق االســتثمار، وتزويــد الجهــات المختصــة بنتائــج التطبيــق عنــد ( 7
طلبهــا.

تكــون الجهــة المســتفيدة مســؤولة عــن مصــارف الوقــف وكيفيــة وآليــة صرفهــا ويحــق لمديــر الصنــدوق تعييــن مديــر ب. 
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 األشــخاص المرخــص ( 1
لهــم.

إلغــاء ترخيــص مديــر الصنــدوق فــي ممارســة نشــاط إدارة األصــول الوقفيــة واإلدارة أو ســحبه أو تعليقــه مــن قبــل ( 2
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 اســتبداله وذلــك بعــد ( 4
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

إذا رأت الجهــات المختصــة أو أي منهــا أن مديــر الصنــدوق قــد أخــل -بشــكل جوهــري وفــق تقديرهــا المحــض - بلوائــح ( 5
صناديــق االســتثمار واألنظمــة، تعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة.

وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االســتثمار أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود ( 6
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
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أمين الحفظ:. 		
مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:أ. 

“شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة” مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق المالية فــي المملكة العربية 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:

 لالئحة صناديق االســتثمار واألنظمة، تعليمات الصناديق االســتثمارية ( 1
ً
 عــن التزاماتــه وفقا

ً
ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال

، وُيعــّد 
ً
 ثالثــا

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

 تجــاه مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق 
ً
أميــن الحفــظ مســؤوال

الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.

 عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات، وهــو مســؤول ( 2
ً
ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال

كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

يحــق ألميــن الحفــظ تعييــن أميــن حفــظ مــن الباطــن، علــى أن يدفــع أميــن الحفــظ أتعــاب ومصاريــف أي أميــن حفــظ مــن ب. 
الباطــن مــن مــوارده الخاصــة، وذلــك بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وإشــعار الجهــات المختصــة والمشــتركين.

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

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاطه دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.( 1

إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الجهات المختصة.( 2

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

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

التنفيذيــة.

المحاسب القانوني:. 		
المحاسب القانوني للصندوق: أ. 

بي دي أو د. محمد العمري وشركاءه.

مهام وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني:ب. 

 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة المعاييــر الدولية 
ً
إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــا

للتقاريــر الماليــة، وأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومات.

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

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.( 1

2 ).
ً
إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقال

إذا قــرر مجلــس إدارة الصنــدوق أن المحاســب القانونــي ال يملــك المؤهــالت والخبــرات الكافيــة لتأديــة مهــام ( 3
المراجعــة بشــكل ُمــرض.

ن فيما يتعلق بالصندوق.( 4  لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعيَّ
ً
إذا طلبت الجهات المختصة وفقا
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أصول الصندوق:. 		
يتم حفظ أصول الصندوق بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق. أ. 

ســيفصل أميــن الحفــظ أصــول كل صنــدوق اســتثماري عــن أصولــه وعــن أصــول عمالئــه اآلخريــن، وســيتم تحديــد تلــك ب. 
األصــول بشــكل مســتقل مــن خــالل تســجيل األوراق الماليــة واألصــول األخــرى لــكل صنــدوق اســتثمار باســم أميــن الحفــظ 
ــد االلتزامــات  ــح ذلــك الصنــدوق، وســيتم االحتفــاظ بجميــع الســجالت الضروريــة وغيرهــا مــن المســتندات التــي تؤي لصال

التعاقديــة، كمــا هــو منصــوص فــي المــادة )25( )ب( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

ال يجــوز أن يكــون لمديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم ج. 
المشــورة أو المــوزع أّي مصلحــة فــي أصــول الصنــدوق أو مطالبــة فيمــا يتعلــق بتلــك األصول.
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إقرار من المشتركين في الصندوق:. 		
أقــر باالطــالع علــى شــروط وأحــكام صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة الخاصــة 
نــت مديــر  بالصنــدوق وأقــر بموافقتــي علــى خصائــص الوحــدات التــي اشــتركت فيهــا وأوقفتهــا لغــرض الصنــدوق المحــدد، وعيَّ
 علــى الوحــدات الموقوفــة ولــه ممارســة كافــة الصالحيــات النظاميــة الالزمــة بهــذا الخصــوص وفــق مــا تنــص 

ً
الصنــدوق مديــرا

عليــه لوائــح صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات المطبقــة ذات العالقــة.

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

التاريخ:  التوقيع:       

الختم )للمؤسسات/الشركات(: 

ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ

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

لقد ق

شركة اإلنماء لالستثمار

االسم:         المنصب:            التاريخ: 
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مذكرة المعلومات

 توقف وحداته لصالح 
ً
 عاما

ً
صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحا

جمعية البر الخيرية بالرياض

صندوق بر الرياض الوقفي 

Bir Ariyadh Waqf Fund
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مدير الصندوق
شركة اإلنماء لالستثمار

أمين الحفظ
شركة نمو المالية لالستشارات المالية 

صدرت هذه الشروط واألحكام في 2020/07/23م.

مذكــرة معلومــات صنــدوق االســتثمار خاضعــة لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقة، وتتضمن 
معلومــات كاملــة وواضحــة وصحيحــة وغيــر مضللــة عــن الصندوق.

ننصــح المشــتركين )الواقفيــن( بقــراءة محتويــات مذكــرة المعلومــات وفهمهــا. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات مذكــرة 
المعلومــات، ننصــح باألخــذ بمشــورة مستشــار مهنــي.



3

صنــدوق بــر الريــاض الوقفي 
Bir Ariyadh Waqf Fund

“روجعــت مذكــرة المعلومــات مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق وتمــت الموافقــة عليهــا. ويتحمــل مديــر الصنــدوق وأعضــاء 
 عــن دقــة واكتمــال المعلومــات الــواردة فــي مذكــرة 

ً
مجلــس إدارة الصنــدوق مجتمعيــن ومنفرديــن المســؤولية كاملــة

المعلومــات، كمــا يقــر ويؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق ومديــر الصنــدوق ويؤكــدون علــى صحــة واكتمــال المعلومــات 
الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات، كمــا يقــرون ويؤكــدون علــى أن المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات 

غيــر مضللــة”.

“وافقــت هيئــة الســوق الماليــة علــى تأســيس صنــدوق االســتثمار وطــرح وحداتــه. ال تتحمــل الهيئــة أّي مســؤولية عــن 
محتويــات مذكــرة المعلومــات، وال تعطــي أّي تأكيــد يتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخلــي نفســها صراحــة مــن أي مســؤولية 
مهمــا كانــت، ومــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي مذكــرة المعلومــات أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منهــا. وال تعطــي 
هيئــة الســوق الماليــة أّي توصيــة بشــأن جــدوى االســتثمار فــي الصنــدوق مــن عدمــه وال تعنــي موافقتهــا علــى تأســيس 
الصنــدوق توصيتهــا باالســتثمار فيــه أو تأكيــد صحــة المعلومــات الــواردة فــي الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات، وتؤكد 

علــى أن قــرار االســتثمار فــي الصنــدوق يعــود للمشــترك )الواقــف( أو مــن يمثلــه”.

تــم اعتمــاد صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي علــى أنــه صنــدوق اســتثمار وقفــي عــام مفتــوح متوافــق مــع المعاييــر والضوابــط 
الشــرعية المجــازة مــن ِقبــل الهيئــة الشــرعية المعينــة لصنــدوق االســتثمار.
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قائمة المصطلحات
“نظــام الســوق الماليــة )النظــام(”: نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 1424/6/2 هـــ 

والمعــدل بتاريــخ 2019/9/17م بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء )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 هيئــة الســوق 

الماليــة.

“الهيئــة العامــة لألوقــاف”: تعنــي الهيئــة العامــة لألوقــاف 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 العامــة لألوقــاف.

“نظــام مكافحــة غســل األمــوال”: يعنــي نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/31( وتاريــخ 
1433/5/11هـــ. 

“نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )“VAT”(: يعنــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م / 113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )“GAZT”(، وتــم 
فــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات 

ُ
 مــن 1 ينايــر 2018م )“تاريــخ الســريان”(، وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة ت

ً
البــدء بتطبيقــه اعتبــارا

التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت.

“الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم”: تعنــي اللوائــح التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية 
بموجــب القــرار رقــم 2005-83-1 بتاريــخ 1426/05/21 هجريــة )الموافــق 2005/06/28 ميالديــة( وتعديالتــه أو إعــادة تشــريعه 
وإنفاذه من وقت آلخر بموجب نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02 
هـــ )الموافــق 2003/07/31 م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-86-2017 وتاريــخ 1438/12/27 الموافــق 

2017/9/18 وتعديالتــه أو إعــادة إصــداره مــن وقــت آلخــر. 

“الئحــة صناديــق االســتثمار”: أي الالئحــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )1 - 193 - 2006( بتاريــخ 
وتاريــخ   2016-61-1 رقــم  الماليــة  الســوق  بقــرار مجلــس هيئــة  المعدلــة  / 2006 م(   07 /  15 )الموافــق  هـــ   1427/ 06/19

1437/8/16هــــ الموافــق 2016/5/23م بصيغتهــا المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

“التكافــل االجتماعــي”: يعنــي اشــتراك أفــراد ومؤسســات المجتمــع فــي المحافظة علــى المصالح العامــة والخاصة للمجتمع 
 تجــاه اآلخريــن 

ً
ككل، ودرء المفاســد التــي قــد تؤثــر علــى المجتمــع كمنظومــة بحيــث يشــعر كل فــرد ومؤسســة بــأن لديــه واجبــا

غيــر القادريــن علــى تحقيــق حاجاتهــم الخاصــة وذلــك بإيصــال المنافــع إليهــم ورفع الضرر 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.

“شــركة اإلنمــاء لالســتثمار” أو “مديــر الصنــدوق”: تعنــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة 
ُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010269764(، وُمرخصــة مــن هيئــة 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 ُمقيــدة بالســجل 
التجــاري رقــم )1010404870(، وُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم )37-13172( لمزاولــة نشــاط التعامــل 

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

“الســوق”: تعنــي شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أو الســوق الماليــة الســعودية. وتشــمل حيــث يســمح ســياق 
ــف فــي الوقــت الحاضــر بالقيــام 

َّ
النــص بذلــك أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو موظــف، أو مســؤول، أو تابــع، أو وكيــل يمكــن أن يكل

ــارة “فــي الســوق” تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــالل أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا  ــأٍي مــن وظائــف الســوق. وعب ب
الســوق.
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“تداول”: النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

“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.

“المعاييــر والضوابــط الشــرعية”: هــي األحــكام والمعاييــر والضوابــط الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية للصنــدوق، يرجــى 
االطــالع علــى البنــد رقــم )11 -د( مــن مذكــرة المعلومــات.

“جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض”: جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض تســهم فــي تقديــم المســاعدات الماليــة والعينيــة للمحتاجين 
وهــي احــدى الجمعيــات الرائــدة فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة؛ تأسســت جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى يــد خــادم 

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز عــام 1374.

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة 
ً
“مجلــس إدارة الصنــدوق”: هــو مجلــس إدارة ُيعيــن أعضــاءه مديــر الصنــدوق وفقــا

واللوائــح ذات العالقــة لمراقبــة أعمــال مديــر 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 الصنــدوق، أو لديــه . 1
ً
أن يكــون موظفــا

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 التنفيذييــن لــدى . 3

مديــر الصنــدوق أو أي تابــع لــه.
 لحصص سيطرة في مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميين الماضيين.. 4

ً
أن يكون مالكا

 
ً
“مســؤول المطابقــة وااللتــزام”: مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار الــذي يتــم تعيينــه وفقــا

لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

 ومتوافــق 
ً
 عامــا

ً
“الصنــدوق”: يعنــي صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي، وهــو صنــدوق وقفــي اســتثماري مفتــوح ومطــروح طرحــا

مــع الضوابــط والمعاييــر الشــرعية، يســتثمر فــي أصــول اســتثمارية متعــددة، وتديــره شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

“صندوق استثماري مفتوح”: صندوق استثماري ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.

“رأس مال الصندوق / إجمالي قيمة أصول الصندوق”: مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(.

“شــروط وأحــكام الصنــدوق”: تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة بصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي التــي تحتــوي البيانــات 
 ألحــكام مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، تعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة 

ً
واألحــكام الحاكمــة لعمــل الصنــدوق وفقــا

واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، ويتــم توقيعهــا بيــن مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات.

“مذكــرة المعلومــات”: تعنــي مذكــرة المعلومــات المتعلقــة بصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي التــي تحتــوي البيانــات المطلوبــة 
 ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار.

ً
وفقــا

“رســوم إدارة الصنــدوق”: التعويــض والمصاريــف واألتعــاب التــي يتــم دفعهــا لمديــر الصنــدوق مقابل إدارة أصــول الصندوق. 
لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )5( مــن مذكــرة المعلومات.

المثــال وليــس  الصنــدوق، علــى ســبيل  التــي تدفــع مــن  المســتحقة  المصاريــف والرســوم  الفعليــة”: هــي  “المصاريــف 
الحصــر: المصاريــف المتعلقــة بمصاريــف أدارة وتقويــم االصــول العقاريــة، وطباعــة التقاريــر الســنوية للصنــدوق وتوزيعهــا، 

والمصاريــف التســويقية والنثريــات.

 لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة المعلومات.
ً
“اشتراك”: هو ما يقدمه المشترك )الواقف( لغرض الوقف وفقا

“نمــوذج طلــب االشــتراك”: النمــوذج المســتخدم لطلــب االشــتراك فــي الصنــدوق وأي مســتندات مطلوبــة 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.
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“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 صنــدوق االســتثمار 
 منهــا قيمــة الخصــوم والمصاريــف، ثــم ُيقســم الناتــج علــى إجمالــي عــدد الوحــدات القائمــة فــي تاريــخ التقويــم.

ً
مخصومــا

“يــوم التقويــم”: يقصــد بــه اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وهــو آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع 
ســنة ماليــة.

“يوم التعامل”: يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك في وحدات الصندوق.

“الوقف”: حبس األصل الموقوف وصرف الغلة أو بعضها على المصارف المحددة في هذه النشرة.

“األصل الموقوف”: جميع وحدات الصندوق.

“غلة الوقف”: العوائد المحققة من استثمارات الصندوق في كل يوم تقويم.

والدخــل  والصكــوك،  االســتثمار  األســهم ووحــدات صناديــق  علــى  النقديــة  التوزيعــات  بهــا  يقصــد  المحققــة”:  “العوائــد 
التأجيــري الناتــج مــن االســتثمارات العقاريــة، وعوائــد وصفقــات المرابحــة، باإلضافــة إلــى األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع 

أي مــن أصــول الصنــدوق ماعــدا األوراق الماليــة كمــا هــو مذكــور فــي بنــد التقويــم والتســعير. 

 لمــا هــو محــدد فــي هــذه 
ً
“مصــارف الوقــف”: هــي الجهــات والمجــاالت التــي تصــرف إليهــا غلــة الوقــف أو جــزٌء منهــا وفقــا

النشــرة لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )2( مــن مذكــرة المعلومــات.

“تاريــخ التوزيــع”: هــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســليم الحصــة المقــرر توزيعهــا مــن غلــة الوقــف لجمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض، 
وفــق مــا يقــرره مجلــس إدارة الصندوق.

“االســتثمارات”: األوراق الماليــة واألصــول العقاريــة واســتثمارات الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء و/أو األدوات المالية 
االســتثمارية التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق والمتوافقــة مــع المعاييــر والضوابط الشــرعية.

 مــن اآلتــي: األســهم وأدوات 
ً
“أوراق ماليــة”: تعنــي –وفــق قائمــة المصطلحــات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة– أيــا

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 الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

“نمو-الســوق الموازيــة”: هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية تمتــاز بمتطلبــات إدراج أقــل، كمــا تعتبــر منصــة بديلــة 
 بــأن االســتثمار فــي هــذه الســوق مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن فقــط.

ً
للشــركات الراغبــة بــاإلدراج، علمــا

“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 الجديــدة المطروحــة 
 لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة 

ً
 مكتســبا

ً
عنــد اعتمــاد الزيــادة فــي رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حقــا

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.

 فــي نمــاء 
ً
“صنــدوق االســتثمار”: برنامــج اســتثمار مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمشــتركين فيــه بالمشــاركة جماعيــا

رأس المــال الموقــوف فــي البرنامــج، ويديــره مديــر الصنــدوق مقابــل رســوم محــددة.
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تــداول وحداتــه فــي الســـوق أو ســـوق أوراق ماليــة أخــرى معتمــدة مــن 
ُ
“صناديــق المؤشــرات المتداولــة”: صـــندوق مؤشـــر ت

قبــل الهيئــة.

تــداول وحداتهــا فــي 
ُ
 ت

ً
 عامــا

ً
“صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة”: هــي صناديــق اســتثمار عقاريــة مطروحــة طرحــا

 ،
ً
 دوريــا

ً
، تحقــق دخــال

ً
 إنشــائيا

ً
الســوق، ويتمثــل هدفهــا االســتثماري الرئيــس فــي االســتثمار فــي عقــارات مطــورة تطويــرا

 علــى المشــتركين فــي هــذا الصنــدوق خــالل فتــرة عملــه، وذلــك بشــكل 
ً
ع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدا

ً
وتــوز

ســنوي بحــد أدنــى.

“استثمارات أسواق النقد”: االستثمار في صفقات سوق النقد وهي أدوات مالية قصيرة األجل.

“صنــدوق أســواق النقــد”: هــو صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه الوحيــد فــي االســتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل 
 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة وتكــون تلــك الصناديــق 

ً
وصفقــات ســوق النقــد وفقــا

.
ً
 عامــا

ً
مطروحــة طرحــا

“صفقــات المرابحــة”: صفقــات ينفذهــا الصنــدوق عــن طريــق تملــك ســلع وبيعهــا باألجــل، حيــث يبــدي العميــل رغبتــه في شــراء 
ســلعة مــن الصنــدوق باألجــل، ثــم يشــتري الصنــدوق الســلعة مــن الســوق، ويبيعهــا عليــه، وللعميــل حــق االحتفــاظ بالســلعة 
 بشــراء 

ً
 ماليــة

ً
أو تســلمها، ولــه أن يــوكل الصنــدوق فــي بيعهــا فــي الســوق، كمــا يمكــن تنفيذهــا بتوكيــل الصنــدوق مؤسســة

ســلٍع مــن الســوق الدوليــة 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.  

 شــائعة فــي ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات، ويكــون 
ً
“الصكــوك”: وثائــق متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول تمثــل حصصــا

 لحملــة الصكــوك.
ً
العائــد المتولــد مــن هــذه الموجــودات إيــرادا

“إصدارات مدرة للدخل الثابت”: وهي أدوات دين ذات دخل ثابت قد تكون قصيرة أو طويلة االجل.

لنظــام   
ً
الخاصــة وفقــا أو االعتباريــة  الطبيعيــة  التــي تخضــع للملكيــة  الخاصــة”: هــي االســتثمارات  الملكيــة  “اســتثمارات 

الشــركات فــي الــدول المســتثمر فيهــا، خــالل فتــرة ملكيتهــا فــي الصنــدوق، وقــد تكــون تلــك الشــركات عامــة قبــل أو خــالل 
عمليــة االســتحواذ إال ان بعــد عمليــة االســتحواذ ســتكون شــركة ذات ملكيــة خاصــة.

 من الحاالت اآلتية:
ً
“التغييرات األساسية” تعني أيا

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.. 1
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على المشتركين )الواقفين( أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق. . 2
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 مالكو الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.. 1
أْن يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة . 2

الصنــدوق أو أي تابــع ألي منهمــا.
 من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق.. 3

ً
 جديدا

ً
أْن يقدم نوعا

أْن يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.. 4
أي حاالت أخرى تقررها الجهات المختصة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.. 5

“حقــوق التصويــت المرتبطــة بأصــول الصنــدوق”: جميــع حقــوق التصويــت المرتبطــة بأســهم أو حصــص ملكيــة شــركة يســتثمر 
فيهــا الصنــدوق ويمكــن ممارســتها مــن خــالل جمعيــة عموميــة.

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

“التحليــل الفنــي”: هــو دراســة االتجــاه الماضــي لســعر الســهم وكميــة تداولــه، لمحاولــة التنبــؤ باتجاهــه المســتقبلي ويتــم 
اســتخدام برامــج مختصــة فــي تحويــل تغيــرات األســعار إلــى مخططــات بيانيــة تربــط الســعر بالزمــن.

“المؤشرات الفنية”: التحليل األساسي والفني لكل فرصة استثمارية.

“المؤشر االسترشادي”: وهو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء استثمارات الصندوق.

“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 
.
ً
 ميالديــا

ً
للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والميزانيــة العموميــة، 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.

 أليام العمل الرسمية في الهيئة.
ً
“اليوم”: يوم عمل في المملكة طبقا

 “يوم عمل”: يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية.

“الظــروف االســتثنائية”: يقصــد بهــا الحــاالت التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه فــي حــال حدوثهــا مــن الممكــن أن تتأثــر أصــول 
 لعــدة عوامــل اقتصاديــة و/أو سياســية و/أو تنظيميــة، علــى ســبيل المثــال وليــس 

ً
 بشــكل غيــر معتــاد نظــرا

ً
الصنــدوق ســلبا

الحصــر )الحــروب، الكــوارث الطبيعيــة، انهيــار العملــة، ..............(.
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الجهة المستفيدة
“جمعية البر الخيرية بالرياض” 

 

 نشــأت فكــرة تأســيس جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى يــد رائــد العمــل الخيــري خــادم الحرميــن 
ً
منــذ أكثــر مــن 60 عامــا

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ذلــك فــي عــام 1374 هـــ و منــذ ذلــك الوقــت و جمعيــة البــر تســهم فــي تقديــم 
المســاعدات الماليــة و العينيــة للمحتاجيــن و تتطــور فــي خدماتهــا مــن عــام إلــى آخــر حتــى أصبحــت إحــدى الجمعيــات الرائــدة 
فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة و المتميــزة فــي رســالتها و برامجهــا حيــث ال تقــف هــذه البرامــج علــى تقــدم المســاعدات 
الماليــة و العينيــة بــل إن هنــاك العديــد مــن البرامــج التعليميــة و الصحيــة و المهنيــة و كذلــك التوعويــة التــي تقــدم مــن خــالل 
فروعهــا العشــرة المنتشــرة فــي مدينــة الريــاض و تحــرص الجمعيــة علــى اســتخدام و ســائل التقنيــة الحديثــة فــي اســتقبال 

وتوزيــع المســاعدات علــى األســر المحتاجــة .

رؤيــة جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض هــي أن تكــون جمعيــة خيريــة نموذجيــة فــي إدارتهــا وتقنيتهــا وخدماتهــا، ورســالتها هي 
أن نســعى دائمــا لتحقيــق مســتوى عــال مــن الخدمــة االجتماعيــة ونبــذل قصــارى جهدنــا لخدمــة كل محتــاج ممــا ســيمكننا مــن 

موقــع متفــوق فــي خدمــة المجتمع. 

وقــد حرصــت جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى تحقيــق هــذه الرســالة مــن خــالل وضــع خمــس أهــداف رئيســية كخارطــة طريــق 
لــكل المشــاريع التــي تعمــل عليهــا وهــي:

رعايــة االســر الفقيــرة، والســعي لتخفيــف مــا تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واالثــاث واألجهــزة المنزليــة وغيرهــا مــع 	 
تقديــم مســاعدات ماليــه لهــم.

تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.	 
استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.	 
االشتراكات مع الهيئات االهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.	 
إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة المدرســية، تفطيــر الصائــم، زكاة الفطــر، كســوة العيــد، كســوة الشــتاء، 	 

واالســتفادة مــن لحــوم االضاحــي والصدقــات الجاريــة(.
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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 

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

صندوق بريد 92350 الرياض  11653
هاتف:966114942444+

فاكس: 966114944266+
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:
 www.nomwcapital.com.sa

الجهة المستفيدة

شارع خالد السلمي، حي النموذجية، جمعية البر الخيرية بالرياض
الرياض

60:MBC ،11491 ص.ب 4004 الرياض
هاتف: 6666 405 11 966+
فاكس: 0641 405 11 966+

الموقع اإللكتروني:
http://www.albr.org

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

مدينة الرائدة الرقمية – حي النخيلالهيئة العامة لألوقاف
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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صندوق االستثمار:. 	
اسم صندوق االستثمار:أ. 

.)Bir Ariyadh Waqf Fund( ”صندوق بر الرياض الوقفي“

تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار:	. 
صدرت شروط وأحكام الصندوق في 1441/12/02هـ الموافق 2020/07/23م 

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته:ج. 
صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات الصندوق في 1441/12/02هـ الموافق 2020/07/23م. 

مدة الصندوق:د. 
مفتوح.

عملة صندوق االستثمار:ه. 
الريال السعودي.

سياسات االستثمار وممارساته:. 	
األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:و. 

ــدور التنمــوي لألوقــاف  ــز ال ــوح، يهــدف إلــى مســاعدة الجمعيــة فــي تعزي صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفت
الخاصــة مــن خــالل المشــاركة فــي دعــم الخدمــة االجتماعيــة عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها 
بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر 
الصنــدوق علــى اســتثمار أصــول الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف علــى األمــد الطويــل، 
وتوزيــع نســبة مــن العوائــد )غلــة الوقــف( بشــكل  ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق 
والممثلــة فــي الخدمــات االجتماعيــة مــن خــالل الجهــة المســتفيدة جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض، وتلتــزم الجهــة 

المســتفيدة بصــرف غلــة الوقــف علــى الخدمــات االجتماعيــة: 

رعايــة االســر الفقيــرة، والســعي لتخفيــف مــا تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واالثــاث واألجهــزة المنزليــة 	 
وغيرهــا مــع تقديــم مســاعدات ماليــه لهــم.

تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.	 

استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.	 

االشتراكات مع الهيئات االهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.	 

إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة المدرســية، تفطيــر الصائــم، زكاة الفطــر، كســوة العيــد، 	 
كســوة الشــتاء، واالســتفادة مــن لحــوم االضاحــي والصدقــات الجاريــة(.

أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي:ز. 

الحد األعلىالحد األدنىفئات األصول

األولويــة والطروحــات  األوليــة وحقــوق  المدرجــة والطروحــات  الشــركات  أســهم  )وتشــمل  األســهم 
المتبقيــة 

0%30%

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

%60%0 الصكوك وصناديق الصكوك و إصدارات مدرة للدخل الثابت

%40%0صناديق المؤشرات المتداولة 

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

%30%0استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء )مباشرة( او من خالل الصناديق
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سياســات تركيــز االســتثمار فــي أوراق ماليــة معينــة، أو فــي صناعــة أو مجموعــة مــن القطاعــات، أو فــي بلــد معيــن ح. 
أو منطقــة جغرافيــة معينــة علــى ان ال تتجــاوز االســتثمارات خــارج المملكــة العربيــة الســعودية نســبة ٪40 مــن 

إجمالــي أصــول الصنــدوق:

سيتبع مدير الصندوق السياسة التالية فيما يتعلق بتركيز استثمارات الصندوق:

التركيــز علــى األصــول المــدرة للدخــل ســواء كانــت أســهم ذات عوائــد أو صفقــات ســوق النقــد مــع طــرف 	 
خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة علــى أن تكــون متوافقــة 
مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية أو أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل بمــا يضمــن تحقيــق دخــل ثابــت ومســتمر 

للصنــدوق.  

، و ســواء 	 
ً
 أو دوليــا

ً
سيســتثمر الصنــدوق بشــكل أساســي فــي أنــواع متعــددة مــن فئــات األصــول ســواء محليــا

بالريــال الســعودي او بعمــالت أخــرى منهــا األوراق الماليــة والتــي تشــمل: األســهم المدرجــة فــي ســوق 
األســهم الســعودية و نمو-الســوق الموازيــة، واالكتتابــات األوليــة وحقــوق األولويــة والصكــوك، وحــدات 
، و وحــدات صناديــق المؤشــرات المتداولــة. المرخصــة 

ً
 عامــا

ً
صناديــق المرابحــة والصكــوك المطروحــة طرحــا

 والمتوافقــة 
ً
مــن الهيئــة أو جهــة رقابيــة لهــا معاييــر ومتطلبــات مماثلــة للهيئــة والمطروحــة طرحــا عامــا

ــة المــدرة للدخــل ســواء  ــط الشــرعية كمــا سيســتثمر الصنــدوق فــي األصــول العقاري ــر والضواب مــع المعايي
( ورأس 

ً
 ودوليــا

ً
 باإلضافــة إلــى اســتثمارات الملكيــة الخاصــة )محليــا

ً
 عامــا

ً
أصــول أو صناديــق مطروحــة طرحــا

المــال الجــريء وصفقــات المرابحــة، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية، ولــن يســتثمر فــي أصــول 
عقاريــة غيــر مــدرة للدخــل.

قــد يلجــأ مديــر الصنــدوق فــي الظــروف االســتثنائية وبنــاء علــى تقديــره الخــاص إلــى االحتفــاظ بأصولــه علــى 	 
شــكل نقديــة و/أو اســتثمارات فــي أســواق النقــد بنســبة )100%(.

أسواق األوراق المالية التي ُيحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:ط. 

الســوق الماليــة الســعودية ســواًء الرئيســي والمــوازي واألســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، باإلضافــة 
إلــى فــرص االســتثمار العقــاري والملكيــة الخاصــة فــي تلــك األســواق، باإلضافــة إلــى الســوق العقــاري المحلــي 

واإلقليمــي والعالمــي.

المعامــالت واألســاليب واألدوات التــي يمكــن لمديــر الصنــدوق اســتخدامها بغــرض اتخــاذ القــرارات االســتثمارية ي. 
االســتثمار: لصنــدوق 

ســيعتمد الصندوق على أســلوب اإلدارة النشــطة إلدارة اســتثماراته وذلك باالعتماد على رؤية واســتراتيجية 	 
مديــر الصنــدوق المبنيــة علــى األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ونتائــج الدراســات الماليــة والســوقية 
والمعلومــات المتوفــرة تجــاه الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الســوق. حيــث ســيعتمد مديــر الصنــدوق 
علــى التحليــل األساســي لــكل فرصــة اســتثمارية. باإلضافــة إلــى تحليــل المؤشــرات الفنيــة ومســتوى المخاطــر 
 
ً
عــدَّ فرصــا

ُ
المرتبــط بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار الفرصــة االســتثمارية أو أســهم الشــركات التــي ت

اســتثمارية واعــدة حســب العوامــل المشــار إليهــا.

ســيعتمد مديــر الصنــدوق علــى تحليــل أفضــل العــروض المتاحــة فــي صفقــات المرابحــة، صفقــات ســوق النقــد 	 
وإصــدارات مــدرة للدخــل الثابــت المتوفــرة مــن حيــث العائــد ومســتوى المخاطــر لضمــان تحقيــق أفضــل عائــد 
ممكــن مــع الحفــاظ علــى أدنــى مســتوى ممكــن مــن المخاطــر. وكذلــك الحــال بالنســبة لتحليــل مســتوى 
مخاطــر وعوائــد الصكــوك والصناديــق المتاحــة بحيــث يتــم العمــل علــى انتقــاء الصكــوك والصناديــق العائــدة 

إلــى جهــات مصــدرة ذات ســمعه ومــالءة ماليــة جيــدة.

- معاييــر االختيــار التاليــة ســيتم اســتخدامها لتحديــد انتقــاء مجموعــة الصكــوك المحتمــل االســتثمار بهــا ســواء 
الصــادرة عــن جهــات ســيادية حكوميــة او شــركات ســواء محليــة او دوليــة:

نوع الصك.  .1
المصدر.  .2

المبلغ القائم.  .3
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على أن يتوفر فيها أحد الشروط التالية:

إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف   )1
األخــرى المعتمــدة. 

 
ً
أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن يتجــاوز %30 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا  )2
ــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة الماليــة  مــع األخــذ فــي االعتب

ــاح للُمصــدر. للُمصــدر، كفــاءة االصــول واالرب

يجــوز لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أدوات أســواق النقــد )المرابحــات( مــع أطــراف نظيــرة خاضعــة لتنظيــم مؤسســة    -
النقــد العربــي الســعودي أو أي هيئــة رقابيــة مماثلــة خــارج المملكــة علــى أن يتوفــر فيهــا أحــد الشــروط التاليــة: 

إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف   )1
األخــرى المعتمــدة. 

 
ً
أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن يتجــاوز %30 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا  )2
ــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة الماليــة  مــع األخــذ فــي االعتب

ــاح للُمصــدر. للُمصــدر، كفــاءة االصــول واالرب

- ســيعتمد مديــر الصنــدوق علــى آليــة تقييــم داخليــة المتبعــة لتحديــد المالئــة االئتمانيــة لمصــَدر الفرصــة االســتثمارية 
حيــث يقــوم مديــر الصنــدوق بتقييــم الجهــة بنــاًء علــى عــدد مــن العوامــل والتــي نذكــر منهــا -علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر- تصنيــف البلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة والمــالءة الماليــة وكفــاءة األصــول واألربــاح.

ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة كل أصــل عقــاري علــى حــدة ومقارنتــه بالقطــاع العقــاري بشــكل عــام. يأخــذ مديــر 	 
الصنــدوق عــدة عوامــل بعيــن االعتبــار ومنهــا عائــد األصــل وموقــع العقــار ونســب الشــواغر وعوامــل أخــرى، وقــد يعتمــد 
مديــر الصنــدوق علــى مستشــارين خارجييــن -طــرف ثالــث- فيمــا يخــص التقييــم الفنــي والمالــي والخدمــات القانونيــة 
 بالســعر مــع التــزام مديــر الصنــدوق بنظــام تملــك العقــار لغيــر الســعوديين.

ً
بنــاًء علــى الخبــرة واألداء التاريخــي مقارنــة

وتحديــد 	  تحليــل  علــى  الجــريء  المــال  الخاصــة ورأس  الملكيــة  فــي  االســتثمار  عنــد  الصنــدوق  حيــث ســيعتمد مديــر 
القطاعــات المــراد االســتثمار بهــا ومــن ثــم اســتخدام التحليــل األساســي لــكل فرصــة اســتثمارية. باإلضافــة إلــى تحليــل 
المؤشــرات الفنيــة ومســتوى المخاطــر المرتبــط بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار الفرصــة االســتثمارية، وقــد يعتمــد 
مديــر الصنــدوق علــى مستشــارين خارجييــن -طــرف ثالــث- فيمــا يخــص التقييــم الفنــي والمالــي والخدمــات القانونيــة بنــاًء 

 بالســعر.
ً

ــة ــرة واألداء التاريخــي مقارن علــى الخب

ســيقوم مديــر الصنــدوق عنــد االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار بتقييــم كل صنــدوق بنــاًء علــى عائــد ومخاطــر كل 	 
صنــدوق واألداء الســابق لتلــك الصناديــق باإلضافــة إلــى معاييــر أخــرى علــى ســبيل المثــال -ال الحصــر- المــالءة الماليــة 

للمصــدر، وسياســات وإجــراءات االســتثمار الخاصــة بالمصــدر.

األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:أ. 

لن يستثمر الصندوق أصوله في المشتقات المالية.	 

 	.
ً
لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تمت اإلشارة إليها سابقا

أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:ب. 

االلتزام بالمعايير والضوابط الشرعية للصندوق.	 

ســيلتزم مديــر الصنــدوق بقيــود االســتثمار الــواردة فــي الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة مــن هيئــة الســوق 	 
الماليــة.

الحــد الــذي يمكــن فيــه اســتثمار أصــول الصنــدوق فــي وحــدات صنــدوق أو صناديــق اســتثمار يديرهــا مديــر الصنــدوق ج. 
أو مديــرو صناديــق آخرون:

ســيلتزم مديــر الصنــدوق بقيــود االســتثمار الــواردة فــي الئحــة صناديــق االســتثمار، كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق 	 
االســتثمار فــي الصناديــق المــدارة مــن قبــل شــركة اإلنمــاء لالســتثمار أو أي مــن تابعيــة.
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يحــق لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أيــة ورقــة ماليــة مصــدرة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن أي مــن تابعيــه 	 
مــع مــا يتوافــق مــع اســتراتيجيات االســتثمار فــي الصنــدوق وتكــون مرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن 
جهــات ذات العالقــة. وتحتســب جميــع الرســوم والمصاريــف الخاصــة باالســتثمار فــي األوراق ماليــة المصــدرة مــن 

قبــل مديــر الصنــدوق أو مديــر صنــدوق أخــر.

صالحيــات صنــدوق االســتثمار فــي التمــول، وسياســة مديــر الصنــدوق بشــأن ممارســة صالحيــات التمول، والسياســات د. 
فيمــا يتعلــق برهــن أصــول الصندوق:

يجــوز للصنــدوق الحصــول علــى تمويــل متوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية بعــد موافقــة الهيئــة الشــرعية 
ومجلــس إدارة الصنــدوق لــه وذلــك بحــد أقصــى %10 مــن صافــي قيمــة األصــول، لغــرض االســتثمار بمــا يتوافــق مــع 
المجــال االســتثماري للصنــدوق، وتعتمــد مــدة التمــول علــى االتفاقيــة مــا بيــن الصنــدوق والجهــة الممولــة علــى 
أال تتجــاوز ثــالث ســنوات، وفــي حــال فرضــت الجهــة الممولــة علــى مديــر الصنــدوق رهــن أصــول الصنــدوق، ســيقوم 
مديــر الصنــدوق بتطبيــق اإلجــراءات المتبعــة مــن قبــل جهــات التمويــل المحليــة والمتعــارف عليهــا فيمــا يتعلــق 

برهــن أصــول الصنــدوق.  

الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:ه. 

ســيلتزم مديــر الصنــدوق بالحــدود التــي تفرضهــا الئحــة صناديــق االســتثمار، وأي اســتثناءات يحصــل عليهــا الصنــدوق 
مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:و. 

الداخليــة لتقويــم  )لتفاصيــل عــن اآلليــة  الرئيســية  ســيقوم مديــر الصنــدوق بتقويــم وإدارة مخاطــر الصنــدوق 
المخاطــر، يرجــى االطــالع علــى الملحــق رقــم 1( وأخــذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن آثارهــا حيــث ســيقوم مديــر 
الصنــدوق بتقويــم دوري لمخاطــر الصنــدوق الرئيســية وعرضهــا علــى إدارة المخاطــر إلعــادة تقييمهــا بنــاًء علــى 
معاييــر قيــاس األداء لــكل اســتثمار وعرضهــا علــى اللجنــة التنفيذيــة لتقييــم العوائــد مقارنــة بالمخاطــر. وســيتم 

تزويــد مجلــس إدارة الصنــدوق بتقريــر دوري عــن مخاطــر الصنــدوق. 

المؤشر االسترشادي:ز. 

- مؤشــر اإلنمــاء لألســهم الســعودية والســوق الموازيــة )نمــو( المتوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية، 
المــزود مــن أيديــل ريتنجــز )Ideal Ratings(، وهــو المؤشــر الــذي يتــم مــن خاللــه مقارنــة أداء الصنــدوق فيمــا يخــص 

اســتثمارات االســهم.

- المؤشــر الــذي يتــم مــن خاللــه مقارنــة أداء الصنــدوق فيمــا يخــص اســتثمارات أســواق النقــد- معــدل العوائــد بيــن 
.)SAIBID 3 months( لمــدة ثالثــة أشــهر )البنــوك علــى الريــال الســعودي )ســايبيد

- ال يوجد مؤشر استرشادي لالستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.

- ال يوجد مؤشر استرشادي لالستثمار في الصكوك.

اإلعفاءات من القيود أو الحدود على االستثمار الموافق عليها من هيئة السوق المالية:ح. 

اإلعفــاء مــن الفقــرة )ز( مــن المــادة )40( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار والتــي ال تجيــز اســتثمار أصــول وأمــوال 	 
 
ً
 مســجال

ً
 عامــا

ً
ســتثمر فيــه األصــول صندوقــا

ُ
الصنــدوق فــي صنــدوق اســتثمار آخــر إال إذا كان الصنــدوق الــذي ت

لــدى الهيئــة أو صنــدوق اســتثمار عــام خــارج المملكــة يخضــع إلشــراف هيئــة رقابيــة تطبــق معاييــر ومتطلبــات 
التــي تطبقهــا الهيئــة، ولمــا كان مــن ضمــن االســتثمارات المســتهدفة بالصنــدوق  تنظيميــة مماثلــة لتلــك 
 ولهــا عائــد مرتفــع ممــا تعــود بالنفــع 

ً
 خاصــا

ً
الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء والتــي تكــون مطروحــة طرحــا

علــى مصــارف الوقــف، فقــد تمــت موافقــة الهيئــة علــى إعفــاء الصنــدوق مــن متطلبــات الفقــرة )ز( مــن المــادة 
)40( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار حتــى نســبة %25 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

اإلعفــاء مــن الفقــرة )ط( مــن المــادة )41( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار والتــي ال تجيــز اســتثمار أكثــر مــن 10% 	 
ــة للتســييل بحيــث تهــدف إلــى إبقــاء حــد أدنــى مــن  مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي أصــول غيــر قابل
األصــول القابلــة للتســييل وذلــك لمواجهــة طلبــات االســترداد التــي قــد تــرد الصنــدوق مــن المشــتركين فــي 
الوحــدات، ولمــا كان أحــد خصائــص الصنــدوق هــو وقــف الوحــدات دون اســتردادها، فقــد تمــت موافقــة الهيئــة 

ــات الفقــرة )ط( مــن المــادة )41( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار. علــى إعفــاء الصنــدوق مــن متطلب



16

صنــدوق بــر الريــاض الوقفي 
Bir Ariyadh Waqf Fund

المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق:. 	
 لدرجة المخاطر المرتبطة باألصول المخطط االستثمار بها.أ. 

ً
ُيعدُّ الصندوق عالي المخاطر نظرا

الصنــدوق فــي ب.  أداء   علــى 
ً
ُيعــّد مؤشــرا -إن وجــد- ال  الســابق للمؤشــر  الســابق لصنــدوق االســتثمار أو األداء  األداء 

المســتقبل.

ال يوجــد ضمــان للمشــتركين بالوحــدات أن األداء المطلــق لصنــدوق االســتثمار أو أداءه مقارنــة بالمؤشــر ســوف يتكــرر أو ج. 
يماثــل األداء الســابق.

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

قــد يخســر المشــتركون األمــوال المودعــة فــي صنــدوق االســتثمار، ويترتــب علــى هــذه الخســارة انعــدام أو انخفــاض غلــة ه. 
الوقــف الموزعــة علــى مصــارف الوقــف.

يتعــرض أداء الصنــدوق لتقلبــات عاليــة بســبب تكويــن اســتثماراته كمــا أن قيمــة االســتثمارات فــي الصنــدوق والدخــل و. 
 لتقلبــات األســواق واألصــول المســتثمر بهــا. ويجــب أن يعلــم المشــترك )الواقــف( 

ً
الناتــج عنهــا يمكــن أن تنخفــض نظــرا

بأنــه ليــس هنــاك ضمــان يمكــن أن يقدمــه مديــر الصنــدوق بشــأن تحقيــق أهــداف االســتثمار المذكــورة فــي مذكــرة 
المعلومــات هــذه، ويجــب علــى المشــتركين )الواقفيــن( أخــذ عوامــل المخاطــر اآلتيــة بعيــن االعتبــار قبــل االشــتراك فــي 

ــر فــي صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق: الصنــدوق والتــي مــن المحتمــل أن تؤث

- التاريــخ التشــغيلي الســابق: الصنــدوق حديــث النشــأة والتأســيس ولــم تبــدأ بعــد عمليــة تشــغيل الصنــدوق؛ لــذا فــال يوجــد 
للصنــدوق أي ســجل أداء ســابق يمكــن للمشــتركين مــن خاللــه الحكــم علــى أداء الصنــدوق، وعلــى الرغــم مــن أن مديــر 
الصنــدوق يمتلــك خبــرة واســعة فــي إدارة الصناديــق االســتثمارية، فــإن طبيعــة اســتثمارات الصنــدوق المســتقبلية وكذلــك 
التــي اضطلــع بهــا مديــر  طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بهــا قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن االســتثمارات واالســتراتيجيات 
 علــى األداء 

ً
ــة

َّ
الصنــدوق فــي الســابق، كمــا أنــه ليــس بالضــرورة أن تكــون النتائــج الســابقة التــي حققهــا مديــر الصنــدوق دال

ــه. المســتقبلي ل

مخاطــر أســواق األســهم: ســيتم اســتثمار جــزء مــن محفظــة الصنــدوق فــي ســوق األســهم والــذي يرتبــط عــادة بتقلبــات    -
ســوقية عاليــة باإلضافــة إلــى إمكانيــة حــدوث هبــوط كبيــر ومفاجــئ فــي قيمــة األســهم واحتمــال خســارة جــزء مــن رأس 
 علــى ســعر الوحــدة. وبالتالــي فــإن المخاطــرة فــي اســتثمارات األســهم تكــون أعلــى 

ً
المــال، والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا

مــن مخاطــر االســتثمار فــي أســواق النقــد والمرابحــات واألدوات االســتثمارية قصيــرة األجــل األخــرى.

مخاطــر االســتثمار فــي حقــوق األولويــة: إن االســتثمار فــي حقــوق األولويــة أو امتــالك أســهم فــي الشــركة التــي تطــرح    -
حــق األولويــة قــد يتســبب فــي حــدوث خســائر جوهريــة للصنــدوق، حيــث إن نســبة التذبــذب المســموح بهــا ألســعار تــداول 
حقــوق األولويــة تفــوق النســبة التــي تخضــع لهــا أســعار األســهم المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ممــا يؤثــر 

فــي صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وبالتالــي علــى ســعر الوحــدة فــي الصنــدوق.

 
ً
 تشــغيليا

ً
مخاطــر االســتثمار فــي الطروحــات األوليــة: هــي مخاطــر االســتثمار فــي شــركات حديثــة اإلنشــاء ال تملــك تاريخــا   -

 يتيــح لمديــر الصنــدوق تقييــم أداء الشــركة بشــكل كاٍف، كمــا أن الشــركات التــي تطــرح أوراقهــا الماليــة قــد 
ً
 نســبيا

ً
طويــال

 علــى أداء الصنــدوق وأســعار الوحــدات.
ً
تمثــل قطاعــات جديــدة أو تكــون فــي مرحلــة نمــو وتطويــر ينعكــس ذلــك ســلبا

مخاطــر االســتثمار فــي الطروحــات األوليــة لصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة: هــي مخاطــر االســتثمار فــي صناديــق    -
 يتيــح لمديــر الصنــدوق تقييــم قيمــة الوحــدة 

ً
 تشــغيليا

ً
االســتثمار العقاريــة المتداولــة حديثــة اإلنشــاء التــي ال تملــك تاريخــا

 علــى أداء الصنــدوق وأســعار الوحــدات.
ً
بشــكل كاٍف، وذلــك ينعكــس ســلبا

مخاطــر الجهــة المســتفيدة: الصنــدوق حديــث التأســيس، وآليــة العمــل بيــن مديــر الصنــدوق والجهــة المســتفيدة قــد ال    -
تكــون هنــاك سياســية تنظيميــة واضحــة لألطــراف المعنيــة، والتــي تؤثــر علــى آليــة واســتقاللية مصــارف الوقــف للجهــة 
 علــى هــدف الصنــدوق. باإلضافــة الــي أن أي تقصيــر ينشــأ مــن المــوارد البشــرية للجهــة 

ً
المســتفيدة ممــا يؤثــر ســلبا

المســتفيدة و يؤثــر علــى مصــارف الوقــف التــي تتطلــب فــي بعــض األحيــان إتمامهــا خــالل نافــذة زمنيــة محــددة، ممــا ينتــج 
عنــه أثــر ســلبي علــى هــدف الصنــدوق.
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مخاطــر الطروحــات المتبقيــة: قــد تقــل الطروحــات المتبقيــة المتاحــة فــي بعــض األحيــان، نتيجــة للظــروف االقتصاديــة الكليــة    -
 
ً
لســوق الطروحــات المتبقيــة أو غيرهــا؛ ممــا يؤثــر علــى تحقيــق الصنــدوق ألهدافــه االســتثمارية وبالتالــي ينعكــس ســلبا

علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة فــي الصنــدوق.

مخاطــر الصكــوك: هــي المخاطــر المتعلقــة بطبيعــة التــداول فــي ســوق الصكــوك مــن ناحيــة ســيولة التــداول وتســعير    -
الصكــوك وحداثــة ســوق الصكــوك. فمثــال قــد يمــر ســوق الصكــوك بفتــرات ســيولة منخفضــة بشــكل كبيــر ممــا قــد يــؤدي 
إلــى صعوبــة فــي الحفــاظ علــى أســعار مســتقرة و/أو عادلــة فــي معامــالت الشــراء )والعكــس فــي حالــة ارتفــاع الســيولة 

فــي حالــة الحاجــة للبيــع( ويــؤدي ذلــك لتســجيل خســائر معينــة للصنــدوق.

مخاطــر اســتثمارات الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء: إن االســتثمار فــي الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء ُيعــدُّ    -
 نظــًرا لقلــة ســيولتها، وطــول مــدة اســتثماراتها، وعــدم وجــود أســعار ســوقية يمكــن 

ً
مــن أعلــى فئــات األصــول مخاطــرة

اســتخدامها لتقييمهــا، وبالتالــي فــإن المخاطــرة فــي اســتثمارات حصــص الملكيــة واألســهم ورأس المــال الجــريء تكــون 
أعلــى مــن مخاطــر االســتثمار فــي اســتثمارات أســواق النقــد وصفقــات المرابحــة واألدوات االســتثمارية قصيــرة األجــل 

األخــرى ممــا تــؤدي لخســارة جــزء مــن رأس المــال.

 ألن 
ً
مخاطــر عــدم التوافــق الشــرعي: نتيجــة الســتبعاد أســهم بعــض الشــركات مــن المجــال االســتثماري للصنــدوق؛ نظــرا   -

الهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق تــرى أنهــا غيــر متوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية الُمعــّدة مــن قبلهــا، فــإن 
اســتثمارات الصنــدوق ســتتركز فــي عــدد محــدود مــن األوراق الماليــة المجــازة مــن الهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق، 
وبالتالــي يكــون لتقلبــات أســعارها األثــر الكبيــر علــى أداء الصنــدوق، فقــد يضطــر مديــر الصنــدوق إلــى التخلــص مــن تلــك 
األوراق الماليــة التــي يملــك فيهــا إذا قــررت الهيئــة الشــرعية لــدى مديــر الصنــدوق أن هــذه األوراق الماليــة لــم تعــد 
ــِق هــذا األمــر واضطــرار 

ُّ
ــك بهــا، وفــي حــال تحق

ّ
تتوافــر فيهــا الضوابــط التــي بموجبهــا أجــازت الهيئــة الشــرعية التمل

؛ فــإن الصنــدوق ســيكون عرضــة 
ً
الصنــدوق إلــى التصــرف فــي األوراق الماليــة فــي وقــت تشــهد فيــه أســعارها انخفاضــا

للخســارة، ممــا يتســبب فــي انخفــاض قيمــة األصــل الموقــوف.

مخاطــر التخلــص مــن اإليــرادات غيــر الشــرعية: فــي حــال وجــود إيــرادات محرمــة فــي األنشــطة التــي جــرى االســتثمار فيهــا؛    -
فــإن مديــر الصنــدوق يتولــى التخلــص مــن اإليــراد المحــرم حســب مــا تقــرره الهيئــة الشــرعية للصنــدوق. وســيعين مديــر 
الصنــدوق هيئــة شــرعية لهــذا الصنــدوق تكــون مســؤولة عــن مراجعــة الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات هــذه، 
واألهــداف والسياســات االســتثمارية للصنــدوق وجميــع عقــود الصنــدوق وكذلــك الرقابــة الشــرعية على معامالت وأنشــطة 
الصنــدوق لضمــان تقيدهــا بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية، وهــذا بــدوره ســيحد مــن هــذا النــوع مــن المخاطــر. وُيعــد مديــر 
 تجــاه المشــتركين بالوحــدات والجهــة المســتفيدة عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب اإلهمــال أو 

ً
الصنــدوق مســؤوال

ســوء التصــرف أو التقصيــر المتعمــد.

مخاطــر انخفــاض التصنيــف االئتمانــي: فــي حــال انخفــاض التصنيــف االئتمانــي ألي مــن األوراق الماليــة ذات العائــد الثابــت    -
 علــى صافــي قيمــة أصــول 

ً
التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق، قــد تنخفــض أســعار تلــك األوراق الماليــة ممــا يؤثــر بــدوره ســلبا

الصنــدوق وســعر الوحــدة.

مخاطــر االســتثمار فــي أدوات غيــر مصنفــة: هنــاك بعــض األدوات الماليــة الغيــر مصنفة من مؤسســات التصنيف االئتماني،    -
وبحكــم ذلــك ال تتميــز بســهولة تســييلها مقارنــة بــاألدوات الماليــة المصنفــة، ممــا يعــرض الصنــدوق لخطــر االنخفــاض الكبيــر 

لألمــوال المســتثمرة والتــي تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء الصنــدوق وبالتالــي ســعر الوحــدة.

مخاطــر التقييــم: هــي المخاطــر الماليــة التــي تكــون قيمــة االصــول مبالــغ فيهــا، وهــي أقــل مــن المتوقع عند اســتحقاقها    -
أو بيعهــا. ويمكــن أن تشــمل العوامــل التــي تســهم فــي مخاطــر التقييــم عــدم اكتمــال البيانــات وعــدم اســتقرار الســوق 
وعــدم اليقيــن فــي النمذجــة الماليــة وضعــف تحليــل البيانــات مــن قبــل األشــخاص المســؤولين عــن تحديــد قيمــة األصــل. 
ويمكــن أن يشــكل هــذا الخطــر مصــدر قلــق للمســتثمرين والمقرضيــن والمنظميــن المالييــن وغيرهــم مــن األشــخاص 
المشــاركين فــي األســواق الماليــة. ويمكــن أن تــؤدي األصــول الزائــدة فــي قيمتهــا إلــى خلــق خســائر ألصحابهــا وتــؤدي 
مخاطــر الســمعة؛ ممــا قــد يؤثــر علــى التصنيفــات االئتمانيــة وتكاليــف التمويــل والهيــاكل اإلداريــة للمؤسســات  إلى -  

.
ً
الماليــة، ممــا يوثــر علــى ســعر الوحــدة ســلبا
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المخاطــر المتعلقــة بالُمصــدر: وهــي مخاطــر التغييــر فــي أداء المصــدر نتيجــة لتغيــرات فــي اإلدارة أو األوضــاع الماليــة    -
والطلــب علــى المنتجــات أو الخدمــات التــي يقدمهــا المصــدر ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة أســهمه وبالتالــي تأثــر أداء 

.
ً
الصنــدوق وســعر الوحــدة ســلبا

مخاطــر االســتثمارات العقاريــة: يخضــع االســتثمار فــي وحــدات الصنــدوق لبعــض المخاطــر المرتبطــة بملكيــة األصــول    -
العقاريــة وســوق العقــارات علــى وجــه العمــوم؛ حيــث إن قيمــة اســتثمارات الصنــدوق فــي العقــارات، فــإنَّ صافــي قيمــة 
األصــول تتأثــر بشــكل ســلبي بعــدد مــن العوامــل منهــا: انخفــاض قيمــة العقــارات، وعــدم القــدرة علــى تســييل االســتثمارات، 
والمخاطــر ذات الصلــة باألوضــاع االقتصاديــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، والكــوارث الطبيعيــة، واألعمــال اإلرهابيــة، 
والحــروب، واالمتثــال للقوانيــن البيئيــة، والمســؤولية البيئيــة، وارتفــاع تكاليــف التمويــل، واإلفــراط فــي بنــاء العقــارات، 
واألوضــاع الماليــة للمشــترين، وشــغور العقــارات لفتــرات طويلــة، وزيــادة الرســوم والضرائــب المفروضــة علــى العقــارات، 
والتغيــرات فــي أنظمــة التخطيــط العمرانــي، والتأخيــر فــي أعمــال التطويــر، وتجــاوزات التكاليــف للحــدود الموضوعــة لهــا، 

ــادة المنافســة. والمخاطــر الماليــة وزي

مخاطــر تقويــم العقــارات: ســيتم تقويــم األصــول العقاريــة للصنــدوق بنــاًء علــى الحســابات والتقديــرات المعــدة مــن قبــل    -
مثمنيــن خارجييــن مرخصيــن مــن الهيئــة الســعودية للمقيمييــن المعتمديــن، وعمليــات التقويــم هــي مجــرد عمليــة تقديــر 
 للقيمــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا عنــد بيــع تلــك األصــول، ممــا يوثــر علــى ســعر 

ً
 دقيقــا

ً
لقيمــة األصــول وليســت مقياســا

.
ً
الوحــدة ســلبا

مخاطــر التركــز: هــي المخاطــر الناتجــة عــن تركــز اســتثمارات الصنــدوق فــي أصــول أو قطاعــات معينــة والــذي يجعــل    -
أداء الصنــدوق عرضــة للتقلبــات الحــادة نتيجــة التغيــر فــي األوضــاع الخاصــة بتلــك األصــول والقطاعــات التــي يســتثمر بهــا 

.
ً
الصنــدوق والتــي تؤثــر علــى أداء الصنــدوق ســلبا

مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة: تؤثــر الكــوارث الطبيعيــة مــن زالزل وبراكيــن والتغيــرات الجويــة الشــديدة، والجوائــح المرضيــة    -
علــى أداء كافــة القطاعــات ومنهــا االقتصاديــة واالســتثمارية ذات العالقــة بأعمــال الصنــدوق وهــذا مــن شــأنه أن يؤثــر 
 علــى أداء الصنــدوق بحســب شــدتها وأنهــا خارجــة عــن إرادة مديــر الصنــدوق وبالتالــي ســتؤثر مثــل هــذه 

ً
تأثيــر ســلبيا

الكــوارث علــى اســتثمارات الصنــدوق واســعار وحداتــه.

ــة التــي يســتثمر  المخاطــر الجيوسياســية: هــي مخاطــر التغييــر فــي األوضــاع السياســية واألنظمــة الســائدة فــي الدول   -
.
ً
فيهــا الصنــدوق أو فــي الــدول المجــاورة والتــي تؤثــر علــى أداء الصنــدوق ســلبا

المخاطــر التشــريعية: هــي التغيــرات فــي البيئــة التنظيميــة والتشــريعات وأنظمة المحاســبة واللوائــح المحلية والحكومية    -
 علــى قــدرة مديــر الصنــدوق علــى إدارة الصنــدوق أو قــد تــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة األصــول المســتثمر 

ً
والتــي تؤثــر ســلبا

فيهــا مــن قبــل الصنــدوق، ممــا يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أداء الصنــدوق وقيمــة وحداتــه.

مخاطــر العملــة: قــد يســتثمر الصنــدوق فــي اســتثمارات مقومــة بعمــالت أخــرى غيــر عملــة الصنــدوق، ممــا يعنــي أن    -
 علــى ســعر الوحــدة 

ً
 علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وســينعكس ذلــك ســلبا

ً
تقلبــات أســعار صــرف تلــك العمــالت قــد تؤثــر ســلبا

فــي الصنــدوق، كذلــك قــد يتعــرض المشــترك بعملــة غيــر عملــة الصنــدوق إلــى هــذا النــوع مــن المخاطــر التــي تؤثــر علــى 
قيمــة اســتثماره فــي الصنــدوق.

مخاطــر ضريبــة القيمــة المضافــة: ينطــوي االســتثمار فــي الصنــدوق علــى مخاطــر ضريبيــة متفاوتــة، وقــد أصــدرت الهيئــة    -
العامــة للــزكاة والدخــل )“GAZT”( الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم 
 ضرائــب و / أو زكاة علــى صناديــق االســتثمار الســعودية، وســيتم 

ً
الملكــي رقــم )م / 113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ  مؤخــرا

احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار مــا تقــرره الدولــة مــن وقــت آلخــر علــى كافــة الرســوم واألجــور المذكــورة فــي 
بنــد “مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب”، وعليــه فــإن تكبــد مالكــي الوحــدات بالصنــدوق أي ضريبــة مــن هــذا القبيــل 

مــن شــأنه أن يقلــل مــن العوائــد المحققــة وكذلــك التوزيعــات المحتمــل دفعهــا للجهــة المســتفيدة.

مخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة: هــي المخاطــر الناتجــة عــن تقلــب قيمــة األوراق الماليــة نتيجــة تغيــر أســعار الفائــدة،    -
 علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة بتقلبــات أســعار 

ً
والتــي تؤثــر علــى قيمــة األوراق الماليــة والــذي بــدوره يؤثــر ســلبا

الفائــدة.
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 للتغيــرات فــي أســعار الفائــدة وغيرهــا مــن العوامــل 
ً
كمــا تتغيــر القيمــة الســوقية لــألوراق الماليــة ذات العائــد الثابــت تبعــا

األخــرى وإن مخاطــر أســعار الفائــدة هــي المخاطــر التــي ترتفــع فيهــا أســعار األوراق الماليــة ذات العائــد الثابــت كلمــا 
هبطــت أســعار الفائــدة وتنخفــض أســعار تلــك األوراق الماليــة كلمــا ارتفعــت أســعار الفائــدة.

. وإن حجــم 
ً
قــد يتعــرض الصنــدوق لمخاطــر أكبــر مــن مخاطــر ارتفــاع أســعار الفائــدة وذلــك نظــرا لألســعار المنخفضــة نســبيا

هــذه التقلبــات فــي ســعر ســوق األوراق الماليــة ذات العائــد الثابــت هــو بشــكل عــام أكبــر مــن حجــم التقلبــات بالنســبة 
لــألوراق الماليــة ذات فتــرات االســتحقاق األطــول. ولــن تؤثــر التقلبــات فــي الســعر الســوقي الســتثمارات الصنــدوق علــى 
العائــد مــن الفائــدة المتحقــق مــن األصــول التــي يملكهــا الصنــدوق، ولكــن تلــك التقلبــات ســتنعكس علــى صافــي قيمــة 

أصــول الصنــدوق، وبالتالــي يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وســعر الوحــدة.

المخاطــر االقتصاديــة: هــي مخاطــر التغييــر فــي األوضــاع االقتصاديــة كاالنكمــاش االقتصــادي ومعــدالت التضخــم وأســعار    -
، كمــا أن 

ً
النفــط والتــي تؤثــر ســلًبا علــى قيمــة األصــول المســتثمر بهــا، وبالتالــي يتأثــر أداء الصنــدوق وقيمــة وحداتــه ســلبا

 علــى قــدرة )المشــتركين( الواقفيــن علــى االســتمرار فــي دعــم الصنــدوق 
ً
تحقــق أي مــن المخاطــر االقتصاديــة يؤثــر ســلبا

الوقفــي وبالتالــي صعوبــة اإلضافــة إليــه وتنميتــه مــن خــالل االشــتراكات )الوقفيــة(.

مخاطــر التمــول: فــي حالــة تمــول الصنــدوق لغــرض إدارة الصنــدوق وتأخــره عــن ســداد المبالــغ المقترضــة فــي آجالهــا    -
المحــددة ألســباب خارجــة عــن إرادة مديــر الصنــدوق، فــإن ذلــك قــد يترتــب عليــه رســوم تأخيــر ســداد أو اضطــرار مديــر 
 علــى أصــول الصنــدوق وأداءه والــذي ســينعكس 

ً
الصنــدوق لتســييل بعــض اســتثماراته لســداد القــروض ممــا يؤثــر ســلبا

 رهــن أصــول الصنــدوق للجهــات المانحــة 
ً

 علــى أســعار الوحــدات، عــالوة علــى ذلــك فــإن عقــود التمــول تشــترط عــادة
ً
ســلبا

للتمــول والتــي ســيتم التوقيــع عليهــا بيــن مديــر الصنــدوق والمصــرف الممــول، ممــا يعطــي الحــق للمصــرف الممــول 
بالمطالبــة باألصــول عنــد حــدوث أي تخلــف عــن الســداد مــن قبــل الصنــدوق.

مخاطــر تغيــر تكلفــة التمويــل: هــي المخاطــر الناتجــة عــن تقلــب قيمــة أدوات أســواق النقــد نتيجــة للتغييــر فــي أســعار    -
تكلفــة التمويــل. ولــذا فــإن قيمــة األوراق الماليــة وأســهم الشــركات والعقــارات يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي بتقلبــات تلــك 

األســعار.

مخاطــر الســيولة: هــي مخاطــر االســتثمار فــي أصــول يصعــب تســييلها بأســعار مناســبة فــي بعــض األوقــات لتغطيــة    -
 فــي حالــة البيــع. كمــا أنــه -فــي بعــض الفترات- تكون الســيولة 

ً
متطلبــات الســيولة ممــا يــؤدي إلــى تأثــر أداء الصنــدوق ســلبا

 
ً
متدنيــة ممــا قــد يزيــد مــن صعوبــة تســييل اســتثمارات الصنــدوق، ال ســيما أنَّ ســيولة الســوق المنخفضــة قــد تؤثــر ســلبا

علــى األســعار الســوقية الســتثمارات الصنــدوق وقدرتــه علــى بيــع بعــض اســتثماراته لتلبيــة متطلباتــه مــن الســيولة.

مخاطــر الحوكمــة وتضــار	 المصالــح: تنشــأ هــذه المخاطــر بســبب مصالــح شــخصية، والتــي تؤثــر علــى موضوعيــة قــرار مديــر    -
 علــى 

ً
الصنــدوق واســتقالليته ممــا قــد تؤثــر علــى قــرارات مديــر الصنــدوق فــي اتخــاذ القــرارات االســتثمارية ممــا يؤثــر ســلبا

أداء الصنــدوق.

مخاطــر االعتمــاد علــى موظفــي مديــر الصنــدوق: يعتمــد أداء الصنــدوق بشــكل كبيــر علــى مهــارات وخبــرات موظفــي مديــر    -
 بعــدم 

ً
الصنــدوق فــي اإلدارة والتشــغيل والتحليــل والتقييــم ألصــول الصنــدوق، وبالتالــي فــإن أداء الصنــدوق يتأثــر ســلبا

الدقــة فــي ممارســة األعمــال أو بخســارة المــدراء التنفيذييــن والموظفيــن المرتبطيــن بأعمــال الصنــدوق وصعوبــة توفيــر 
بدائــل علــى نفــس المســتوى ذاتــه مــن الخبــرة والمهــارة والــذي بــدوره يؤثــر بشــكل ســلبي علــى اســتثمارات الصنــدوق.

مخاطــر التقنيــة: يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى اســتخدام التقنيــة فــي إدارة عمليــات الصنــدوق وحفــظ أصولــه، إال أن أنظمــة    -
المعلومــات لديــه قــد تتعــرض لعمليــات اختــراق أو فيروســات أو تعطــل جزئــي أو كلــي بالرغــم مــن االحتياطــات األمنيــة 
العاليــة المتبعــة لديــه والــذي قــد يحــد مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى إدارة اســتثمارات الصنــدوق بشــكل فعــال و الممكــن 

 علــى أداء الصنــدوق ومالكــي الوحــدات.
ً
أن يؤثــر حــدوث ذلــك ســلبا

مخاطــر العمليــات: يعتمــد مديــر الصنــدوق الوقفــي علــى المــوارد البشــرية والماديــة بشــكل كبيــر، وبالتالــي فــإنَّ أي    -
تقصيــر ينشــأ مــن هــذه العناصــر قــد يؤثــر علــى عمليــات الصنــدوق واســتثماراته التــي تتطلــب فــي بعــض األحيــان إتمامهــا 

خــالل نافــذة زمنيــة محــددة، ممــا ينتــج عنــه أثــر ســلبي علــى أداء الصنــدوق.
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، واالســتثمار فــي األســواق الناشــئة قــد ينطــوي 
ً

 ناشــئة
ً
مخاطــر األســواق الناشــئة: ســوق األســهم الســعودي تعــد ســوقا

علــى مخاطــر مرتبطــة باإلخفــاق أو التأخــر فــي تســوية صفقــات الســوق وتســجيل وأمانــة حفــظ األوراق الماليــة. كمــا أن 
االســتثمار فــي مثــل هــذه األســواق قــد يحمــل بيــن طياتــه مخاطــر أعلــى مــن المتوســط والمعتــاد. إن القيمــة الســوقية 
 حيــث إن الكــم األكبــر مــن أحجــام القيمــة 

ً
لــألوراق الماليــة التــي تتــم التعامــالت بهــا فــي األســواق الناشــئة محــدودة نســبيا

الســوقية والمتاجــرة متركــزة فــي عــدد محــدود مــن الشــركات. ولذلــك فــإن أصــول الصنــدوق واســتثماراته فــي الســوق 
ــر   باالســتثمار فــي أســواق أكث

ً
ــة ــات األســعار، وســيولة أقــل بشــكل ملحــوظ مقارن ــر مــن تقلب  أكب

ً
الناشــئة قــد تواجــه قــدرا

.
ً
تطــورا

مخاطــر تأخــر اإلدراج: فــي حــال اكتتــاب الصنــدوق فــي الطروحــات األولية للشــركات وصناديق االســتثمار العقارية المتداولة،    -
فــإن إدراج أســهم الشــركات وصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة المكتتــب فيهــا فــي الســوق قــد يتأخــر ممــا يــؤدي 
إلــى احتجــاز المبلــغ الــذي تمــت المشــاركة بــه، ويحــد ذلــك مــن الفــرص االســتثمارية المتاحــة للصنــدوق األمــر الــذي يؤثــر 

 علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة.
ً
ســلبا

مخاطــر االســتثمار فــي صناديــق أخــرى: مــن الممكــن أن تتعــرض الصناديــق األخــرى التــي قــد يســتهدف الصندوق االســتثمار    -
 
ً
بهــا إلــى مخاطــر مماثلــة لتلــك الــواردة فــي هــذه الفقــرة “المخاطــر الرئيســة لالســتثمار فــي الصنــدوق” ممــا يؤثــر ســلبا

علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة.

مخاطــر تعليــق التــداول: إن عــدم التــزام الشــركات المدرجــة فــي الســوق الســعودي بنظــام الســوق الماليــة فــي المملكــة    -
العربيــة الســعودية ولوائحــه التنفيذيــة -بمــا فــي ذلــك قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة - قــد يــؤدي 
 وبالتالــي ســعر الوحــدة.

ً
إلــى تعليــق تــداول أســهم الشــركات المدرجــة األمــر الــذي يؤثــر علــى قيمــة أصــول الصنــدوق ســلبا

الوفــاء  المتعاقــد معهــا فــي  الجهــات  أو  الجهــة  إخفــاق  باحتمــال  تتعلــق  التــي  المخاطــر  هــي  االئتمانيــة:  المخاطــر    -
بالتزاماتهــا التعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق وفقــا للعقــود أو االتفاقيــات بينهمــا. وتنطبــق هــذه المخاطــر علــى الصنــدوق 
فــي حــال االســتثمار فــي صناديــق المرابحــة وصناديــق أســواق النقــد والتــي تبــرم صفقــات المرابحــة مــع أطــراف أخــرى 

 -فــي حــال إخفاقهــا- علــى اســتثمارات الصنــدوق وســعر الوحــدة.
ً
والتــي ســتؤثر ســلبا

الناتجــة عــن اســتثمارات  قــد يعيــد الصنــدوق اســتثمار بعــض األربــاح الموزعــة والرأســمالية  إعــادة االســتثمار:  مخاطــر    -
الصنــدوق، وعليــه فــإن مبالــغ األربــاح قــد ال يتــم اســتثمارها باألســعار التــي تــم شــراء األصــول بهــا ابتــداًء، وبالتالــي ارتفــاع 

 علــى ســعر الوحــدة.
ً
ــر ســلبا تكلفــة الشــراء لألصــل ممــا يؤث

المحتمليــن  )الواقفيــن(  المخاطــر االســتثمارية، ويطلــب مــن المشــتركين  الســابقة ليســت شــاملة لعوامــل  التفاصيــل  إن 
الصنــدوق. بهــذا  المرتبطــة  القانونيــة والماليــة والضريبيــة  بالمخاطــر  يتعلــق  المهنييــن فيمــا  استشــارة مستشــاريهم 

تنتفــي المســؤولية عــن مديــر الصنــدوق أو أي مــن تابعيــه فــي حــال وقــوع أي خســارة ماليــة للصنــدوق مــا لــم يكــن 	 
 عــن تعديــه أو تفريطــه.

ً
ذلــك ناتجــا

معلومات عامة:. 	
ــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق الوقفيــة، فــإن االشــتراك فــي الصنــدوق مالئــم للمشــتركين المحتمليــن الراغبيــن بوقــف أ.  بن

أموالهــم ألعمــال خيريــة.

سياسة عوائد استثمارات الصندوق )على مصارف الوقف(:ب. 

يســتهدف الصنــدوق توزيــع عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة %70 وال تقــل عــن %50 مــن صافــي )غلــة الوقــف( لصالــح جمعيــة 
البــر الخيريــة بالريــاض، وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا، ويحــق لمجلــس إدارة الصنــدوق 
إعــادة اســتثمار جــزٍء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال تقــل عــن %30 وال تزيــد عــن %50 مــن صافــي الغلــة 

لــكل ســنة ماليــة )حســب تعليمــات الترخيــص للصناديــق االســتثمارية الوقفيــة(. 

األداء السابق لصندوق االستثمار:ج. 

.
ً
ال يوجد أداء سابق للصندوق وأداء المؤشر اإلرشادي ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال
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حقوق المشتركين بالوحدات:د. 

الحق بالتصويت على التغييرات األساسية المقترحة وأي تعليق لالشتراك في الوحدات.( 1

 اشعارهم بالتغييرات المهمة أو التغييرات واجبة اإلشعار. ( 2

الحصــول علــى التقاريــر الســنوية )بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة المراجعــة( والتقاريــر الســنوية الموجــزة والتقاريــر ( 3
األوليــة ومصــارف الوقــف، والحصــول علــى نســخة حديثــة مــن مســتندات الصنــدوق باللغــة العربيــة بــدون مقابــل كمــا 

نصــت المــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الصناديق االستثمارية الوقفية.( 4

في حالة وفاة الواقف سيتم انتقال كافة حقوقه التصويتية في االجتماعات للجهة المستفيدة.( 5

مسؤوليات المشتركين بالوحدات:ه. 

 عن ديون والتزامات الصندوق.
ً
لن يكون المشترك بالوحدات مسؤوال

إنهاء صندوق االستثمار:و. 

الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:( 1
يحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي إنهــاء الصنــدوق بنــاًء علــى المــادة )37( الفقــرة )أ( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار 
دون تحمــل مســؤولية تجــاه أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا رأى أن قيمــة أصــول الصنــدوق غيــر كافيــة لمواصلــة 
تشــغيله، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف ومجلــس إدارة الصنــدوق و يتــم إشــعار 

الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك.

اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:( 2
فــي حــال إنهــاء الصنــدوق ســيتم نقــل أصــول الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه كأصــول وقفيــة خاصــة بجمعيــة البــر 
الخيريــة بالريــاض، فــإن تعــذر فــأي جهــة وقفيــة مماثلــة لوقــف الصنــدوق فــي أهدافــه ومصارفــه بعــد الحصــول 

علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف. 

اآللية الداخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق: ز. 

يقــر مديــر الصنــدوق بوجــود آليــة داخليــة لتقويــم المخاطــر المتعلقــة بأصــول الصنــدوق )للتفاصيــل عــن اآلليــة الداخليــة 
لتقويــم المخاطــر يرجــى االطــالع علــى الملحــق رقــم 1(.

مقابل الخدمات والعموالت واألتعا	:. 	
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.
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- الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:

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

ً
 إيجابيــا

ً
الصنــدوق، وإذا لــم يحقــق مديــر الصنــدوق عائــدا

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

مصاريف خدمات الحفظ
 مــن اجمالــي قيمــة أصــول 

ً
ســوف يتــم احتســاب االتعــاب بنســبة )10( نقــاط أســاس ســنويا

 وقــدرة )100,000( فقــط مائــة ألــف ريــال 
ً
الصنــدوق، علــى ان ال تتجــاوز االتعــاب مبلغــا

.
ً
تحســب كل يــوم تقويــم وتســتقطع نصــف ســنويا

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين فقط

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

، علــى أســاس 5000 ريــال للعضــو 
ً
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين تســتقطع ســنويا

الواحــد لالجتمــاع الواحــد.

أتعا	 مراجع الحسابات 
الخارجي

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

رسوم نشر التقارير الدورية 
على موقع تداول

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

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

مصاريف التعامل في األوراق 
المالية

ــاًء علــى األســعار  ــدوق بن ســيتحمل الصنــدوق أي مصاريــف تعامــل تتعلــق بأصــول الصن
الســائدة والمعمــول بهــا فــي األســواق التــي يســتثمر الصندوق فيها، وســيتم حســابها 
وتســجيلها ودفعهــا مــن أصــول الصنــدوق )كمصاريــف الوســاطة أو أي مصاريــف نظامية 
أخــرى(، وســيتم اإلفصــاح عــن إجمالــي قيمتهــا فــي التقاريــر نصــف الســنوية والتقاريــر 

الســنوية المدققــة وملخــص اإلفصــاح المالــي.

المصاريف األخرى

 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتدفــع بشــكل ربــع 
ً
نســبة %0.10 بحــد أقصــى ســنويا

ســنوي للمصاريــف الفعليــة. 

األصــول  وتقويــم  بــإدارة  المتعلقــة  المصاريــف  الحصــر:  وليــس  المثــال  ســبيل  علــى 
تحويــل. مصاريــف  إ  وتوزيعهــا،  للصنــدوق  الســنوية  التقاريــر  وطباعــة  العقاريــة، 

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( بتاريــخ 1438/11/2هـــ 	 
 مــن 1 ينايــر 

ً
والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )“GAZT”(، ســيبدأ تطبيقــه اعتبــارا

2018م )“تاريــخ الســريان”(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة مــا تقــرره الدولــة مــن وقــت آلخــر 
علــى كافــة الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بنــد “مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب” من مســتند الشــروط واألحكام 

ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة لصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي طــول مــدة الصنــدوق.
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ســيكون علــى صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع المســتثمرين الذيــن 	 
ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس تناســبي بدايــة مــن تاريــخ تشــغيل 

الصنــدوق حتــى انتهــاء الســنة الماليــة.

أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها:ب. 

مالحظاتطريقة حسا	 الرسوم والمصاريفالرسوم

رسوم اإلدارة
تحسب عند كل يوم تقويم وتستقطع من أصول 

الصندوق وتدفع عند نهاية كل سنة مالية.
تحمل على الصندوق

مصاريف خدمات الحفظ
تحسب عند كل عملية تقويم وتستقطع من أصول 

الصندوق وتدفع بشكل ربع سنوي.
تحمل على الصندوق

المصاريف األخرى
تحسب عند كل عملية تقويم وتستقطع من صافي قيمة 

أصول الصندوق وتدفع بشكل ربع سنوي.
تحمل على الصندوق

تحمل على الصندوقتحسب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي.أتعاب مراجع الحسابات الخارجي

مصاريف التعامل في األوراق 
المالية

تحسب لكل صفقة يقوم الصندوق بتنفيذها بشكل 
مستقل وذلك بضرب إجمالي قيمة الصفقة في النسبة 

المئوية لتكلفة العملية
تحمل على الصندوق

رسوم نشر التقارير الدورية على 
موقع تداول 

تحمل على الصندوقتحسب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي.

تحمل على الصندوقتحسب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي.الرسوم الرقابية

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين فقط 

  
ً
تحمل على الصندوقتحسب  لكل اجتماع حضر فيه العضو وتدفع سنويا

......إجمالي المصاريف

متوسط صافي قيمة األصول لعام 
...

.....

مقابــل الصفقــات التــي يجــوز فرضهــا فيمــا يتعلــق برســوم االشــتراك التــي يدفعهــا المشــتركون )الواقفــون(، وطريقــة ج. 
حســاب ذلــك المقابــل:

ال توجد رسوم اشتراك.

أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:د. 

تخضــع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، وســيتم اإلفصــاح عنهــا فــي نهايــة 
الســنة الماليــة للصنــدوق.

مثــال افتراضــي يوضــح جميــع الرســوم والمصاريــف ومقابــل الصفقــات التــي ُدفعــت مــن أصــول الصنــدوق أو مــن قبــل ه. 
المشــترك بالوحــدات )الواقــف( علــى أســاس عملــة الصنــدوق:
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 الشــتراك عميــل فــي الصنــدوق بمبلــغ 100 ألــف لــم تتغيــر طــوال الســنة، 
ً
 وتوضيحيــا

ً
 افتراضيــا

ً
الجــدول اآلتــي يبيــن مثــاال

وبافتــراض أن حجــم الصنــدوق فــي تلــك الفتــرة هــو 10 مليــون ريــال ولــم يتغيــر طــوال الســنة، وعلــى افتــراض تحقيــق 
 علــى االشــتراك بنســبة %10 ويوضــح حصــة المشــترك بالوحــدات مــن المصاريــف بالريــال الســعودي 

ً
 ســنويا

ً
الصنــدوق عائــدا

:)
ً
حســب المثــال االفتراضــي )ســنويا

المبلغ التقديريالرسوم

600.00أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين *

50.00رسوم نشر التقارير الدورية على موقع تداول *

250.00أتعاب مراجع الحسابات *

75.00رسوم رقابية *

975.00إجمالي المصاريف الثابتة *

817.59رسوم إدارة الصندوق 0.75% *

109.01أتعاب أمين الحفظ 0.10% *

109.01مصروفات أخرى 0.10% *

1,035.61إجمالي المصاريف المتغيرة *

110,000.00العائد االفتراضي %10 + رأس المال

107,989.39صافي االشتراك االفتراضي **

* جميع الرسوم والمصاريف غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
**صافي االشتراك االفتراضي )بدون خصم القيمة المضافة(.

التقويم والتسعير:. 	
 لمــا ورد فــي الملحــق رقــم )6( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار وذلــك 

ً
يتــم تحديــد قيمــة أصــول الصنــدوق بشــكل عــام وفقــا  أ. 

علــى أســاس مــا يأتــي:

يتــم التقويــم علــى أســاس عملــة األصــل ويكــون تحديــد التقويــم بنــاًء علــى جميــع األصــول التــي تضمهــا المحفظــة   -
 منهــا المســتحقات بالصنــدوق فــي وقــت التقويــم.

ً
مخصومــا

تعتمــد طريقــة التقويــم عــل نــوع األصــل، وقــد يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى نظــم موثــوق فيهــا فيمــا يتعلــق بتحديــد   -
القيــم واألســعار وأســعار الصــرف.

سيتم اتباع المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوق:  -

 ماليــة مدرجــة أو متداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة أو علــى نظــام تســعير آلــي، 
ً
إذا كانــت األصــول أوراقــا  .1

فسيســتخدم ســعر آخــر صفقــة تمــت فــي ذلــك الســوق أو النظــام.

 آلخــر ســعر قبــل التعليــق، إال إذا كان هنــاك دليــل قاطــع 
ً
إذا كانــت األوراق الماليــة معلقــة، فينبغــي تقويمهــا وفقــا  .2

علــى أن قيمــة هــذه األوراق الماليــة قــد انخفضــت عــن الســعر المعلــق.
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ستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى الفوائد واألرباح المتراكمة.
ُ
بالنسبة إلى السندات والصكوك غير المدرجة، ت  .3

بالنســبة ألغــراض تقييــم الســندات والصكــوك المدرجــة أو المتداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة أو علــى   .4
نظــام تســعير آلــي، ولكــن ال تســمح ظــروف تلــك الســوق أو ذلــك النظــام بتقويــم الســندات أو الصكــوك وفــق مــا ورد 
فــي الفقــرة الفرعيــة )1( أعــاله، فســيتم تقويــم تلــك الســندات أو الصكــوك بنــاء علــى القيمــة الدفتريــة باإلضافــة 

لألربــاح المســتحقة للســندات أو الصكــوك حتــى يــوم التقويــم.

بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.  .5

بالنسبة إلى الودائع، القيمة األسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة.  .6

بالنســبة إلــى االســتثمارات العقاريــة واســتثمارات الملكيــة الخاصــة حســب التقييــم المعــد مــن المقيميــن المســتقلين   .7
المعتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن أو أي جهــة إشــرافيه أخــرى.

أي اســتثمار آخــر، القيمــة العادلــة التــي يحددهــا مديــر الصنــدوق بنــاًء علــى الطــرق والقواعــد التــي يوافــق عليهــا   .8
أميــن الحفــظ. وبعــد التحقــق منهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للصنــدوق.

 ب. يتــم تقويــم أصــول الصنــدوق بنهايــة آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع ســنة ماليــة، وفــي حــال كان ذلــك اليــوم ليــس بيــوم عمــل 
فــإن يــوم التقويــم هــو يــوم العمــل التالــي لذلــك اليوم.

 ج.  اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير:

فــي حــال تقويــم أصــل مــن أصــول الصنــدوق العــام بشــكل خاطــئ أو حســاب ســعر وحــدة بشــكل خاطــئ، فســيقوم   )1
مديــر الصنــدوق بتوثيــق ذلــك.

سيتم تعويض الوحدات المتضررة عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.  )2

 عــن أي خطــأ فــي التقويــم أو التســعير يشــكل مــا نســبته %0.50 أو أكثــر مــن ســعر الوحــدة 
ً
ســيتم إبــالغ الهيئــة فــورا  )3

www.tadawul. فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق 
ً
واإلفصــاح عــن ذلــك فــورا

 للمــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
com.sa  وفــي تقاريــر الصنــدوق العــام التــي يعّدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا

 للمــادة )72( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار بجميــع 
ً
ســيتم اإلفصــاح فــي التقاريــر المقدمــة للهيئــة المطلوبــة وفقــا  )4

أخطــاء التقويــم والتســعير.

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

يتــم حســاب أســعار االشــتراك بنــاًء علــى صافــي قيمــة األصــول للصنــدوق المخصــوم منهــا الرســوم والمصروفــات الثابتــة 
 ثــم الرســوم المتغيــرة بنــاًء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وذلــك فــي يــوم التقويــم المحــدد بآخــر يــوم عمــل 

ً
أوال

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. 

 هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:

يتــم نشــر ســعر الوحــدة كل ربــع ســنة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم وذلــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لمديــر 
. www.tadawul.com.sa )الصندوق وموقع الســوق المالية الســعودية )تداول
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التعامل:. 	
أ. الطرح األولي:

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

لمديــر  تاريــخ 2020/10/08م، ويحــق  تاريــخ 2020/08/09م وحتــى  مــن  تبــدأ   ،
ً
يومــا  )45( مــدة  األولــي:  الطــرح  فتــرة   -

 أخــرى بعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة فــي حــال عــدم جمــع الحــد األدنــى لــرأس 
ً
الصنــدوق تمديــد الفتــرة 21 يومــا

مــال الصنــدوق.

- التاريخ المتوقع لبدء تشغيل الصندوق هو 2020/10/11 م.

- سيتم إرسال بيان اقفال الطرح إلى هيئة السوق المالية والهيئة العامة لألوقاف. 

ب. الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك:

الموعــد النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك هــو نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم التعامــل عنــد الســاعة الرابعــة 
، وفــي حــال تســلم طلــب االشــتراك بعــد نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم 

ً
مســاًء بشــرط تقديــم طلــب االشــتراك مكتمــال

التعامــل بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء فســيتم معاملتــه كطلــب فــي يــوم التعامــل الالحــق ليــوم التعامــل التالــي وســيتم 
 فــي المرابحــات قصيــرة األجــل 

ً
تقييمهــا بنــاُء علــى يــوم التقييــم القــادم، علــى أن يتــم اســتثمار مبالــغ االشــتراكات مؤقتــا

وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج 
المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، وســيتم إضافــة أربــاح المبالــغ المســتثمرة فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات 

ســوق النقــد لمبالــغ االشــتراك األوليــة لصالــح المشــتركين فــي الصنــدوق.

ج. إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات:

إجــراءات االشــتراك: يتعيــن علــى المشــترك )الواقــف( الراغــب فــي االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق تعبئــة وتوقيــع نمــوذج 
“طلــب االشــتراك” إضافــة إلــى توقيــع مذكــرة المعلومــات الخاصــة باالشــتراك فــي الصنــدوق وتســليمها إلــى مديــر 
الصنــدوق مــع إيــداع مبالــغ االشــتراك فــي حســاب الصنــدوق لــدى البنــك المحلــي بالمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي 
أي يــوم عمــل، مــع إلزاميــة إبــراز المشــتركين )الواقفيــن( األفــراد لبطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة الســارية )للســعوديين( 
والبطاقــة الوطنيــة/ الجــواز )للخليجييــن( واإلقامــة الســارية )للمقيميــن(، 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 االلكترونيــة المرخــص بهــا.

الحــد األدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق: الحــد األدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق هــو مبلــغ ألــف )1000( ريــال ســعودي، 
والحــد األدنــى ألي اشــتراك إضافــي هــو مبلــغ مائــة )100( ريــال ســعودي.

 مــن يــوم 
ً
أقصــى فتــرة زمنيــة تفصــل بيــن االشــتراك واالســتثمار فــي الصنــدوق: ســتتم المشــاركة فــي الصنــدوق اعتبــارا

التعامــل الــذي يلــي تاريــخ يــوم التقويــم. فــي حــال تــم تســلم الطلــب فــي يــوم التقويــم قبــل الســاعة الرابعــة مســاًء 
 فــي يــوم التعامــل التالــي، وفــي حــال تســلم الطلــب بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء مــن يــوم التقويــم 

ً
يصبــح الطلــب نافــذا

 فــي يــوم التعامــل الالحــق ليــوم التعامــل التالــي وســيتم تقييمهــا بنــاُء علــى يــوم التقييــم 
ً
فــإنَّ الطلــب ُيعــدُّ نافــذا

 فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة 
ً
القــادم، علــى أن يتــم اســتثمار مبالــغ االشــتراكات مؤقتــا

مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، 
وســيتم إضافــة أربــاح المبالــغ المســتثمرة فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد لمبالــغ االشــتراك األوليــة 

لصالــح المشــتركين فــي الصنــدوق.
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د. سجل المشتركين بالوحدات:

ســيعد مديــر الصنــدوق ســجل محــدث بالمشــتركين فــي الوحــدات ويحفظــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وُيعــد 
 علــى االشــتراك بالوحــدات المثبتــة فيــه، وســيتم إتاحــة الســجل لمعاينــة الجهــات المختصــة عنــد 

ً
 قاطعــا

ً
هــذا الســجل دليــال

 عنــد الطلــب.
ً
ــا طلبهــا، وســيتم تقديــم ملخــص للســجل إلــى أي مشــترك بالوحــدات مجان

 فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق 
ً
هـــ. خــالل فتــرة الطــرح األولــي، ســيتم اســتثمار مبالــغ االشــتراكات مؤقتــا

النقــد، والمبرمــة مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة، إلــى حيــن 
الوصــول إلــى الحــد األدنــى مــن المبلــغ المطلــوب، وإضافــة أرباحهــا إلــى إجمالــي المبالــغ المجمعــة لصالــح الوقــف.

و. الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعة:

يهدف مدير الصندوق إلى جمع مبلغ )50( مليون ريال سعودي كحد أدنى لرأس مال الصندوق. 

ز. اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة لضمــان اســتيفاء متطلــب )10( مالييــن ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى لصافــي 
قيمــة أصــول الصنــدوق:

ســيقوم مديــر الصنــدوق بااللتــزام بلوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة فــي حــال قامــت بطلــب أي اجــراء تصحيحــي   	
عنــد عــدم اســتيفاء متطلــب 10 مالييــن أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى لصافــي قيمــة األصــول.

ســيلتزم مديــر الصنــدوق بالتعميــم الصــادر عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة وأي تعديــل عليــه، رقــم )ص/17/561/6/1(   	
بتاريــخ 1438/05/04هـــ الموافــق 2017/02/01م، بشــأن إعفــاء الصناديــق العامــة مــن بعــض متطلبــات الئحــة صناديــق 
االســتثمار، فقــد أصــدر مجلــس هيئــة الســوق الماليــة قــراره فــي 1440/03/06هـــ الموافــق 2018/11/14م المتضمــن 
)تمديــد إعفــاء مديــري الصناديــق العامــة مــن االلتــزام بمتطلبــات الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )59( مــن الئحــة صناديــق 
االســتثمار، بحيــث يجــوز تحديــد حــد أدنــى أقــل مــن )10( مالييــن ريــال أو مــا يعادلهــا لمــا ينبغــي جمعــة خــالل مــدة الطــرح 

األولــي مــن اشــتراكات المســتثمرين فــي الصناديــق العامــة وذلــك حتــى تاريــخ 2020/12/31م(. 

ح. الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:

يجوز لمدير الصندوق تعليق التعامل بوحدات الصندوق إذا:

طلبت الهيئة ذلك.  )1

إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح المشتركين في وحدات الصندوق.  )2

إذا علــق التعامــل فــي الســوق الرئيســية أو ســوق نمو-الســوق الموازيــة أو أٍي مــن األســوق األخــرى الموافــق   )3
عليهــا مــن قبــل الهيئــة التــي يتــم فيهــا التعامــل فــي األوراق الماليــة أو األصــول األخــرى التــي يملكهــا الصنــدوق، 
إمــا بشــكل عــام وإمــا بالنســبة إلــى األصــول التــي يــرى مديــر الصنــدوق بشــكل معقــول أنهــا جوهريــة لصافــي أصــول 

قيمــة الصنــدوق.

كمــا أنَّ مديــر الصنــدوق يحتفــظ بالحــق فــي رفــض طلــب اشــتراك أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا كان ذلــك االشــتراك 
ســيؤدي إلــى اإلخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق أو األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة التــي قــد تفــرض مــن وقــت آلخــر من 
قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو الهيئــة العامــة لألوقــاف أو الجهــات التنظيميــة األخــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية.

اإلجراءات المتبعة في حاالت التعليق:

التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمده الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح المشتركين بالوحدات.  )1

مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.  )2

 بــأي تعليــق مــع توضيــح أســباب التعليــق، وإشــعار الهيئــة والمشــتركين 
ً
إشــعار الهيئــة والمشــتركين بالوحــدات فــورا  )3

بالوحــدات فــور انتهــاء التعليــق بالطريقــة نفســها المســتخدمة فــي اإلشــعار عــن التعليــق واإلفصــاح عــن ذلــك فــي 
الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق.  

ط. اإلجراءات التي بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون مبالــغ االشــتراك فــي الوحــدات موقوفــة، فإنــه يتعــذر علــى مديــر 
الصنــدوق تلبيــة أي طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفيــن(.
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خصائص الوحدات:. 	
يجــوز لمديــر الصنــدوق إصــدار عــدد غيــر محــدود مــن الوحــدات تكــون جميعهــا مــن فئــة واحــدة وموقوفــة لــذات الغــرض 
ويتمتــع المشــتركين 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.

المحاسبة وتقديم التقارير:. 	
- يرســل مديــر الصنــدوق إشــعار تأكيــد إلــى المشــترك )الواقــف( كلمــا قــام الواقــف باالشــتراك بوحــدات فــي الصنــدوق، 
 مــن كل اشــتراك فــي 

ً
كمــا يتــم إرســال تقريــر يبيــن الموقــف المالــي لألصــل الموقــوف مــن المشــترك خــالل )15( يومــا

وحــدات الصنــدوق، وعــدد وصافــي قيمــة الوحــدات المشــترك بهــا بنهايــة هــذه الفتــرة )عنــد يــوم التعامــل(، والقوائــم 
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، وســيتم إعــداد التقاريــر 

ً
الماليــة المراجعــة للصنــدوق وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز )70( يومــا

 مــن نهايــة فتــرة التقريــر.
ً
األوليــة وإتاحتهــا للجمهــور خــالل )35( يومــا

- ســيتم إتاحــة تقاريــر الصنــدوق فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق، وســيتم 
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 توفير أول قوائم مالية مراجعة للسنة المالية األولى المنتهية في 31 ديسمبر2021م.

 عنــد تقديــم طلــب كتابــي لمديــر الصنــدوق، وســتتم إتاحتها في الموقــع اإللكتروني 
ً
- ســيتم توفيــر هــذه القوائــم مجانــا

لمديــر الصندوق والموقع اإللكتروني للســوق.

مجلس إدارة الصندوق:. 		
يشــرف علــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة يعينــه مديــر الصنــدوق يتكــون مــن ســتة أعضــاء منهــم عضويــن مســتقلين، وتتــم 
الموافقــة عليهــم مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة، وتبــدأ عضويــة مجلــس اإلدارة بعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى 
 مــن تاريــخ 

ً
ــارا . ويباشــر مهامــه اعتب

ً
طــرح وحــدات الصنــدوق، وســيجتمع مجلــس إدارة الصنــدوق مرتيــن علــى األقــل ســنويا

)تعيينــه/ بــدء تشــغيل الصنــدوق( وتمتــد العضويــة لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة خمــس ســنوات أخــرى.

تشكيل مجلس اإلدارة:أ. 

ــاًء علــى اختيــاره يتمتــع كل عضــو مــن  ســيتألف مجلــس إدارة الصنــدوق مــن ســتة أعضــاء يرشــحهم مديــر الصنــدوق بن
ــاه: ــرة فــي قطــاع االســتثمار وإدارة األوقــاف حســبما هــو مبيــن أدن أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق التاليــة أســماؤهم بخب

)رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل( االستاذ / مازن بن فواز بغدادي 

 فــي مجــال االســتثمار. وقــد 
ً
مــازن بغــدادي هــو الرئيــس التنفيــذي فــي اإلنمــاء لالســتثمار، ولديــه خبــرة أكثــر مــن 20 عامــا

 إتــش بــي ســي العربيــة الســعودية قبــل 
ً
عمــل مــازن فــي كل مــن بنــك الريــاض والســعودي الفرنســي كابيتــال وأخيــرا

انضمامــه لإلنمــاء لالســتثمار، حيــث كان يشــغل منصــب رئيــس االســتثمار فــي إتــش إس بــي ســي العربيــة الســعودية. 
ــدارة فــي اســواق األســهم والنقــد علــى  وقــد عمــل مــازن فــي إدارة الصناديــق االســتثمارية والمحافــظ الخاصــة الُم
ــي والخليجــي. ويحمــل مــازن شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد 

ّ
المســتويين المحل

للبتــرول والمعــادن كمــا حصــل علــى دورات متخصصــة فــي مجــاالت اإلدارة مــن معهــد انســياد للدراســات العليــا فــي ادارة 
االعمــال.
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)عضو غير مستقل( االستاذ / تركي بن عبد العزيز بن مرشود 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة مــن جامعــة الملــك ســعود، ويتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 10 ســنوات فــي 
مجــال االســتثمار والمطابقــة وااللتــزام ومكافحــة غســل االمــوال وتمويــل اإلرهــاب، باإلضافــة إلــى الخبــرة فــي انظمــة 
 منصــب رئيــس عمليــات المســاندة لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وقــد عمــل علــى 

ً
وتشــريعات األوراق الماليــة، يشــغل حاليــا

الكثيــر مــن األعمــال االستشــارية فــي المجــال االســتثماري وتأســيس الشــركات.

)عضو غير مستقل( الدكتور/ ثامر بن ناصر بن غشيان 

حاصــل علــى درجــة الماجســتير عــام 1416هـــ ويحمــل درجــة الدكتــوراه مــع مرتبــة الشــرف األولــى فــي العقيــدة والمذاهــب 
عــام 1423هـــ. كمــا شــغل الدكتــور ثامــر عــدة مناصــب حيــث عمــل فــي معهــد العلــوم العربيــة واإلســالمية فــي واشــنطن 
 فــي 

ً
فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة، وعضــو هيئــة التدريــس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، كمــا كان عضــوا

مجلــس الشــورى مــن 1430هـــ الــى 1438هـــ رأس خاللهــا عــدة لجــان ونائــب لرئيــس لجنــة الشــؤون اإلســالمية والقضائيــة 
وشــارك فــي عــدة زيــارات رســمية مــع معالــي رئيــس مجلــس الشــورى. كمــا شــارك مــع وفــد مجلــس الشــورى لــكل مــن 
مؤتمــر البرلمــان العربــي االفريقــي، والبرلمــان األوربــي، والبرلمــان اإليطالــي، لبيــان جهــود المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي مكافحــة اإلرهــاب وغيرهــا مــن القضايــا المهمــة. يشــغل الدكتــور ثامــر اآلن منصــب األميــن العــام لجمعيــة البــر 

الخيريــة بالريــاض.

)عضو غير مستقل( األستاذ الدكتور/ حمد بن خالد الخالدي 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة الملــك ســعود عــام 1975م وحصــل علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة 
كنســاس – الواليــات المتحــدة االمريكيــة عــام 1980م ويحمــل درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة عيــن شــمس – مصــر عــام 
1992م. شــغل عــدة مناصــب تعليميــة مثــل أســتاذ بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن، وشــغل عــدة مناصــب إداريــة 
منهــا عميــد معهــد التنميــة والخدمــات االستشــارية بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن، ويحمــل عــدة عضويــات فــي 
، ويشــغل اآلن منصــب نائــب األميــن العــام 

ً
 علميــا

ً
الجمعيــات والجــان التعليميــة، كمــا نشــر الدكتــور حمــد الخالــدي )17( بحثــا

لجمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض.

)عضو مستقل( الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباني  

يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا فــي كنــدا ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن جامعــة 
االقتصــاد  فــي  البكالوريــوس  اإلمــام ودرجــة  مــن جامعــة  اإلســالمي  االقتصــاد  فــي  الماجســتير  كونكورديــا ودرجــة 
 منصــب رئيــس 

ً
اإلســالمي مــن جامعــة اإلمــام ، يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 29 ســنة فــي المجــال األكاديمــي، كمــا يشــغل حاليــا

لقســم التمويــل واالســتثمار فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، وقــد عمــل علــى كثيــر مــن النشــاطات 
ــور  األكاديميــة وقــدم مجموعــة مــن األوراق العلميــة واألعمــال االستشــارية فــي المجــال االقتصــادي، ويحمــل الدكت
ــئات العلميــة فــي  الســحيباني عضويــة جمعيــة االقتصــاد الســعودية و عضويــة العديــد مــن المجالــس واللجــان والهيـ

جامعــة اإلمــام  محمــد بــن ســعود اإلســالمية.

)عضو مستقل( األستاذ/ هيثم حسين عبدالمحسن حكيم 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة االعمــال مــن جامعــة 6  أكتوبــر – مصــر عــام 2003م، ويحمل درجة الماجســتير 
فــي إدارة الجــودة عــام 2009م. يتمتــع األســتاذ هشــام بالخبــرة فــي القطــاع العقــاري وجميــع أنــواع الصكــوك وبأنظمــة 
الجــودة وتطبيقهــا، ويمتلــك عــدة دورات فــي تقييــم االصــول والتحليــل المالــي وإدارة المشــاريع االحترافيــة. كمــا شــغل 
عــدة مناصــب وعضويــات، حيــث كان مستشــار لعقــارات مؤسســة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اللــه بــن عبــد 
العزيــز لألعمــال اإلنســانية، وشــريك مؤســس ركال العقاريــة، وهــو عضــو هيئــة التقييــم العقــاري، وعضــو فــي مكتــب 
ــر، وعضــو فــي شــركة نوامــي الزراعيــة، وهــو الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس  ــة األميــر محمــد بــن ســعود الكبي ورث

المديريــن لشــركة رســن القابضــة.
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تشــمل مســؤوليات أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- اآلتــي: الموافقــة علــى جميــع    -
 فيهــا، ويشــمل ذلــك -علــى ســبيل المثــال 

ً
العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق العــام طرفــا

ال الحصــر- الموافقــة علــى عقــود تقديــم خدمــات اإلدارة للصنــدوق، وعقــود تقديــم خدمــات الحفــظ، وال يشــمل ذلــك 
 للقــرارات االســتثمارية فــي شــأن أي اســتثمارات قــام بهــا الصنــدوق أو ســيقوم بهــا فــي 

ً
العقــود المبرمــة وفقــا

المســتقبل.

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

- الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
ً
- اإلشراف –ومتى كان ذلك مناسبا

 علــى األقــل مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام و/أو لجنــة المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر 
ً
- االجتمــاع مرتيــن ســنويا

الصنــدوق، لمراجعــة التــزام مديــر الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة، ويشــمل ذلــك –علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر- المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.

 أم غيــره- 
ً
- التأكــد مــن اكتمــال ودقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات وأي مســتند آخــر -ســواء أكان عقــدا

يتضمــن إفصاحــات تتعلــق بالصنــدوق أو مديــر الصنــدوق وإدارتــه للصنــدوق، إضافــة إلــى التأكــد مــن توافــق جميــع مــا 
ســبق مــع أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار.

 ألحــكام الئحــة صناديــق 
ً
- التأكــد مــن أداء مديــر الصنــدوق لمســؤولياته –بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات - وفقــا

االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات.

- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

- تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

- المصادقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق.

- إصدار القرارات المتعلقة بنسبة توزيع غلة الوقف وصرفها.

- اعتماد سياسة االستثمار.

 ب. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

مثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المســتقلين، 
ُ
مبلغ 20,000 ريال ســعودي عن الســنة المالية بحد أقصى ت

علــى أســاس 5000 ريــال للعضــو الواحد لالجتماع الواحد.

 أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق.
ً
 ج. ال يوجد حاليا
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 د. يقع تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتين الصناديق االستثمارية اآلتية:

نوع اسم الصندوق
الصندوق

األعضاء

الدكتور / محمد 
السحيباني

األستاذ / تركي بن 
مرشود

االستاذ / مازن 
بغدادي

عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء لألسهم السعودية

عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول

عضو غير مستقل.......... عضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء وريف الوقفي

عضو غير مستقل..........عضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء عناية الوقفي

عضو غير مستقل..........عضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام

عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلطرح عامصندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

عضو غير مستقل..........عضو مستقلطرح عامصندوق مكة العقاري

صنــدوق اإلنمــاء المتــداول لصكــوك الحكومــة 
الســعودية المحليــة – قصيــرة األجــل

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

عضو غير مستقل....................طرح خاصصندوق مداك الوقفي

عضو غير مستقلعضو غير مستقل..........طرح خاصصندوق اإلنماء العقاري

االقتصاديــة  جــدة  مدينــة  اإلنمــاء  صنــدوق 
العقــاري

.......... ..........عضو مستقلطرح خاص

عضو غير مستقلعضو غير مستقل..........طرح خاصصندوق اإلنماء إيوان العقاري

..........عضو غير مستقلعضو مستقلطرح خاصصندوق اإلنماء التعليمي

..........عضو غير مستقل..........طرح خاصصندوق االستثمار في قطاع الحج والعمرة

شــركات  فــي  لالســتثمار  اإلنمــاء  صنــدوق 
الخاصــة الملكيــة 

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

عضو غير مستقل.................... طرح خاصصندوق دانية مكة الفندقي

عضو غير مستقلعضو غير مستقل..........طرح خاصصندوق اإلنماء الثريا العقاري

عضو غير مستقل....................طرح خاصصندوق القيروان اللوجستي

عضو غير مستقل....................طرح خاصصندوق ضاحية سمو العقاري

عضو غير مستقل.......... .......... طرح خاصصندوق االنماء المدر للدخل األول

عضو غير مستقل..........عضو مستقلطرح خاصصندوق اإلنماء العقارية العقاري

عضو غير مستقل.......... .......... طرح خاصصندوق مجمع اإلنماء اللوجيستي

عضو غير مستقل....................طرح خاصصندوق اإلنماء مكة للتطوير األول

عضو غير مستقل....................طرح خاصصندوق اإلنماء مكة للتطوير الثاني

عضو غير مستقل....................طرح خاصصندوق اإلنماء مشارف العوالي

ال يشرف أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلخرين على أي صندوق استثماري خارج أو داخل شركة اإلنماء لالستثمار.
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 الهيئة الشرعية:. 		
ــزام الصنــدوق بالمعاييــر والضوابــط  تتأكــد جهــة المراجعــة والتدقيــق الشــرعي المعينــة مــن قبــل مديــر الصنــدوق مــن الت
ــط الشــرعية  ــر والضواب ــزام بالمعايي ــد وااللت ــة التقي ــرة باإلشــراف ومراقب الشــرعية. وســتقوم هــذه الجهــة بمــا لهــا مــن خب
ملزمــة  الشــرعي  والتدقيــق  المراقبــة  جهــة  قــرارات  وتعــد  للصنــدوق،  واالســتثمارية  الماليــة  المعامــالت  أنــواع  لجميــع 

للصنــدوق.

 أ. الهيئة الشرعية للصندوق:

هم أعضاء الهيئة الشرعية المعتمدون لدى شركة اإلنماء لالستثمار وهم:

الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح األطرم:

، حاصــل علــى الدكتــوراه مــع مرتبــة الشــرف األولــى والماجســتير بدرجــة امتيــاز 
ً
 للهيئــة وعضــو مجلــس الشــورى ســابقا

ً
رئيســا

فــي الفقــه مــن كليــة الشــريعة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ودرجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام 
محمــد بــن ســعود، ويشــغل عضويــة عــدد مــن الهيئــات والمجالــس الشــرعية، منهــا: عضويــة المجلــس الشــرعي لهيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية فــي البحريــن، وعضويــة مجلــس إدارة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، 
 فــي مجمــع 

ً
وعضويــة مجلــس إدارة الهيئــة اإلســالمية العالميــة لالقتصــاد والتمويــل وهــو كذلــك أمينهــا العــام، وخبيــرا

الفقــه اإلســالمي الدولــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي، كمــا كان فضيلتــه عضــو هيئــة التدريــس بقســم الفقــه فــي 
 للهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي.

ً
 وأمينــا

ً
كليــة الشــريعة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، وعضــوا

الشيخ الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ:

 للرئيــس وعضــو هيئــة التدريــس بكليــة أصــول الديــن فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، حاصــل علــى درجــة 
ً
نائبــا

البكالوريــوس فــي أصــول الديــن مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ودرجــة الماجســتير فــي الســنة وعلومهــا مــن جامعــة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود ودرجــة الدكتــوراه فــي الســنة وعلومهــا مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، ولــه مشــاركات 
فاعلــة فــي مجــال المعامــالت الماليــة مــع عــدد مــن المؤسســات الماليــة القائمــة داخــل وخــارج المملكــة، وهــو عضــو فــي 

عــدد مــن الجمعيــات والهيئــات العلميــة.

الشيخ الدكتور سليمان بن تركي التركي:

 فــي الهيئــة وعضــو هيئــة التدريــس بالمعهــد العالــي للقضــاء فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، 
ً
عضــوا

ــن ســعود اإلســالمية ودرجــة الماجســتير  وقــد حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام محمــد ب
ودرجــة الدكتــوراه فــي الفقــه مــن كليــة الشــريعة باإلضافــة إلــى حصولــه علــى درجــة الماجســتير فــي قانــون التجــارة الدولــي 
مــن جامعــة إيســكس بالمملكــة المتحــدة، ودرجــة الدكتــوراه فــي القانــون مــن جامعــة لنــدن بالمملكــة المتحــدة، ولــه أبحــاث 

ومشــاركات فــي مجــال المعامــالت الماليــة.

الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي:

 في الهيئة، وعـضــو هـيـئـة الـتــدريـــس بالمعـهـد العـالي للقضــاء في جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعـود اإلســالمـيـة، 
ً
عضوا

ــن ســعود اإلســالمية  ــة الشــرف مــن كليــة الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام محمــد ب حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــع مرتب
العالــي للقضــاء،  بالمعهــد  المقــارن  الفقــه  الدكتــوراه مــن قســم  الماجســتير ودرجــة  بالقصيــم وقــد حصــل علــى درجــة 
وفـضــيلتـــه مـــن العـلـمـــاء البـارزيـــن فـــي فـقـــه المعامالت المالية، وله إسهامات بارزة في ذلك، ويـشــــغــــــل عـضـــويــــة عـــــدد 
مــــن الهــيــئـــــات للعديــد مــن المؤسســات الماليــة واالقتصاديــة اإلســالمية داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا، وهــو 
عضــو مجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا الشــمالية، وعضــو اللجنــة الشــرعية لمراجعــة تنظيــم جبايــة الــزكاة بالمملكــة العربيــة 

الســعودية.

 ب. مسؤولية الهيئة الشرعية:

تتمثل مسؤوليات الهيئة الشرعية في اآلتي:

- دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام ومذكــرة معلومــات الصنــدوق، واألهــداف والسياســات االســتثمارية للصنــدوق لضمــان 
تقيدهــا بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية. 

- تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد بالمعايير والضوابط الشرعية. 
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- تحديــد معاييــر مالئمــة الختيــار العمليــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية والتــي يجــوز لمديــر الصنــدوق أن 
يســتثمر فيهــا الســيولة المتوفــرة للصنــدوق كاســتثمارات قصيــرة األجــل. 

- تقديم معايير مالئمة لمدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجدت.

- مراقبة االستثمارات على ضوء المعايير والضوابط الشرعية المحددة. 

- إبــداء الــرأي الشــرعي فيمــا يتعلــق بالتــزام الصنــدوق بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية إلدراجهــا فــي التقريــر الســنوي 
للصنــدوق.

 ج. مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية:

ال توجد.

 د. المعايير والضوابط الشرعية:

يلتــزم مديــر الصنــدوق بالمعاييــر والضوابــط الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية فــي جميــع تعامــالت الصنــدوق، وأبرزهــا مــا 
يأتــي:

- ال يجوز لمدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم الشركات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المحرمة.

- بالنســبة للشــركات المســاهمة ذات األغــراض واألنشــطة المباحــة التــي قــد تتعامــل باإليــداع أو االقتــراض بالفائــدة الربويــة، 
فــإن االســتثمار فيهــا يخضــع للضوابــط اآلتية:

 بالفائــدة الربوية-نســبة 
ً
 لمحــرم أو إيداعــا

ً
 كان أو تملــكا

ً
أال يتجــاوز إجمالــي حجــم النشــاط أو العنصــر المحــرم –اســتثمارا  )1

، أيهمــا 
ً
قدرهــا )%33.3( مــن إجمالــي موجــودات الشــركة أو مــن متوســط قيمتهــا الســوقية آلخــر اثنــي عشــر شــهرا

أكبــر. ويتــم التعــرف علــى ذلــك فــي جانــب الموجــودات مــن قائمــة المركــز المالــي للشــركة، تحــت اســم اســتثمارات أو 
أصــول أو نقــد.

 
ً
أال يتجــاوز مقــدار اإليــراد الناتــج مــن التعامــل المحــرم )%5( مــن إجمالــي إيــراد الشــركة، ســواٌء أكان هــذا اإليــراد ناتجــا  )2

عــن اســتثمار بفائــدة ربويــة أو ممارســة لنشــاط محــرم أو تملــك لمحــرم أو غيــر ذلــك. وإذا لــم يتــم اإلفصــاح عــن بعــض 
اإليــرادات فيجتهــد فــي معرفتهــا، ويراعــى فــي ذلــك جانــب االحتيــاط، ويتــم التعــرف علــى ذلــك فــي جانــب اإليــرادات 

مــن قائمــة الدخــل للشــركة.

 قصيــر األجل-نســبة )%33.3( مــن 
ً
 طويــل األجــل أم قرضــا

ً
أال يتجــاوز إجمالــي المبلــغ المقتــرض بالربــا -ســواء أكان قرضــا  )3

، أيهمــا أكبــر. ويتــم التعــرف 
ً
إجمالــي موجــودات الشــركة أو مــن متوســط قيمتهــا الســوقية آلخــر اثنــي عشــر شــهرا

علــى هــذا الضابــط فــي جانــب المطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي.

 وإعطــاًء، قليلــه وكثيــره. ولــذا فــإن أي إيــراد 
ً
 بــأن تحديــد هــذه النســب ال يعنــي جــواز التعامــل بالربــا، فإنــه محــرم أخــذا

ً
علمــا

محــرم ال يجــوز أن يعــود بالنفــع علــى أصــول الصنــدوق ويجــب التخلــص منــه.

فــي حــال وجــود إيــرادات محرمــة فــي الشــركات التــي جــرى االســتثمار فيهــا؛ فــإن مديــر الصنــدوق يلتــزم بالتخلــص مــن   -
اإليــراد المحــرم حســب مــا تقــرره الهيئــة الشــرعية للصنــدوق فــي مقــدار مــا يجــب التخلــص منــه والجهــة التــي يصــرف فيهــا.

ــر  ــه فــي حــال تغي ــٍذ فإن ــط مبنــي علــى االجتهــاد وخاضــع إلعــادة النظــر حســب االقتضــاء، وحينئ مــا ورد ذكــره مــن الضواب  -
اجتهــاد الهيئــة الشــرعية فــي ضوابــط االســتثمار فــي األســهم، فــإن مديــر الصنــدوق يلتــزم بتلــك الضوابــط فيمــا يجــد مــن 

اســتثمارات الصنــدوق.

فيمــا يتعلــق بصفقــات المرابحــة فــإنَّ الصنــدوق يلتــزم بتطبيــق المعاييــر والضوابــط الشــرعية وتنفيــذ الصفقــات وفــق   -
اإلجــراءات المعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية للصنــدوق.

فيمــا يتعلــق بالصكــوك والصناديــق االســتثمارية فــإنَّ الصنــدوق لــن يســتثمر فــي أي منهــا إال بعــد الحصــول علــى موافقــة   -
الهيئــة الشــرعية بالدخــول فيــه.

 ه. الرقابة الدورية على الصندوق: 

تتــم دراســة الشــركات الســعودية المســاهمة الُمدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية بشــكل دوري للتأكــد مــن توافقهــا 
مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية المعتمــدة لــدى الهيئــة الشــرعية.
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 و. اإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير والضوابط الشرعية:

الشــرعية  المعاييــر والضوابــط  عــن هــذه   فيهــا 
ً
الصنــدوق أســهما التــي يملــك  الشــركات  خــروج أي مــن  حــال  وفــي 

 عــن شــراء أي أســهم جديــدة فيهــا، ويبيــع مــا يملكــه مــن أســهمها فــي أقــرب وقــٍت 
ً
فســيتوقف مديــر الصنــدوق فــورا

بمــا يضمــن مصالــح الصنــدوق.

 أ. اسم مدير الصندوق:

شركة اإلنماء لالستثمار

 ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:

  09134 - 37

 ج. عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:

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

+ 966112185999 هاتف 

فاكس 966112185970 +

 د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:

1430/04/17هـ الموافق 2009/4/13م.

 هـ. بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:

تأسســت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار بــرأس مــال )1,000,000,000( ألــف مليــون ريــال ســعودي ورأس المــال المدفــوع )250( 
مليــون ريــال ســعودي.

 و. ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق:

- بلغت إيرادات الشركة المدققة لسنة 2019م: 374,083,000 ريال سعودي.

- بلغت أرباح الشركة المدققة لسنة 2019م: 000,239,943 ريال سعودي.

 ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:

يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية الرئيســية لمراقبــة أعمــال وشــؤون شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، كمــا يجــب علــى مجلــس 
 للقوانيــن المعمــول بهــا 

ً
اإلدارة وفــي جميــع األوقــات التصــرف بأمانــة ونزاهــة وجديــة مــن جميــع النواحــي، وذلــك وفقــا

فــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

)رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل( األستاذ / عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله الراشد 

حاصــٌل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود عــام )1984م(، شــغل الراشــد العديــد مــن 
 إلدارة الرقابــة علــى األســهم والتــي كانــت نــواة إنشــاء الســوق 

ً
المناصــب الهامــة فــي مجــال الرقابــة الماليــة منهــا مديــرا

 لــإلدارة العامــة لهيئــة الســوق الماليــة، كمــا شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
ً
 عامــا

ً
الماليــة، ومديــرا

 العديــد مــن عضويــات اللجــان وفــرق العمــل ســواء علــى مســتوى المملكــة 
ً
مــن عــام 2009م وحتــى عــام 2016م، شــغل أيضــا

 العديــد مــن عضويــة مجلــس اإلدارات منهــا رئيــس 
ً
ــا وعلــى مســتوى دول الخليــج العربــي، يشــغل األســتاذ عبدالرحمــن حالي

مجلــس إدارة شــركة تــداول العقاريــة ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة أم القــرى وعضــو مجلــس إدارة شــركة عقــاالت 
المملوكــة لشــركة االتصــاالت الســعودية.
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)عضو( األستاذ / عبد المحسن بن عبدالعزيز بن فارس الفارس 

حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود)1982م(، ودرجــة الماجســتير فــي المحاســبة مــن 
جامعــة غــرب الينــوي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )1989م(، إضافــة إلــى زمالــة المعهــد األمريكــي للمحاســبين القانونييــن 
 منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمصــرف اإلنمــاء منــذ )2006م(، وقــد ســبق لألســتاذ الفــارس 

ً
CPA. يشــغل حاليــا

 – 1983( 
ً
العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص حيــث عمــل فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ألكثــر مــن 18 عامــا

 للخدمــات الماليــة 
ً
 تنفيذيــا

ُ
 عامــا

ً
 لمصلحــة الــزكاة والدخــل )2001-2004م(، وكذلــك مديــرا

ً
 عامــا

ً
2001م(، كمــا عمــل مديــرا

بشــركة عبــد اللطيــف جميــل )2004-2006م(، كمــا ســبق أن عمــل فــي مكتــب أرنســت ويونــج فــي مدينــة لــوس أنجلــوس 
 عضويــة عــدة مجالــس ولجــان متخصصــة 

ً
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة لمــدة عاميــن )1993-1995م(. يــرأس ويشــغل حاليــا

منهــا عضــو مجلــس إدارة مصــرف اإلنمــاء وعضــو اللجنــة التنفيذيــة، عضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي 
والمهنــي، عضــو مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة اإلنمــاء طوكيــو 
ماريــن، عضــو فــي لجنــة المراجعــة فــي الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك(، كمــا ســبق أن شــغل عضويــة عــدة 
مجالــس منهــا مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( ولجنــة المــوارد البشــرية واللجنــة الماليــة 
بالشــركة)2004-2011(، مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة للمؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص “ البنــك االســالمي 
للتنميــة”)2001-2009(، مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لالســتثمار، 
مجلــس إدارة البنــك الزراعــي، رئيــس وعضــو لجنــة معاييــر المحاســبة بالمملكــة ، رئيــس لجنــة معاييــر المحاســبة بالهيئــة 
ــة المراجعــة بالمؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص” البنــك اإلســالمي  الخليجيــة للمراجعــة والمحاســبة، رئيــس لجن
 فــي مجلــس منطقــة الريــاض، إضافــة إلــى أنــه شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات 

ً
للتنميــة”. كمــا أن األســتاذ الفــارس عضــوا

والــدورات وفــرق العمــل المتخصصــة فــي المجــال المالــي والمحاســبي واإلداري والرقابــي ونظــم المعلومــات داخــل وخــارج 
المملكــة العربيــة الســعودية.

)عضو(  األستاذ / مازن بن فواز بن أحمد بغدادي 

 فــي مجــال االســتثمار. وقــد 
ً
مــازن بغــدادي هــو الرئيــس التنفيــذي فــي اإلنمــاء لالســتثمار، ولديــه خبــرة أكثــر مــن 20 عامــا

 إتــش بــي ســي العربيــة الســعودية قبــل انضمامه 
ً
عمــل مــازن فــي كل مــن بنــك الريــاض والســعودي الفرنســي كابيتــال وأخيــرا

لإلنمــاء لالســتثمار، حيــث كان يشــغل منصــب رئيــس االســتثمار فــي إتــش إس بــي ســي العربيــة الســعودية. وقــد عمــل مــازن 
ــي 

ّ
فــي إدارة الصناديــق االســتثمارية والمحافــظ الخاصــة الُمــدارة فــي اســواق األســهم والنقــد علــى المســتويين المحل

والخليجــي. ويحمــل مــازن شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن كمــا حصــل 
علــى دورات متخصصــة فــي مجــاالت اإلدارة مــن معهــد انســياد للدراســات العليــا فــي ادارة االعمــال.

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

 حصــل الدكتــور ســعد بــن عطيــه الغامــدي  علــى دكتــوراه الفلســفة ــــ المحاســبة، مــن جامعــة واليــة أوكالهومــا، الواليــات 
عــام 1974م، وبكالوريــوس  الجامعــة  نفــس  مــن  المحاســبة  فــي  العلــوم  عــام 1980م، وماجســتير  األمريكيــة  المتحــدة 
المحاســبة وإدارة األعمــال بدرجــة ممتــاز )مــع مرتبــة الشــرف األولــى( مــن جامعــة الملــك ســعود عــام 1971م، كمــا عمــل أســتاذ 
مســاعد بقســم المحاســبة فــي كليــة العلــوم اإلداريــة  بجامعــة الملــك ســعود خــالل الفتــرة مــن 1401هـــ إلــى 1406هـــ، كمــا 
شــغل عــدة مناصــب فــي شــركات ســعودية منهــا “الشــركة الوطنيــة للنقــل البحــري” و”الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي” 
و”عبداللطيــف جميــل المحــدودة” شــارك الدكتــور ســعد الغامــدي فــي عضويــة عــدد مــن مجالــس اإلدارات وكان منهــا نائــب 

رئيــس مجلــس إدارة مصــرف االنمــاء.

)عضو مستقل( المهندس / يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 

يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي علــوم الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، شــغل المهنــدس 
الزامــل العديــد مــن المناصــب القياديــة بشــركة ســابك والشــركات التابعــة لهــا ســواء علــى مســتوى عضويــات مجلــس إدارات 
 منصــب مستشــار معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة والرئيــس 

ً
داخــل المملكــة وخارجهــا، يشــغل حاليــا

التنفيــذي لمشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة بــوزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة.
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)عضو( األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم 

يشــغل األســتاذ محمــد إقبــال حاليــا منصــب مديــر عــام المجموعــة الماليــة بمصــرف اإلنمــاء باإلضافة إلى عضويــة مجلس إدارة 
شــركة اإلنمــاء لالســتثمار وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لمصــرف اإلنمــاء. شــغل الســيد إقبــال منصــب نائــب رئيــس بنــك فيصــل 
اإلســالمي والــذي يعــد أول بنــك إســالمي يتــم إنشــاؤه فــي باكســتان. يحمــل الســيد إقبــال درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة 
كراتشــي باإلضافــة إلــى شــهادة المحاســب القانونــي المعتمــد مــن معهــد المحاســبين القانونييــن بباكســتان ويتولــى فــي 
الوقــت الحالــي رئاســة هــذا المعهــد. يتمتــع الســيد إقبــال بعضويــة لجــان مختلفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مثــل 

لجنــة المراقبيــن المالييــن للبنــوك الســعودية ولجنــة الــزكاة والضرائــب للبنــوك الســعودية.

 ح. األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق:

1( العمــل لمصلحــة األصــل الموقــوف ومصــارف الوقــف بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة األشــخاص المرخــص 
لهــم وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات وذلــك فيمــا يتعلــق بالصنــدوق.

2( يقــع علــى عاتــق مديــر الصنــدوق االلتــزام بجميــع المبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة 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 وواضحــة وصحيحــة وغيــر 
مضللــة.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق أن يضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤثــر فــي اســتثمارات الصنــدوق، وضمــان   
ســرعة التعامــل معهــا، علــى أن تتضمــن تلــك السياســات واإلجــراءات القيــام بعمليــة تقويــم المخاطــر بشــكل ســنوي علــى 

األقل. 

- تكون الجهة المستفيدة مسؤولة عن مصارف الوقف وكيفية وآلية صرفها. 

 عــن االلتــزام بالئحــة صناديــق االســتثمار، ســواٌء أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر 
ً
4( ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

 تجــاه 
ً
ــر الصنــدوق مســؤوال ــح والتعليمــات، وُيعــد مدي ــه األنظمــة واللوائ أم كلــف بهــا جهــة خارجيــة وفــق مــا تنــص علي

المشــتركين بالوحــدات والجهــة المســتفيدة عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف 
أو التقصيــر المتعمــد.

5( االلتــزام بأحــكام األنظمــة واللوائــح والتعليمــات المنظمــة للصناديــق االســتثمارية الوقفيــة عنــد التقــدم بطلبــات الموافقــة 
أو اإلشــعارات للجهــات المختصــة.

تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لصندوق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.  )6

 ط. المهام التي سُيكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

- إعداد القوائم المالية ومراجعتها.

- أمين الحفظ لألصول العقارية.

- مقارنة أداء الصندوق.

- تقييم األصول العقارية )في حال تم االستثمار في تلك األصول(.

- تعيين شخص لتقديم المشورة فيما يتعلق بأعمال الصندوق )في حال تم ذلك(.

 ي. أي أنشــطة عمــل أو مصالــح أخــرى لمديــر الصنــدوق تمثــل أهميــة جوهريــة، أو مــن الممكــن أن تتعــارض مــع أنشــطة 
صنــدوق االســتثمار:

.
ً
ال توجد حاليا
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 ك. األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:

 يتم عزل مدير الصندوق أو استبداله في حال:

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.  )1

إلغــاء ترخيــص مديــر الصنــدوق فــي ممارســة نشــاط إدارة األصــول الوقفيــة أو اإلدارة أو ســحبه أو تعليقــه مــن قبــل   )2
الهيئــة.

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 اســتبداله وذلــك بعــد   )4
الماليــة. الســوق  موافقــة هيئــة 

رأت الجهــات المختصــة أو أي منهــا أن مديــر الصنــدوق قــد أخــل –بشــكل تــراه الجهــات المختصــة جوهــري– بااللتــزام   )5
التنفيذيــة. لوائحــه  أو  بالنظــام 

وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االســتثمار أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص   )6
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

ــح وتعليمــات   ألي أنظمــة ولوائ
ً
ــدوق او اســتبداله وفقــا ــر الصن ــدوق باألحــكام المنظمــة لعــزل مدي ــر الصن 8(  ســيلتزم مدي

.
ً
منظمــة للصناديــق االســتثمارية الوقفيــة ســتصدر مســتقبال

		. أمين الحفظ:
 أ. اسم أمين الحفظ:

شركة نمو المالية لالستشارات المالية.

 ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:

 13172-37

 ج. عنوان المكتب الرئيس ألمين الحفظ:

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

+ 966114942444 هاتف  

+ 966114944266 فاكس 

www.nomwcapital.com الموقع االلكتروني 

 د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:

 2013/11/26م.

 هـ. األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، 
ً
 عــن التزاماتــه وفقــا

ً
ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال  )1

 تجــاه مديــر الصنــدوق 
ً
، وُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال

ً
 ثالثــا

ً
ســواٌء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا

والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء 
التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.

 عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات، وهــو مســؤول كذلــك عــن 
ً
ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال  )2

اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.
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 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ً
 ثالثا

ً
 و. المهام التي يكلف بها أمين الحفظ طرفا

 للحفــظ 
ً
يجــوز ألميــن الحفــظ تكليــف طــرف ثالــث أو أكثــر أو أي مــن تابعيــه المرخصيــن لممارســة نشــاط الحفــظ بالعمــل أمينــا

مــن الباطــن، ويدفــع أميــن الحفــظ أتعــاب ومصاريــف أي أميــن حفــظ مــن الباطــن مــن مــوارده الخاصــة.

:
ً
 ثالثا

ً
من المهام التي قد يكلف بها أمين الحفظ طرفا

1( حفظ أصول الصندوق.
2( حماية أصول الصندوق لصالح المشتركين بالوحدات.

3( حفظ مستندات الصندوق.

 ز.  األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:

يتم عزل أمين الحفظ أو استبداله في حال:

1( توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاطه دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
2( إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاطه أو سحبه أو تعليقه من قبل الجهات المختصة.

3( تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 – بالتــزام النظــام أو لوائحــه 

ً
4(  إذا رأت الجهــات المختصــة أن أميــن الحفــظ قــد أخــل – بشــكل تــراه الجهــات المختصــة جوهريــا

التنفيذيــة.
 ألي أنظمــة ولوائــح وتعليمــات منظمة 

ً
5(  ســيلتزم مديــر الصنــدوق باألحــكام المنظمــة لعــزل أميــن الحفــظ أو اســتبداله وفقــا

.
ً
للصناديق االســتثمارية الوقفية ســتصدر مســتقبال

		. المحاسب القانوني:
 أ. اسم المحاسب القانوني:

بي دي أو د. محمد العمري وشركاءه.

 ب. عنوان المكتب الرئيس للمحاسب القانوني:

الدور السابع والثامن، مون تور، طريق الملك فهد، ص.ب. 8736 الرياض 11492 المملكة العربية السعودية. العنوان 

+ 966 11 278 0608 هاتف 

+ 966 11 278 2883 فاكس 

www.alamri.com الموقع اإللكتروني 

 ج. األدوار األساسية ومهام وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني:

 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة المعاييــر الدولية 
ً
إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــا

للتقاريــر الماليــة، وأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومات.

		. معلومات أخرى:
 أ.  ســيتم التقديــم عنــد الطلــب السياســات واإلجــراءات التــي ســتتبع لمعالجــة تعــارض المصالــح وأي تعــارض مصالــح محتمــل 

و/أو فعلــي دون مقابــل.

ومنهــا سياســات التصويــت فــي مجلــس الصنــدوق حيــث يكــون التصويــت علــى قــرارات مجلــس إدارة الصنــدوق بمــا يشــكل 
%60 مــن إجمالــي عــدد األعضــاء. ويمتنــع عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق عــن التصويــت علــى أي قــرار يتخــذه مجلــس إدارة 
الصنــدوق فــي شــأن أي أمــر يكــون لذلــك العضــو أي مصلحــة خاصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيــه، ويجــب أن يقــوم ذلــك 
العضــو باإلفصــاح لمجلــس إدارة الصنــدوق عــن أي مصلحــة مــن ذلــك القبيــل، وذلــك حســب المــادة )38( مــن الئحــة صناديــق 

االســتثمار.
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 ب. التخفيضات والعموالت الخاصة:

ال توجد.

 ج. الزكاة:

بما أنَّ الصندوق وقفي، فإنَّ الزكاة ال تجب في أصوله وال في غلته مالم تنص اللوائح واألنظمة بخالف ذلك.

 د. اجتماع المشتركين بالوحدات:

 للوائــح والتعليمــات الســارية بهــذا الخصــوص، وللواقــف تفويض الجهة المســتفيدة 
ً
يتــم عقــد اجتماعــات المشــتركين وفقــا  )1

بممارســة كافــة حقوقــه فــي اجتماعــات الواقفيــن والقــرارات التــي تصــدر عنهــا: يجــوز لمديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد 
اجتمــاع للواقفيــن فــي أي وقــت.

يجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع الواقفين خالل )10( أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.  )2

تكون الدعوة لعقد اجتماع الواقفين وفق ما تنص عليه اللوائح والتعليمات.  )3

الجهــة  مــن  كتابــي  طلــب  تســلم  مــن  أيــام   )10( خــالل  الواقفيــن  اجتمــاع  لعقــد  الدعــوة  الصنــدوق  مديــر  علــى  يجــب   )4
ــر مــن الواقفيــن المشــتركين بالصنــدوق مجتمعيــن أو منفرديــن فــي %25 علــى األقــل مــن  المســتفيدة أو واقــف أو أكثـ

الصنــدوق. وحــدات 

 إال إذا حضــره عــدد مــن الواقفيــن الذيــن اشــتركوا مجتمعيــن فــي %25 علــى األقــل مــن 
ً
ال يكــون اجتمــاع الواقفيــن صحيحــا  )5

قيمــة وحــدات الصنــدوق مــا لــم تحــدد شــروط وأحــكام الصنــدوق نســبة أعلــى، ويســري ذلــك علــى الجهــة المســتفيدة 
وفــق مــا نصــت عليــه تعليمــات نصــاب االجتمــاع .

إذا لــم ُيســتوف النصــاب الموضــح أعــاله، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة الجتمــاع ثــاٍن بإعــالن ذلــك فــي موقعــه   )6
ــة العامــة لألوقــاف وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى الجهــة المســتفيدة  اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق والهيئ
 ألحــكام هــذه التعليمــات )تعليمــات 

ً
والواقفيــن –مالــم يفــّوض الجهــة المســتفيدة بممارســة حقوقــه التصويتيــة وفقــا

اجتمــاع المشــتركين بالوحــدات( - وأميــن الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن )5( أيــام، ويكــون االجتمــاع 
 كانــت نســبة الواقفيــن الممثلــة فــي االجتمــاع.

ً
ــا  أّي

ً
الثانــي صحيحــا

لكل واقف صوت واحد في اجتماع الواقفين عن كل وحدة اشترك فيها.  )7

يجــوز عقــد اجتماعــات الواقفيــن واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة   )8
 للضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصــة.

ً
وفقــا

ــل نســبة وقفيتهــم أكثــر مــن %50 مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــرة فــي اجتمــاع 
ّ
مث

ُ
 بموافقــة مــن ت

ً
يكــون القــرار نافــذا  )9

 أو وكالــة أو مــن خــالل الجمعيــة المســتفيدة أو بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.
ً
الواقفيــن ســواء كان حضورهــم شــخصيا

 هـ. اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق:

الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

يحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي إنهــاء الصنــدوق بنــاًء علــى المــادة )37( الفقــرة )أ( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار دون 
تحمــل مســؤولية تجــاه أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا رأى أن قيمــة أصــول الصنــدوق غيــر كافيــة لمواصلــة تشــغيله، أو 
إذا تغيــرت الظــروف واألنظمــة ذات العالقــة أو فــي حــال حــدوث ظــروف أخــرى يســتحيل معهــا مواصلــة تشــغيل الصنــدوق 
لمصلحــة الوقــف، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف ومجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم إشــعار 

الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك.

اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:

فــي حــال إنهــاء الصنــدوق ســيتم نقــل أصــول الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه كأصــول وقفيــة خاصــة بجمعيــة البــر الخيريــة 
بالريــاض، فــإن تعــذر فــأي جهــة وقفيــة مماثلــة لوقــف الصنــدوق فــي أهدافــه ومصارفــه بعــد الحصــول علــى موافقــة 

الهيئــة العامــة لألوقــاف.
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 و. سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى وذلك عند طلبها دون مقابل.

- إجراءات تقديم الشكاوى:

فــي حــال وجــود أي شــكوى فيمــا يتعلــق بالخدمــات ذات العالقــة بمذكــرة المعلومات يتعين على المشــتركين )الواقفين( 
ــر الصنــدوق. ويتــم  ــوان مدي ــة علــى عن ــر الصنــدوق أو تقديمهــا مكتوب االتصــال علــى مركــز مســاندة العمــالء لــدى مدي
إطــالع مالــك الوحــدات علــى اإلجــراءات الخاصــة بمعالجــة الشــكاوى عنــد طلبهــا، وفــي حــال تعــذر الوصــول إلــى تســوية أو 
لــم يتــم الــرد خــالل مــدة )30( يــوم عمــل، فيحــق للمشــترك )الواقــف( إيــداع شــكواه لــدى هيئــة الســوق الماليــة - إدارة 
حمايــة المســتثمر، كمــا يحــق للمشــترك )الواقــف( إيــداع الشــكوى لــدى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة فــي 
 مــن تاريــخ إيــداع الشــكوى لــدى الهيئــة، إال إذا أخطــرت الهيئــة مقــدم الشــكوى 

ً
 تقويميــا

ً
حــال مضــي مــدة )90( يومــا

بجــواز إيداعهــا لــدى اللجنــة قبــل انقضــاء المــدة.

 ز. لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة، هــي الجهــة القضائيــة المختصــة بالنظــر فــي أي نــزاع ناشــئ مــن أو عــن 
االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار.

 ح. قائمة المستندات المتاحة للمشتركين بالوحدات:

1( شروط وأحكام الصندوق.
2( ملخص المعلومات الرئيسة.

3( العقود المذكورة في مذكرة المعلومات.
4( القوائم المالية لمدير الصندوق.

5( مذكرة المعلومات وأي مستندات أخرى تفرضها اللوائح.

 ط. أصــول صنــدوق االســتثمار تكــون مملوكــة لصالــح الصنــدوق، وال يجــوز أن يكــون لمديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن 
الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع أّي مصلحــة فــي أصــول الصنــدوق أو 

مطالبــة فيمــا يتعلــق بتلــك األصــول.

 ي. معلومات أخرى:

علــى حــد علــم مديــر الصنــدوق ومجلــس إدارتــه فإنــه ال يوجــد معلومــة ينبغــي معرفتهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق 
ــر  ــه لــم يتــم إدراجهــا فــي مذكــرة المعلومــات هــذه أو شــروط وأحــكام الصنــدوق والتــي يكــون لهــا تأثي ومجلــس إدارت
علــى قــرار االســتثمار فــي الصنــدوق المتخــذ مــن قبــل المشــتركين الحالييــن أو المحتمليــن أو مستشــاريهم الفنييــن. 

 ك. اإلعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار الموافق عليها من هيئة السوق المالية:

وافقت هيئة السوق المالية على اإلعفاءات التالية من قواعد الئحة صناديق االستثمار: 

ســيتعذر علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة أي طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفيــن( وذلــك اســتثناًء مــن الفقــرات )أ( و)ب( 
 لطبيعــة 

ً
و)ج( و)د( و)هـــ( مــن المــادة )60( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، والمــواد والتعاميــم ذات العالقــة، وذلــك نظــرا

 ألن مــالك الوحــدات فــي الصنــدوق ســيقومون بوقــف وحداتهــم بالصنــدوق.
ً
الصنــدوق الوقفيــة ونظــرا

 ل. سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق:

وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.  -

 لمــا تقتضيــه السياســة المكتوبــة المعتمــدة مــن قبــل 
ً
ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع عــن ممارســتها وفقــا  -

ذلــك. االمتنــاع ممارســتها وأســباب  أو  التصويــت  يوثــق ممارســة حقــوق  كامــل  الصنــدوق، وحفــظ ســجل  إدارة  مجلــس 

ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح علــى موقعــه اإللكترونــي www.alinmainvestment.com وموقــع الســوق الماليــة   -
الســعودية )تــداول( www.tadawul.com.sa عــن السياســات المتعلقــة بحقــوق التصويــت التــي يتبعهــا فــي الجمعيــات 

العامــة للشــركات المدرجــة.
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)ملحق 	( اآللية الداخلية لتقويم المخاطر:

ســيقوم مديــر الصنــدوق بتقويــم وإدارة مخاطــر الصنــدوق الرئيســية وأخــذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن آثارهــا حيــث ســيقوم 
مديــر الصنــدوق بتقويــم دوري لمخاطــر الصنــدوق الرئيســية وعرضهــا علــى إدارة المخاطــر إلعــادة تقييمهــا بنــاًء علــى 
معاييــر قيــاس األداء لــكل اســتثمار وعرضهــا علــى اللجنــة التنفيذيــة لتقييــم العوائــد مقارنــة بالمخاطــر. وســيتم تزويــد 

مجلــس إدارة الصنــدوق بتقريــر دوري عــن مخاطــر الصنــدوق.

مخاطــر أســواق األســهم، ومخاطــر االســتثمار فــي حقــوق األولويــة، ومخاطــر االســتثمار فــي الطروحــات األوليــة، 	 
والمخاطــر المتعلقــة بالُمصــدر ومخاطــر األســواق الناشــئة:

- سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل لجنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الفرص االستثمارية المتاحة.

- سيتم مراقبة األداء بشكل دوري وتقييمه بناًء على مؤشر استرشادي ومعايير قياس األداء لكل استثمار.

- الحــد األعلــى لالســتثمار فــي أســواق األســهم هــو %30 فقــط مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وفــي حــال تجــاوز 
مديــر - الصنــدوق النســبة المحــددة ســيعمل خــالل 15 يــوم علــى االلتــزام بالحــد.

“لجنــة االســتثمار”: هــي لجنــة تابعــة إلدارة األصــول لــدى مديــر الصنــدوق وتشــرف علــى اتخــاذ القــرار االســتثمارية 	 
للصنــدوق وذلــك بعــد اعتمــاد السياســات االســتثمارية مــن مجلــس إدارة الصنــدوق.

مخاطــر قيــود االســتثمار: ســيتم اعتمــاد اليــة االســتثمار الخاصــة بالصنــدوق تماشــيا مــع لوائــح وانظمــة هيئــة الســوق 	 
الماليــة وأي اســتثناءات يحصــل عليهــا الصنــدوق مــن هــذه اللوائــح، فيمــا يتعلــق بقيــود االســتثمار كالتالــي:

- لن يستثمر الصندوق أصوله في المشتقات المالية.

- القيود األخرى على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:

- ســيلتزم مديــر الصنــدوق بقيــود االســتثمار الــواردة فــي الئحــة صناديــق االســتثمار، وأي اســتثناءات يحصــل عليهــا 
الصنــدوق مــن هــذه اللوائــح.

 فــي البنــد رقــم )2( سياســات 
ً
- لــن يقــوم الصنــدوق باالســتثمار فــي أوراق ماليــة غيــر التــي تمــت اإلشــارة إليهــا ســابقا

االســتثمار وممارســاته الفقــرة )ب( أنــواع األوراق الماليــة التــي ســوف يســتثمر الصنــدوق فيهــا بشــكل أساســي.

- سيلتزم مدير الصندوق بالمعايير والضوابط للجنة الشرعية للصندوق.

- لــن تتجــاوز اســتثمارات الصنــدوق نســبة )%20( مــن صافــي قيمــة أصولــه فــي أوراق ماليــة صــادرة مــن مصــدر واحــد أو 
وزن ذلــك اإلصــدار )الورقــة الماليــة( بالنســبة لمجــال الصنــدوق االســتثماري، أيهمــا أعلــى.

- لن يتملك الصندوق أكثر من )%10( من أوراق مالية صادرة من مصدر واحد.

- لــن يتجــاوز االســتثمار فــي الصنــدوق الواحــد مــا نســبته )%25( مــن قيمــة أصــول الصنــدوق فــي وحــدات صنــدوق آخــر، 
ولــن يتجــاوز اســتثمار مديــر الصنــدوق فــي وحــدات صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة مــا نســبته )%80( مــن 

أصــول الصنــدوق.

- الحــد الــذي يمكــن فيــه اســتثمار أصــول الصنــدوق فــي وحــدات صنــدوق أو صناديــق اســتثمار يديرهــا مديــر الصنــدوق 
أو مديــرو صناديــق آخــرون:

ســيلتزم مديــر الصنــدوق بقيــود االســتثمار الــواردة فــي الئحــة صناديــق االســتثمار، وأي اســتثناءات يحصــل عليهــا 
الصنــدوق مــن هــذه اللوائــح.

- صالحيــات صنــدوق االســتثمار فــي التمــول، وسياســة مديــر الصنــدوق بشــأن ممارســة صالحيــات التمــول، والسياســات 
فيمــا يتعلــق برهــن أصــول الصنــدوق:

- يجــوز للصنــدوق الحصــول علــى تمويــل متوافــق مــع معاييــر وضوابــط اللجنــة الشــرعية بعــد موافقــة الهيئــة الشــرعية 
ومجلــس إدارة الصنــدوق لــه وذلــك بحــد أقصــى )%10( مــن صافــي قيمــة األصــول، لغــرض االســتثمار بمــا يتوافــق مــع 
المجــال االســتثماري للصنــدوق، وتعتمــد مــدة التمــول علــى االتفاقيــة مــا بيــن الصنــدوق والجهــة الممولــة علــى أال 
تتجــاوز ســنة واحــدة، وفــي حــال فرضــت الجهــة الممولــة علــى مديــر الصنــدوق رهــن أصــول الصنــدوق، ســيقوم مديــر 
الصنــدوق بتطبيــق اإلجــراءات المتبعــة مــن قبــل جهــات التمويــل المحليــة والمتعــارف عليهــا فيمــا يتعلــق برهــن أصــول 

الصنــدوق.
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- الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:

- ســيلتزم مديــر الصنــدوق بالحــدود التــي تفرضهــا الئحــة صناديــق االســتثمار، وأي اســتثناءات يحصــل عليهــا الصنــدوق 
مــن هــذه اللوائــح.

مخاطــر االئتمــان: ســيتم تقويــم جميــع األطــراف النظيــرة مــن البنــوك المحليــة واإلقليميــة قبــل االســتثمار، وســيتم وضــع 	 
حــدود للتعرضــات تضمــن عــدم التركــز لــدى طــرف نظيــر دون آخــر كمــا ُيشــترط ارتفــاع التقييــم االئتمانــي لألطــراف النظيــرة، 

لدرجــة االســتثمار علــى األقــل.

مخاطــر تقييــم العقــارات: ســيتم االعتمــاد علــى عــدد مــن المثمنيــن الخارجييــن المعتمديــن لتقويــم العقــارات المســتثمر 	 
بهــا، وســيتم تقويــم األصــول العقاريــة بشــكل نصــف ســنوي أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك مــع أخــذ تقييــم مثمنيــن 

اثنيــن مســتقلين علــى األقــل فــي االعتبــار.

مخاطــر التركــز: ســيتم تنويــع أصــول الصنــدوق فــي أصــول متعــددة وذلــك لمنــع تركــز اســتثمارات الصنــدوق فــي أصــول 	 
محــدودة.

مخاطــر أســواق العمــالت: ســتتم معظــم اســتثمارات الصنــدوق بالريــال الســعودي أو بــأي عملــة مرتبطــة بالــدوالر 	 
األمريكــي بســعر صــرف ثابــت ممــا يــؤدي إلــى تقليــل أي أثــر قــد ينتــج علــى التقلبــات الحــادة فــي أســواق العمــالت.

مخاطــر تغيــر تكلفــة التمويــل: ســيحرص مديــر الصنــدوق فــي حــال حصــول الصنــدوق علــى تمويــل بــأن تكــون تكلفتــه 	 
التمويــل أو انخفــاض عوائــد  أثــر ســلبي الرتفــاع تكلفــة  يتــم تقليــص أي  متناســبة مــع العوائــد المســتهدفة بحيــث 

االســتثمار.

مخاطر عدم التوافق الشرعي ومخاطر التخلص من اإليرادات غير الشرعية:	 

ــة الشــرعية  ــة االســتثمار الســابق ذكرهــا بعــد موافقــة الهيئ - ســيتم اتخــاذ جميــع القــرارات االســتثمارية مــن خــالل لجن
للصنــدوق.

- ســتتم مراقبــة ومراجعــة اســتثمارات الصنــدوق بشــكل دوري للتأكــد مــن أنهــا تتوافــق مــع المعايير والضوابط الشــرعية، 
وإذا قــررت الهيئــة الشــرعية لــدى مديــر الصنــدوق أن هــذه الشــركات لــم تعــد تتوافــر فيهــا الضوابــط التــي بموجبهــا 

ــك أســهمها ســيتم اإلفصــاح لمجلــس إدارة الصنــدوق عــن آليــة التخــارج وأســبابه. 
ّ
أجــازت الهيئــة الشــرعية تمل

المخاطــر االقتصاديــة: ســيتم اتخــاذ قــرارات االســتثمار مــن خــالل لجنــة االســتثمار المتخصصــة بعــد القيــام بدراســة الوضــع 	 
العــام لالقتصــاد والعوامــل الرئيســية المؤثــرة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: معــدالت التضخــم وأســعار الصــرف وأســعار 

النفط.

ــر الصنــدوق أن يســتثمر فــي صناديــق 	  مخاطــر الســيولة: بعــد موافقــة لجنــة االســتثمار الخاصــة للصنــدوق يجــوز لمدي
ــر اســتثمارات  وصفقــات المرابحــة وصناديــق أســواق النقــد %40 مــن صافــي أصــول الصنــدوق، وتلــك االســتثمارات تعتب
بوقــف  الصنــدوق ســيقومون  الوحــدات فــي   ألن مــالك 

ً
الوقفيــة ونظــرا الصنــدوق   لطبيعــة 

ً
للتســييل ونظــرا قابلــة 

وحداتهــم بالصنــدوق، فــإن مــالك الوحــدات لــن يقومــون باســترداد وحداتهــم فــي الصنــدوق الموقوفــة ألعمــال الخيــر.

مخاطــر الحوكمــة وتضــار	 المصالــح: عنــد تشــكيل المجلــس، أخــذ مديــر الصنــدوق باالعتبــار القواعــد ومعاييــر الحوكمــة 	 
حيــث يتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق مــن 6 أعضــاء )عضوين يمثلون مدير الصندوق وعضوين يمثلون الجهة المســتفيدة 
وعضويــن مســتقلين( وســيقوم المجلــس باإلشــراف علــى أي تضــارب مصالــح والموافقــة علــى آليــة معالجتهــا، باإلضافــة 

إلــى اعتمــاد سياســة مكتوبــة فيمــا يتعلــق بحوكمــة الصنــدوق وسياســة االســتثمار.

مخاطــر االســتثمار فــي صناديــق أخــرى: ســيتم قيــاس أداء ومخاطــر كل صنــدوق يرغــب مديــر صنــدوق االســتثمار فيــه، 	 
باإلضافــة الــي أنــه ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى مراقبــة أداء تلــك الصناديــق بشــكل دوري وتقييمــه بنــاًء علــى مؤشــر 

استرشــادي وعلــى معاييــر قيــاس األداء لــكل صنــدوق تــم االســتثمار فيــه.  

مخاطــر تعليــق التــداول: إن أحــد المعاييــر االســتثمارية التــي ســيقوم مديــر الصنــدوق بهــا قبــل االســتثمار فــي األســهم 	 
هــو قيــاس مســتوى اإلفصــاح لــدى الشــركة ومراجعــة القوائــم الماليــة ومــدى التــزام الشــركة بنظــام الســوق الماليــة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولوائحــه التنفيذيــة.

مخاطــر تأخــر اإلدراج: ســيتم اتخــاذ قــرارات االســتثمار مــن خــالل لجنــة اســتثمار متخصصــة بعــد القيــام بدراســة الفــرص 	 
االســتثمارية المتاحــة وحجــم االســتثمار وعمــل علــى أال توثــر تلــك االســتثمارات )الطروحــات األوليــة( علــى صافــي أصــول 

الصنــدوق.
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