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اسم صندوق االستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه:
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول، صندوق استثماري عام مفتوح.

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:
يهــدف الصنــدوق تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويــل مــن خــال االســتثمار بشــكل أساســي فــي صفقــات المرابحــة 
قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، وأدوات األســواق الماليــة المتاحــة فــي الســوق المحليــة والدوليــة المتمثلــة فــي األســهم، 
والصكــوك االســتثمارية، والمنتجــات االســتثمارية المهيكلــة، وفــي فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية المتوافقــة مــع 
أحــكام ومبــادئ الشــريعة. كذلــك يهــدف الصنــدوق إلــى إتاحــة الفرصــة لصغــار المســتثمرين لتنميــة رأســمالهم المســتثمر 

وتحقيــق عوائــد متوازنــة علــى اســتثماراتهم.

سياسات استثمار الصندوق وممارساته:
ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى أســلوب التنويــع والتوزيــع األمثــل لفئــات األصــول منخفضــة العائــد والمخاطــر 
)مرابحــات وصكــوك( المقابلــة ألصــول بنســب محــدودة ذات مخاطــر مرتفعــة )األســهم(، بحيــث يســتهدف مديــر الصنــدوق 
تقليــل المخاطــر المحتملــة الســتثمارات الصنــدوق وتحييــد أثرهــا علــى عوائــده المختلفــة مــن خــال التركيــز علــى أصــول 
محــدودة المخاطــر مــع إضافــة نســب بســيطة مــن األصــول التــي تتصــف بدرجــة عاليــة مــن المخاطــر والعوائــد بحيــث يســمح 
هــذا التنويــع المحــدود فــي األصــول إلــى تحقيــق التــوازن لعوائــد الصنــدوق ضمــن حــدود درجــات المخاطــرة المتوازنــة، تتركــز 
اســتراتيجية االســتثمار علــى أســلوب التنويــع فــي اصــول الصنــدوق بمــا يحقــق التعــادل األمثــل لمحفظــة الصنــدوق حيــث 
ســيركز مديــر الصنــدوق فــي االســتثمار فــي صفقــات المرابحــة قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، وأدوات األســواق الماليــة 
المتاحــة فــي الســوق المحليــة والدوليــة المتمثلــة فــي األســهم بنســب محــدودة، والصكــوك االســتثمارية، و المنتجــات 
ــات  االســتثمارية المهيكلــة، وفــي فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية وذلــك وفــق نســب محــددة لــكل فئــة مــن فئ

األصــول المذكــورة حســبما هــو موضــح فــي حــدود وقيــود االســتثمار، وذلــك مــن خــال االســتراتيجيات اآلتيــة: 
 إلى الشركات الفعلية.

ً
 من دراسة وبحث االقتصاد، والقطاع، نزوال

ً
يبدأ اختيار الفرصة االستثمارية تدريجيا  )1

فــي بعــض الحــاالت يتــم اختيــار الشــركات بشــكل انتقائــي معيــن باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعاييــر الماليــة التــي   )2
يمكــن أن تشــمل )ربحيــة الســهم، التدفقــات النقديــة، مكــرر الربحيــة، القيمــة الدفتريــة(.

يحــق لمديــر الصنــدوق اســتثمار بعــض أصــول الصنــدوق فــي أدوات اســتثمارية متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية، قليلــة   )3
المخاطــر؛ مثــل المرابحــات ألجــل إدارة الســيولة لمصلحــة الصنــدوق.

المخاطر المرتبطة باالستثمارات في الصندوق:
 لدرجــة المخاطــر المرتبطــة باألصــول المخطــط االســتثمار بهــا وليــس 

ً
ُيعــدُّ الصنــدوق منخفــض إلــى متوســط المخاطــر نظــرا

هنــاك تأكيــد يمكــن أن يقدمــه مديــر الصنــدوق بــأن ثمــة زيــادة ســتحدث فــي قيمــة االســتثمارات فــي الصنــدوق، كمــا أن 
 لتقلبــات األســواق واألصــول المســتثمر بهــا. 

ً
قيمــة االســتثمارات فــي الصنــدوق والدخــل الناتــج عنهــا يمكــن أن تنخفــض نظــرا

ويجــب أن يعلــم مالكــي الوحــدات بأنــه ليــس هنــاك ضمــان يمكــن أن يقدمــه مديــر الصنــدوق بشــأن تحقيــق أهــداف االســتثمار 
المذكــورة فــي مذكــرة المعلومــات، ويجــب علــى المشــتركين الرجــوع لمذكــرة المعلومــات الخاصــة بالصنــدوق لاطــاع علــى 

عوامــل المخاطــر بعيــن االعتبــار قبــل االشــتراك فــي الصنــدوق.

البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق:

إفصاح األداء لعام 2017م:

سنة واحدةالفترة
One Year

3 سنوات
3 Years 

*منذ اإلنشاء
*Since InceptionPeriod

19.42Fund %6.91 %0.74 %الصندوق

7.93Benchmark %1.84 %1.09 %المؤشر االرشادي

11.49Spread %5.07 %0.35- %فارق األداء )الصندوق- المؤشر اإلرشادي(
)Fund-Benchmark(

.For period since 1-1-2011 to 31/12/2017**منذ اإلنشاء للفترة من 1-1-2011 وحتى 2017/12/31.
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الصندوقالمؤشر

يونيو 2013

أبريل 201٤

أبريل 201٥

أبريل 201٦

أبريل 2017

أكتوبر 2013

أكتوبر 201٤

أكتوبر 201٥

أكتوبر 201٦

أكتوبر 2017

يونيو 201٤

يونيو 201٥

يونيو 201٦

يونيو 2017

ديسمبر 2013

ديسمبر 201٤

ديسمبر 201٥

ديسمبر 201٦

ديسمبر 2017

س 2013
أعسط

س 201٤
أغسط

س 201٥
أغسط

س 201٦
أغسط

س 2017
أغسط

فبراير 201٤

فبراير 201٥

فبراير 201٦

فبراير 2017

١٣٠

١٢٠

١١٠

١٠٠

٩٠
أبريل 2013

األداء السابق للصندوق أو للمؤشر االرشادي ليس مؤشر لألداء المستقبلي.  -
.
ً
 بالمؤشر االرشادي سيتكرر مستقبا

ً
ال يضمن مدير الصندوق بأن أداء الصندوق السابق أو أدائه مقارنة  -

تقارير الصندوق متاحة الطاع مالكي الوحدات من خال الموقع االلكتروني لشركة اإلنماء لاستثمار  -
.www.alinmainvestment.com  

المصروف

*األرقام التقديرية
)ر.س. أو % من 
أصول الصندوق(

األرقام 
الفعلية 

ر.س.

نسبة المصروف 
الفعلي من 

Expenseصافي األصول %

*Estimates
)SAR or % of NAV(

 Actual
Figure SAR

 Actual expense
% of Fund NAV

1.05Management Fees %1.00185,510 %رسوم إدارة الصندوق

0.00Sharia’ Board fees %50,0000أتعاب الهيئة الشرعية

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
Independent Board 0.11 %40,00020,000المستقلين فقط

members fees

أتعاب المراجع الخارجي المستقل 
0.16Auditor Fees %40,00028,000لحسابات الصندوق

مصاريف خدمات الحفظ وتسجيل 
Fund’s administration 0.28 %0.1550,000 %الوحدات والخدمات اإلدارية األخرى

fees & custody fees

)تشــمل  أخــرى  نثريــة  مصاريــف 
المصاريــف المتعلقــة بطباعــة وتوزيــع 
وأيــة  للصنــدوق  الســنوية  التقاريــر 
مســتحقة  أخــرى  أتعــاب  أو  مصاريــف 
الصنــدوق  مــع  يتعاملــون  ألشــخاص 
اإلدارة  بخدمــات  يتعلــق  فيمــا 

) لتشــغيل ا و

% 0.100% 0.00
Other expenses 
)printing, distribution 
and others(

0.03Tadawul subscription %5,0005,000رسوم النشر على موقع تداول

0.04Regulatory Fees %7,5007,500رسوم رقابية

Securities dealing 0.00 %0مصاريف التعامل في األوراق المالية 
expenses

0.00Other Expenses %00مصاريف أخرى

ملحق اإلفصاح المالي لعام 2017م:
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رسوم المراجع الخارجي
28,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة وبحــد أقصــى 50,000 ريــال 

.
ً
ســنويا ســعودي 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين

مثــل مكافــأة 
ُ
٤٥,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة كحــد أقصــى ت

المســتقلين. اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لجميــع 

مصاريف نثرية أخرى

مبلغ ٥0,000 ريال سعودي عن السنة المالية. 
)تشــمل المصاريــف المتعلقــة بطباعــة وتوزيــع التقاريــر الســنوية للصنــدوق 
مــع  يتعاملــون  ألشــخاص  مســتحقة  أخــرى  أتعــاب  أو  مصاريــف  وأيــة 

والتشــغيل(. اإلداريــة  بالخدمــات  يتعلــق  الصنــدوق فيمــا 

7,500 ريال عن السنة المالية.الرسوم الرقابية

رسوم نشر بيانات الصندوق على 
5,000 ريال عن السنة المالية.موقع تداول

رسوم االقتراض
حســب تكلفــة االقتــراض الســائدة فــي الســوق وســيتم ذكرهــا فــي التقريــر 

الســنوي للصنــدوق فــي حــال وجودهــا.

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

يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق.مصاريف التعامل

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

تشير األرقام التقديرية إلى المصاريف المحددة في شروط وأحكام الصندوق.  -
الرســوم الرقابيــة هــي رســوم تــم فرضهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة وتدفــع لهــا مقابــل عمليــات الرقابــة المســتمرة   -

علــى الصنــدوق.
اليومــي  الحســاب  فــي  الكســور  تراكــم فروقــات  نتيجــة  الصنــدوق  مــن  أخــرى: هــي مصاريــف خصمــت  مصاريــف   -

الماضــي. العــام  خــال  للمصاريــف 
نسبة المصروف الفعلي إلى صافي األصول كما في 2017/12/31م.  -

تقارير الصندوق متاحة الطاع مالكي الوحدات من خال الموقع االلكتروني لشركة اإلنماء لاستثمار   -
.www.alinmainvestment.com  

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

رسوم االشتراك:	 
ــغ االشــتراك أو االشــتراك اإلضافــي الاحــق يدفــع  ــر الصنــدوق رســم اشــتراك بحــد اقصــى 1.00 % مــن مبل يتقاضــى مدي

بواســطة المســتثمرين فــي الصنــدوق، ويتــم ســداده وتحصيلــه عنــد وقــت االشــتراك أو االشــتراك اإلضافــي.

رسوم االسترداد و/ أو االسترداد المبكر:	 
نســبة 1.50 % من صافي قيمة الوحدات المســتردة وذلك للوحدات المســتردة خال ثاثين )30( يوما من تاريخ االشــتراك، 

وتضاف لصالح الصندوق. وال توجد رســوم اســترداد بعد مرور ثاثين )30( يوما من تاريخ االشــتراك. رســوم اإلدارة:
 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق نظيــر إدارتــه، حيــث 

ً
يتــم دفــع رســوم إدارة بنســبة 1.50 % ســنويا

دفــع بشــكل ربــع ســنوي.
ُ
تحتســب هــذه الرســوم وتتراكــم فــي كل يــوم تقويــم وت

رسوم خدمات الحفظ:	 
 مــن صافــي قيمــة األصــول تحــت الحفــظ باإلضافــة علــى مبلــغ 25 ريــال عــن كل عمليــة 

ً
بحــد أقصــى نســبة 0.030 % ســنويا

يقــوم بهــا الصنــدوق )وتشــمل مصاريــف إدارة عمليــات الصنــدوق والمدفوعــات المســتحقة لطــرف ثالــث للقيــام بمهــام 
 ويتــم اقتطاعهــا كل شــهر ألميــن الحفــظ.

ً
الحفــظ(، تحتســب يوميــا

الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:	 
ســيتحمل الصنــدوق جميــع المصاريــف واألتعــاب األخــرى المتعلقــة بعمــل الصنــدوق وهــي علــى ســبيل المثــال: أتعــاب 
مراجــع الحســابات الخارجــي المســتقل ومكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين وأي مصاريــف نثريــة أخــرى، 

والجــدول التالــي يوضــح تقديــر مديــر الصنــدوق للرســوم والمصاريــف األخــرى:
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بنــاء علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م / 113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ 	 
 مــن 1 ينايــر 

ً
والــذي تــم إصــداره مــع الائحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )»GAZT«(، ســيبدأ تطبيقــه اعتبــارا

2018م )»تاريــخ الســريان«(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار 5% علــى كافــة الرســوم 
واألجــور المذكــورة فــي بنــد »مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب« مــن شــروط وأحــكام ومذكــرة المعلومــات وملخــص 

المعلومــات الرئيســية لصنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول طــول مــدة الصنــدوق.

ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع المســتثمرين 	 
 1 مــن  بدايــة  تناســبي  أســاس  علــى  المضافــة  القيمــة  تحصيــل ضريبــة  بالصنــدوق. وســيتم  اشــتراكهم  الذيــن ســيتم 

ينايــر 2018 م.

مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته:
يرجى زيارة أقرب فرع لإلنماء لاستثمار او زيارة الموقع االلكتروني.

+ 966112799299 خدمة العمالء:   
8004413333 الرقم المجاني:   

966112185999 + ، فاكس: 966112185900 + اإلدارة العامة:    
+ 966112799299 لالتصال من خارج السعودية: 

query@alinmainvest.com بريد إلكتروني:   

اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:
شركة اإلنماء لاستثمار االسم    

برج العنود-2، الطابق رقم 20، طريق الملك فهد، منطقة العليا،  العنوان    
ص.ب: 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية.     

+966112185998 هاتف    
+966112185900 فاكس    

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني 

اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:
الرياض المالية. االسم    

اإلدارة العامة: 6775 شارع التخصصي -  العليا - الرياض 3712-12331  العنوان    
المملكة العربية السعودية.     

920012299 هاتف    
www.riyadcapital.com الموقع اإللكتروني  



ترخيص هيئة السوق المالية رقم  ٣٧-٠٩١٣٤ 

صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

الشروط واألحكام

Alinma Multi-assets Defensive Fund



تم اعتماد صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة 
من ِقبل الهيئة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

شروط وأحكام صندوق االستثمار وجميع المستندات األخرى خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات 
كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار وتكون محدثة ومعدلة.

الشروط واألحكام

مدير الصندوق
شركة اإلنماء لالستثمار

أمين الحفظ
الرياض المالية

ننصح المستثمرين المحتملين بضرورة قراءة هذه الشروط واألحكام مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى 
لصندوق االستثمار بعناية وفهمها، وفي حال تعذر فهم محتويات هذه الشروط واألحكام، ننصح باألخذ بمشورة 

مستشار مهني.
وقع المستثمر على شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات الصندوق.

صدرت هذه الشروط واألحكام في 2٠١2/١2/٠5م
تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته 2٠١2/١2/٠5م

تم تحديث الشروط واألحكام بتاريخ 2٠١8/٠٣/2٧ م
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يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة الشــروط واألحــكام الخاصــة بالصنــدوق قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســتثمار 	 
فــي الصنــدوق، كمــا يجــب علــى كل مســتثمر التحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وفــي 
حــال عــدم تمكنهــم مــن اســتيعاب محتويــات الشــروط واألحــكام فيجــب علــى المســتثمر المحتمــل الســعي للحصــول علــى 

استشــارة مهنيــة أو قانونيــة مــن جهــة مســتقلة.
يصنــف الصنــدوق علــى أنــه مــن فئــة الصناديــق االســتثمارية مرتفعــة المخاطــر، لــذا ينبغــي علــى المســتثمرين المحتملين 	 

االطــالع علــى تفاصيــل المخاطــر المذكــورة فــي الفقــرة رقــم )٣( مــن مذكــرة معلومــات الصنــدوق.
 ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن مجلس 	 

ً
الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثمار جماعــي مفتــوح ومؤســس وفقــا

هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم: ١– 2١٩ – 2٠٠6 وتاريــخ ١٤2٧/١2/٣ هـــ، المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق 
الماليــة رقــم ١ – 6١ – 2٠١6 وتاريــخ ١٤٣٧/8/١6هــــ. 

يتــم االشــتراك فــي صنــدوق االســتثمار بتوقيــع عقــد بيــن مديــر الصنــدوق والمســتثمر المحتمــل وتكــون تلــك العقــود 	 
علــى شــكل شــروط وأحــكام بالصيغــة الموضحــة فــي الملحــق رقــم )1(، ومذكــرة المعلومــات بالصيغــة الموضحــة فــي 
الملحــق رقــم )2(، وملخــص المعلومــات الرئيســة بالصيغــة الموضحــة فــي الملحــق رقــم )3( مــن الئحــة صناديق االســتثمار 
الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة، والمعــدة مــن مديــر الصنــدوق والمعتمــدة مــن هيئــة الســوق الماليــة 
والهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق، ومــن خــالل قيــام المســتثمر المحتمــل بتوقيــع هــذا العقــود، فإنــه يكــون قــد وافــق 

 لشــروط وأحــكام الصنــدوق. 
ً
علــى قيــام مديــر الصنــدوق باســتثمار مبالــغ االشــتراك نيابــة عنــه وفقــا

 مــن مديــر الصنــدوق باالســتثمار 	 
ً

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

 لــدى أي بنــك محلــي، وقــد علــم المســتثمر المحتمــل أنَّ قيمــة الوحــدات 	 
ً
إن االســتثمار فــي الصنــدوق ال يعــد إيداعــا

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

هــذه الشــروط واألحــكام مطابقــة ألحــكام “الئحــة صناديــق االســتثمار” وتحتــوي علــى إفصــاح كامــل وصحيــح بجميــع الحقائق 
الجوهريــة ذات العالقــة بصندوق االســتثمار

المقدمة
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»النظــام«: نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٠( وتاريــخ ١٤2٤/6/2 هـــ )وأي تعديــالت أخــرى 	 
تتــم عليــه مــن وقــت آلخــر(.

»هيئــة الســوق الماليــة«: تعنــي هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة حيثمــا يســمح النــص، أي 	 
لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو موظــف، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء أي وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.

»نظــام مكافحــة غســل األمــوال«: يعنــي نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٩( وتاريــخ 	 
١٤2٤/6/25هـ.

ــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم 	  »نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )»VAT«(: يعنــي نظــام ضريب
الملكــي رقــم )م / ١١٣( بتاريــخ ١٤٣8/١١/2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
فــرض علــى جميــع 

ُ
 مــن ١ ينايــر 2٠١8م )»تاريــخ الســريان«(، وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة ت

ً
)»GAZT«(، ســيبدأ تطبيقــه اعتبــارا

الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت.

»الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم«: أي الالئحــة التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئة الســوق المالية الســعودية 	 
بموجــب القــرار ١– 8٣ – 2٠٠5 بتاريــخ ١٤26/5/2١ هـــ )الموافــق 2٠٠5/6/28 م( وتعديالتــه أو إعــادة إصــداره وإنفــاذه مــن 
وقــت آلخــر بموجــب نظــام الســوق الماليــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٠( وتاريــخ ١٤2٤/6/2 هـــ 

)الموافــق 2٠٠٣/٧/٣١ م(، بصيغتــه المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

»الئحــة صناديــق االســتثمار«: أي الالئحــة التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار 	 
رقــم ١ – ١٩٣ – 2٠٠6 بتاريــخ ١٤2٤/6/١٩ هـــ )الموافــق 2٠٠6/٧/١5 م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
١ – 6١ – 2٠١6 وتاريــخ ١٤٣٧/8/١6هــــ )الموافــق 2٠١6/5/2٣م( بمــا فــي ذلــك صيغتهــا المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن 
وقــت آلخــر، بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٠( وتاريــخ ١٤2٤/6/2 هـــ 

)الموافــق 2٠٠٣/٧/٣١ م(، بصيغتــه المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

»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( والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010269764(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيص الرقم 
)-37 09134( لمزاولــة نشــاط التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة 

والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة.

»أميــن الحفــظ«: يعنــي الريــاض الماليــة، وهــي )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 	 
)1010239234(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص الرقــم )37 - 07070( لمزاولــة نشــاط التعامــل 

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

»الهيئة الشرعية«: تعني الهيئة الشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة اإلنماء لالستثمار وعملياتها.	 

»مجلــس إدارة الصنــدوق«: هــو مجلــس إدارة صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول، ويتــم تعيينــه بواســطة مديــر 	 
 لالئحــة صناديــق االســتثمار لمراقبــة أعمــال مديــر الصنــدوق.

ً
الصنــدوق وفقــا

ينافــي 	  وممــا  التامــة،  باالســتقاللية  يتمتــع  مســتقل  صنــدوق  إدارة  مجلــس  عضــو  مســتقل«:  إدارة  مجلــس  »عضــو 
يأتــي:  الحصــر- مــا  المثــال ال  االســتقاللية -علــى ســبيل 

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

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.
ً
أن يكون مالكا  )4

 	 
ً
»مســؤول المطابقــة وااللتــزام«: مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار الــذي يتــم تعيينــه وفقــا

لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

»الصندوق«: يعني صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول، وتديره شركة اإلنماء لالستثمار.	 

»صندوق استثماري مفتوح«: صندوق استثماري ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.	 

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

قائمة المصطلحات
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»شــروط وأحــكام الصنــدوق«: تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة بصنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول 	 
 ألحــكام المــادة )32( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، 

ً
ــات واألحــكام الحاكمــة لعمــل الصنــدوق وفقــا التــي تحتــوي البيان

ــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات.  ويتــم توقيعهــا بيــن مدي

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

»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 المســتثمر 

بغــرض االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق شــريطة اعتمــاد مديــر الصنــدوق.

»الوحدات«: هي حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق.	 

»مالــك الوحــدة/ المشترك/المســتثمر/ العميــل«: مصطلحــات مترادفــة، ويســتخدم كل منهــا لإلشــارة إلــى الشــخص 	 
الــذي يملــك وحــدات فــي الصنــدوق بقصــد االســتثمار.

»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 لغــرض االشــتراك واالســترداد 	 
ــك يــوم عمــل فــإن يــوم التقويــم هــو يــوم  ــم يكــن ذل ــة ل ويكــون يومــي اإلثنيــن واألربعــاء مــن كل أســبوع وفــي حال

العمــل التالــي لذلــك اليــوم.

»يــوم التعامــل«: يقصــد بــه اليــوم الــذي يمكــن فيــه االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق واســتردادها وهــو كل يــوم أحــد 	 
وثالثــاء مــن كل أســبوع وفــي حالــة لــم يكــن ذلــك يــوم عمــل فــإن يــوم التعامــل هــو يــوم العمــل التالــي لذلــك اليــوم.

ــة الخاصــة و/أو األدوات الماليــة االســتثمارية 	  »االســتثمارات«: األوراق الماليــة واألصــول العقاريــة واســتثمارات الملكي
التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق والمتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية.

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

وأدوات الديــن ومذكــرة حــق االكتتــاب والشــهادات والوحــدات االســتثمارية 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 الرئيسية )تداول( في المملكة العربية السعودية.	 

»نمو-الســوق الموازيــة«: هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية يمتــاز بمتطلبــات إدراج أقــل، كمــا يعتبــر منصــة بديلــة 	 
للشــركات الراغبــة بــاإلدراج، علمــا بــأن االســتثمار فــي هــذا الســوق فــي الوقــت الحالــي مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن 

فقــط.

»الطروحــات العامــة األوليــة«: اإلصــدارات أو االكتتابــات األوليــة العامــة ألســهم الشــركات أو صناديــق عقاريــة متداولــة 	 
يتــم طرحهــا ســواًء فــي الســوق الرئيســية أو الســوق الموازيــة ألول مــره بالقيمــة االســمية أو عــن طريــق بنــاء ســجل 

األوامــر.

»الطروحــات المتبقيــة«: تعنــي األســهم أو وحــدات الصناديــق المتداولــة المتبقيــة والتــي لــم يتــم تغطيتهــا/ االكتتــاب 	 
بهــا خــالل عمليــات الطــرح األولــي وحقــوق االولويــة فــي ســوق األســهم الســعودي الرئيســي أو المــوازي.

»حقــوق األولويــة«: هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول، تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة أو 	 
وحــدات الصناديــق العقاريــة المتداولــة المطروحــة عنــد اعتمــاد الزيــادة فــي رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حــق 
مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة أو المســتثمرين فــي الصنــدوق العقــاري المتــداول نهايــة 
ــاب فــي األســهم الجديــدة أو  ــه أحقيــة االكتت ــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحامل يــوم انعقــاد الجمعيــة العموميــة غي

ــة الجديــدة المطروحــة بســعر الطــرح. وحــدات الصناديــق العقاريــة المتداول

 	 
ً
 عامــا

ً
»الصناديــق االســتثمارية المماثلــة«: يقصــد بهــا صناديــق االســتثمار المرخصــة مــن الهيئــة والمطروحــة طرحــا

والتــي تتوافــق بشــكل رئيســي مــع نفــس اســتراتيجيات الصنــدوق .

»صنــدوق أســواق النقــد«: هــو صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه الوحيــد االســتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل 	 
 لالئحــة صناديــق االســتثمار.

ً
وصفقــات ســوق النقــد وفقــا

» صناديــق المؤشــرات المتداولــة«: هــي صناديــق اســتثمارية مقســمة إلــى وحــدات متســاوية يتــم تداولهــا فــي ســوق 	 
األســهم الســعودية خــالل فتــرات تــداول أســهم الشــركات المدرجــة وبالطريقــة نفســها، وتجمــع هــذه الصناديــق مميــزات 

كٍل مــن صناديــق االســتثمار المشــتركة واألســهم.

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 
ً
ع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدا

ً
وتــوز

بشــكل ســنوي بحــد أدنــى.
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»صفقــات المرابحــة«: صفقــات ينفذهــا الصنــدوق عــن طريــق تملــك ســلع وبيعهــا باألجــل، حيــث يبــدي العميــل رغبتــه فــي 	 
شــراء ســلعة مــن الصنــدوق باألجــل، ثــم يشــتري الصنــدوق الســلعة مــن الســوق، ويبيعهــا عليــه، وللعميــل حــق االحتفــاظ 
 

ً
بالســلعة أو تســلمها ولــه أن يــوكل الصنــدوق فــي بيعهــا فــي الســوق، كمــا يمكــن تنفيذهــا بتوكيــل الصنــدوق مؤسســة
 بشــراء ســلٍع مــن الســوق الدوليــة للصنــدوق بثمــن حــال ومــن ثــم يبيعهــا الصنــدوق علــى المؤسســة الماليــة أو 

ً
ماليــة

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، 	 
ً
»الصكــوك«: وثائــق متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول تمثــل حصصــا

 لحملــة الصكــوك.
ً
ويكــون العائــد المتولــد مــن هــذه الموجــودات إيــرادا

 من الحاالت اآلتية:	 
ً
 »التغييرات األساسية«: تعني أيا

1( التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
2( التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق. 

3( التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق. 
4( االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق. 

 وتبلغ بها مدير الصندوق.
ً
 أساسيا

ً
5( أي حاالت أخرى ترى الهيئة أنها تغيرا

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

1( يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.
2( يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة 

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

ً
 جديدا

ً
3( يقدم نوعا

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

»التغييرات واجبة اإلشعار«: وهو أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية والتغييرات المهمة.	 

»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 
األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ونتائــج الدراســات الماليــة والمعلومــات المتوفــرة تجــاه الفــرص االســتثمارية 

المتاحــة فــي الســوق.

»التحليــل األساســي«: هــو عمليــة تحليــل البيانــات والمعلومــات االقتصاديــة والماليــة للفــرص االســتثمارية، وذلك بهدف 	 
التنبــؤ بربحيــة المنشــأة المســتقبلي، والتعــرف علــى حجــم المخاطر المســتقبلية.

»المؤشر اإلرشادي«: مؤشر داخلي يتكون من اآلتي:	 

-نســبة  30% مــن مؤشــر اإلنمــاء لألســهم الســعودية المتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية، المــزود مــن أيديــل ريتنجــز 
.)Ideal Ratings(

.)SIBOR( نسبة  70% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ستة شهور -
»ريال«: أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.	 

»الســنة الماليــة«: هــي الســنة الميالديــة والمــدة الزمنيــة التــي يتــم فــي بدايتهــا توثيــق وتســجيل جميــع العمليــات 	 
 
ً
الماليــة للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والميزانيــة العموميــة، والتــي تتكــون مــن 12 شــهرا

.
ً
ميالديــا

»الربــع«: مــدة ثالثــة أشــهر مــن كل ســنة ماليــة تنتهــي فــي اليــوم األخيــر مــن األشــهر )مــارس/ يونيــو/ ســبتمبر/ 	 
ديســمبر( مــن كل عــام، وســيكون أول ربــع هــو الــذي يقــع فيــه تاريــخ بــدء نشــاط الصنــدوق.

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

»الظــروف االســتثنائية«: يقصــد بهــا الحــاالت التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه فــي حــال حدوثهــا مــن الممكــن أن تتأثــر 	 
 لعــدة عوامــل اقتصاديــة و/أو سياســية و/أو تنظيميــة.

ً
 بشــكل غيــر معتــاد نظــرا

ً
أصــول الصنــدوق ســلبا
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دليل الصندوق

مدير الصندوق: 
»شركة اإلنماء لالستثمار«

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

ص.ب. 5556٠ الرياض ١١5٤٤
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩66١١2١85٩٩٩ +
فاكس: ٩66١١2١85٩٠٠+

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني

أمين الحفظ:
 »الرياض المالية«

اإلدارة العامة: 6٧٧5 شارع التخصصي
العليا - الرياض ١2٣٣١-٣٧١2

المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩2٠٠١22٩٩

www.riyadcapital.com الموقع االلكتروني

مراجع الحسابات:
برايس ووتر هاوس كوبرز

المملكة العربية السعودية
ص.ب. 8282 الرياض ١١٤82
هاتف ٤2٤٠ ٤65 ١١ ٩66 +
فاكس ١66٣ ٤65 ١١ ٩66 +

www.pwc.com/middle-east الموقع االلكتروني

الجهة المنظمة
هيئة السوق المالية

مقر هيئة السوق المالية
طريق الملك فهد

ص.ب 8٧١٧١
الرياض ١١6٤2

8٠٠2٤5١١١١
مركز االتصال: ٠٠٩66١١2٠5٣٠٠٠

www.cma.or g.sa  الموقع االلكتروني
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 ملخص الصندوق

الريال السعوديعملة الصندوق

منخفضة إلى متوسطة )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الفقرة رقم 3 من مذكرة المعلومات(.درجة المخاطر

المؤشر اإلرشادي

مؤشر داخلي يتكون من اآلتي:
- نســبة  30% مــن مؤشــر اإلنمــاء لألســهم الســعودية المتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية، المــزود مــن قبــل 

.)Ideal Ratings( آيديــال ريتنجــز
.)SIBOR( نسبة  70% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ستة شهور -

أهداف الصندوق 

يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة رأس مــال مــالك وحــدات الصنــدوق علــى المــدى الطويــل مــن خــالل توظيــف 
وأدوات  األجــل،  متوســطة  إلــى  قصيــرة  المرابحــة  صفقــات  فــي  لالســتثمار  الوحــدات  مالكــي  اشــتراكات 
األســواق الماليــة المتاحــة فــي الســوق المحليــة والدوليــة المتمثلــة في األســهم، والصكوك االســتثمارية، 
والمنتجــات االســتثمارية المهيكلــة، وفــي فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية المتوافقــة مــع أحــكام 
ومبــادئ الشــريعة. كذلــك يهــدف الصنــدوق إلــى إتاحــة الفرصــة لصغــار المســتثمرين لتنميــة رأســمالهم 

المســتثمر وتحقيــق عوائــد متوازنــة علــى اســتثماراتهم.

10 رياالت سعودية.سعر الوحدة عند بداية الطرح

خمسة آالف )5,000( ريال سعودي.الحد األدنى لالشتراك/الرصيد

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

ألف )1,000( ريال سعودي.الحد األدنى لالسترداد 

أيام قبول طلبات االشتراك 
واالسترداد

كل يوم عمل.

أيام التعامل 
يومــي األحــد والثالثــاء مــن كل أســبوع، وعندمــا ال يكــون أي مــن هذيــن اليوميــن يــوم عمــل فــإن يــوم 

التعامــل هــو يــوم العمــل التالــي لذلــك اليــوم.

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 
واالسترداد

بنهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل/التقويم الساعة الرابعة مساًء.

أيام التقويم
يومــي اإلثنيــن واالربعــاء مــن كل أســبوع، وعندمــا ال يكــون أي مــن هذيــن اليوميــن يــوم عمــل فــان يــوم 

التقويــم هــو يــوم العمــل التالــي لذلــك اليــوم.

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة 
للمشتركين

 قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد.

نسبة 1.50 % بحد أقصى من قيمة مبلغ االشتراك ومبلغ االشتراك اإلضافي.رسوم االشتراك 

رسوم إدارة الصندوق
 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق تتراكــم بشــكل تناســبي عنــد كل يــوم تقويــم 

ً
نســبة 1.00 % ســنويا
وتدفــع كل ربــع ســنة.

رسوم خدمات الحفظ   
 مــن صافــي قيمــة األصــول تحــت الحفــظ باإلضافــة علــى مبلــغ 25 ريــال 

ً
بحــد أقصــى نســبة 0.030 % ســنويا

عــن كل عمليــة يقــوم بهــا الصنــدوق.  

أتعاب الهيئة الشرعية
المصروفــات  فــي  مضمنــة  وهــي  الصنــدوق  أصــول  مــن  تخصــم  ســعودي  ريــال   50,000 أقصــى  بحــد 

للصنــدوق. التشــغيلية 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين 

مثــل مكافــأة لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ُ
مبلــغ 40,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة كحــد أقصــى ت

المســتقلين.

أتعاب المراجع الخارجي 
دفــع لمراجــع 

ُ
 ت

ً
مبلــغ 28,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة وبحــد أقصــى 50,000 ريــال ســعودي ســنويا

الحســابات الخارجــي للصندوق. 
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رسوم   نشر المعلومات على موقع 
تداول

5,000 ريال عن السنة المالية.

7,500 ريال عن السنة المالية.رسوم رقابية

مصاريف نثرية أخرى 
 .

ً
نسبة 0.10 % عن السنة المالية. وتدفع من أصول الصندوق شهريا

)تشــمل المصاريــف المتعلقــة بطباعــة وتوزيــع التقاريــر الســنوية للصنــدوق وأيــة مصاريــف أو أتعــاب أخــرى 
مســتحقة ألشــخاص يتعاملــون مــع الصنــدوق فيمــا يتعلــق بالخدمــات اإلداريــة والتشــغيل(.

رسوم االسترداد المبكر
نســبة 1.5 % مــن صافــي قيمــة الوحــدات المســتردة وذلــك للوحــدات المســتردة خــالل ثالثيــن )30( يومــا مــن 
تاريــخ االشــتراك، وتضــاف لصالــح الصنــدوق. وال توجــد رســوم اســترداد بعــد مــرور ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ 

االشــتراك.

تدفع مباشرة من أصول الصندوق.مصاريف التعامل 

2013/04/06متاريخ الطرح

جميع فروع مصرف اإلنماء بالمملكة العربية السعودية.البنك المستلم

الزكاة
ــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات االســتثمارية عــن المســتثمرين وتقــع علــى مالــك الوحــدة  ال يتولــى مدي

مســؤولية إخــراج زكاة مــا يملــك مــن وحــدات اســتثمارية.

)”VAT“( ضريبة القيمة المضافة

ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار 5 % أو أي رســوم ضريبيــة تحددهــا حكومــة المملكــة 
والعمــوالت  الخدمــات  »مقابــل  بنــد  فــي  المذكــورة  واألجــور  الرســوم  كافــة  علــى  الســعودية  العربيــة 
واألتعــاب« مــن شــروط وأحــكام ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســية لصنــدوق اإلنمــاء 

المتحفــظ متعــدد األصــول طــول مــدة الصنــدوق.
ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع 
المســتثمرين الذيــن ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس 

تناســبي بدايــة مــن 1 ينايــر 2018م.
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1. معلومات عامة 6 - الشروط واألحكام

أ.  اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه:
شركة اإلنماء لالستثمار.

ترخيص رقم 37 - 09134 وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٧هـ الموافق 2٠٠٩/٤/١٣م.

ب. عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:
بــرج العنــود2-، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب: 

الريــاض 11544 المملكــة العربيــة الســعودية.  55560
هاتف  966112185999 +
فاكس 966112185900 +

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

د. أمين الحفظ: 
الرياض المالية.

ترخيص رقم 37-07070 وتاريخ 2٠٠٧/٠6/١٩م.

هـ. عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ: 
www.riyadcapital.com

2. النظام المطبق:

ــح األخــرى ذات  ــر الصنــدوق لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة واللوائ يخضــع صنــدوق االســتثمار ومدي
العالقــة المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

3. أهداف الصندوق االستثمارية:

صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول هــو صنــدوق اســتثمار مفتــوح يهــدف إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى  أ. 
ــرة إلــى متوســطة األجــل، وأدوات األســواق  الطويــل مــن خــالل االســتثمار بشــكل أساســي فــي صفقــات المرابحــة قصي
والمنتجــات  االســتثمارية،  والصكــوك  األســهم،  فــي  المتمثلــة  والدوليــة  المحليــة  الســوق  فــي  المتاحــة  الماليــة 
االســتثمارية المهيكلــة، وفــي فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية المتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة. 
كذلــك يهــدف الصنــدوق إلــى إتاحــة الفرصــة لصغــار المســتثمرين لتنميــة رأســمالهم المســتثمر وتحقيــق عوائــد متوازنــة 

علــى اســتثماراتهم. 
لــن يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لمالكــي الوحــدات وســيعمل علــى إعــادة اســتثمار األربــاح الرأســمالية والتوزيعــات 

النقديــة المحققــة فــي الصنــدوق.
سياسات استراتيجيات االستثمار الرئيسية: ب. 

ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى أســلوب التنويــع والتوزيــع األمثــل لفئــات أصــول  صنــدوق االســتثمار مــع   -
الســماح بزيــادة التعــرض المتــوازن لفئــة األصــول منخفضــة العائــد والمخاطــر )مرابحــات وصكــوك( المقابلــة ألصــول بنســب 
محــدودة ذات مخاطــر مرتفعــة )األســهم(، بحيــث يســتهدف مديــر الصنــدوق تقليــل المخاطــر المحتملــة الســتثمارات 
الصنــدوق وتحييــد أثرهــا علــى عوائــده المختلفــة مــن خــالل التركيــز علــى أصــول محــدودة المخاطــر مــع إضافــة نســب 
بســيطة مــن األصــول التــي تتصــف بدرجــة عاليــة مــن المخاطــر والعوائــد بحيــث يســمح هــذا التنويــع المحــدود فــي األصــول 
إلــى تحقيــق التــوازن لعوائــد الصنــدوق ضمــن حــدود درجــات المخاطــرة المتوازنــة.، بحيــث ســيركز مديــر الصنــدوق فــي 
االســتثمار فــي صفقــات المرابحــة قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، وأدوات األســواق المالية المتاحة في الســوق المحلية 
والدوليــة المتمثلــة فــي األســهم بنســب محــدودة، والصكــوك االســتثمارية، و المنتجــات االســتثمارية المهيكلــة ، وفــي 
فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية وذلــك نســب محــددة لــكل فئــة مــن فئــات األصــول المذكــورة، ســوف يعتمــد 
مديــر الصنــدوق علــى تحليــل أفضــل العــروض المتاحــة عــن صفقــات المرابحــة والمتوفــرة فــي األســواق المحليــة مــع 
العمــل علــى إبقــاء مســتوى مخاطرهــا دائمــا فــي الحــدود الدنيــا واالرتبــاط بآجــال قصيــرة إلــى متوســطة منهــا. وكــذا 
الحــال بالنســبة لتحليــل مســتوى مخاطــر وعوائــد الصكــوك المحليــة والدوليــة المتاحــة بحيــث يتــم دائمــا العمــل علــى 
انتقــاء الصكــوك العائــدة إلــى جهــات مصــدرة ذات مســتوى مــالءة ومركــز ائتمانــي متميــز، حســبما هــو موضــح فــي 
حــدود وقيــود االســتثمار أدناه-علــى أن تكــون مجــازة مــن الهيئــة الشــرعية- بغيــة تحقيــق أهــداف الصندوق االســتثمارية 

طويلــة األجــل، وذلــك مــن خــالل االســتراتيجيات اآلتيــة: 
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 إلى الشركات الفعلية.
ً
 من دراسة وبحث االقتصاد، والقطاع، نزوال

ً
يبدأ اختيار الفرصة االستثمارية تدريجيا  )1

فــي بعــض الحــاالت يتــم اختيــار الشــركات بشــكل انتقائــي معيــن باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعاييــر الماليــة   )2
التــي يمكــن أن تشــمل )ربحيــة الســهم، التدفقــات النقديــة، مكــرر الربحيــة، القيمــة الدفتريــة(.

يحــق لمديــر الصنــدوق اســتثمار أصــول الصنــدوق فــي أدوات اســتثمارية متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية، قليلــة   )3
ــل المرابحــات ألجــل إدارة الســيولة لمصلحــة الصنــدوق. المخاطــر؛ مث

يســعى الصنــدوق لتحقيــق أفضــل العوائــد مــن خــالل إدارة نشــطة تطبــق أســاليب االســتثمار المالئمــة، بهــدف تحقيــق   -
أقصــى العوائــد الممكنــة بالحــد المعقــول مــن المخاطــر، حســب طبيعــة مجــال االســتثمار فــي األصــول المتنوعــة، وفــي 
الوقــت ذاتــه قيــاس األداء باســتخدام المؤشــر اإلرشــادي الداخلــي لقيــاس أداء الصنــدوق. وجميــع المكاســب الماليــة 

المتحققــة مــن المراكــز التــي يتخذهــا الصنــدوق ســيعاد اســتثمارها فــي الصنــدوق.
يلتــزم مديــر الصنــدوق فــي جميــع اســتثمارات الصنــدوق بالضوابــط الشــرعية الصــادرة عــن الهيئــة الشــرعية لمديــر   -

الصنــدوق.
يحــق للصنــدوق الحصــول علــى تمويــل بقــدر 10 % مــن أصــول الصنــدوق كحــد أقصــى فــي الحــاالت الضروريــة ووفــق   -
الضوابــط الشــرعية، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، إذا كانــت طلبــات االســترداد أكثــر مــن 10 % مــن قيمــة أصــول الصنــدوق.
يلتــزم مديــر الصنــدوق بالقيــود المفروضــة بالئحــة صناديــق االســتثمار والتعاميــم والضوابــط والمتطلبــات النظاميــة   -

الســتثمار الصناديــق االســتثمارية العامــة.
يقــوم مديــر الصنــدوق بتحديــث مجــال اســتثمار الصنــدوق بشــكل ربــع ســنوي، بهــدف إعــادة تقييــم الشــركات المدرجــة   -

مــن حيــث التوافــق مــع معاييــر اللجنــة الشــرعية.
يحــق لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أيــة ورقــة ماليــة مصــدرة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل أي مــن تابعيــه   -

مــع مــا يتوافــق مــع اســتراتيجيات االســتثمار فــي الصنــدوق.
ســيتم اســتثمار الفوائــض النقديــة للصنــدوق مــن خــالل االســتثمار فــي عمليــات المرابحــة وصناديــق أســواق النقــد   -
 بــأن مديــر الصنــدوق ســيقوم باختيــار هــذه 

ً
، علمــا

ً
 عامــا

ً
المرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة المطروحــة طرحــا

الصناديــق بنــاًء علــى عــدة عوامــل مثــل خبــرات مــدراء الصناديــق واســتراتيجيات االســتثمار واألداء الســابق لــكل صنــدوق 
مســتهدف.

يســعى مديــر الصنــدوق إلــى تنويــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع مجالــه االســتثماري مــن خــالل االنتقــاء   -
واالســتثمار فــي مجموعــة مختلفــة مــن الشــركات فــي قطاعــات متنوعــة مــن ســوق األســهم الســعودي وســوق نمــو-

الســوق الموازيــة وأي ســوق أخــرى موافــق عليهــا مــن قبــل الهيئــة دون التركيــز علــى قطــاع أو صناعــة معينــة.
يعتمــد الصنــدوق علــى اســلوب 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. ســيعتمد مديــر الصنــدوق علــى التحليــل الشــامل لــكل فرصــة اســتثمارية وتقييمهــا 
بنــاًء علــى قــوة المركــز المالــي وخطــط الشــركة التوســعية وجــودة اإلدارة، باإلضافــة إلــى مســتوى المخاطــر المرتبــط 

بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار األصــول التــي تعتبــر فــرص اســتثمارية واعــدة حســب العوامــل المشــار إليهــا.
.
ً
لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم اإلشارة إليها سابقا  -

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

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

 لمــا تفتضيــه 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.tad- ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح علــى موقعــه اإللكترونــي وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(  - 
awul.com.sa  عــن السياســات المتعلقــة بحقــوق التصويــت التــي يتبعهــا فــي الجمعيــات العامــة للشــركات المدرجــة. 
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نوع االستثمار

أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية )تداول(

نمو-السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة*

السيولة النقدية وصناديق أسواق النقد

الصكوك المحلية و/ أو الدولية

صفقات المرابحة وصناديق المرابحة

صناديق استثمارية مماثلة

صناديق المؤشرات المتداولة

صناديق االستثمار العقارية المتداولة

*مع االلتزام بالئحة صناديق االستثمار والتعاميم والضوابط والمتطلبات النظامية الستثمار الصناديق االستثمارية العامة في السوق الموازية.

4. مدة الصندوق:

مفتوح.

5. قيود/ حدود االستثمار:

الصنــدوق  مديــر  أن  كمــا   ،
ً
ســابقا إليهــا  اإلشــارة  تــم  التــي  غيــر  ماليــة  أوراق  فــي  باالســتثمار  الصنــدوق  يقــوم  لــن  أ. 

ملتــزم خــالل إدارتــه للصنــدوق بالقيــود والحــدود التــي تفرضهــا الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق 
ومذكرة المعلومــات.

االلتزام بالمعايير 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 اعلــى.
لن يتملك الصندوق أكثر من )10%( من أوراق مالية صادرة من مصدر واحد.

قــد يلجــأ مديــر الصنــدوق فــي ظــروف معينــة وبنــاء علــى تقديــره الخــاص باالحتفــاظ بأصولــه علــى شــكل نقديــة و/أو 
اســتثمارات فــي أســواق النقــد بنســبة ) %100(.

يجــوز للصنــدوق الحصــول علــى تمويــل بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الشــرعية للصنــدوق وبحــد اقصــى )10 %( مــن صافــي  ب. 
قيمــة األصــول لغــرض االســتثمار بمــا يتوافــق مــع المجــال االســتثماري للصنــدوق و/أو بمــا يتوافــق مــع لوائــح وأنظمــة 
صناديــق االســتثمار وأي تحديــث يتــم عليهــا مــن وقــت آلخــر أيهمــا أعلــى، ويســتثنى مــن ذلــك االقتــراض مــن مديــر 

الصنــدوق أو أي مــن تابعيــة لغــرض تغطيــة طلبــات االســترداد.

سيســتثمر الصنــدوق فــي األوراق الماليــة المصــدرة و/أو المســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية الســعودي و / أو  ج. 
أي ســوق أخــرى موافــق عليهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.

يحــق للصنــدوق االســتثمار وبحــد أقصــى )30%( مــن أصــول الصنــدوق فــي صناديــق أخــرى مماثلــة ألهــداف الصنــدوق،  د. 
ولــن يتجــاوز اســتثمار مديــر الصنــدوق فــي وحــدات صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة مــا نســبته )50 %( مــن أصــول 
الصنــدوق، ولــن يتجــاوز اســتثمار مديــر الصنــدوق فــي وحــدات صناديــق المؤشــرات المتداولــة مــا نســبته )25 %( مــن 
أصــول الصنــدوق وكذلــك لــن يســتثمر الصنــدوق نســبة تزيــد عــن )20 %( مــن صافــي قيمــة أصولــه فــي وحــدات صنــدوق 

اســتثماري آخــر وبمــا ال يتجــاوز )10 %( مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق المســتهدف.

 مــع المعاييــر الشــرعية وألجــل اســترداد الوحــدات 
ً
لــن يحصــل الصنــدوق علــى أي تمويــل مــا لــم يكــن التمويــل متوافقــا

فقــط. بحيــث ال يتجــاوز التمويــل نســبة )10 %( مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق عنــد الحصــول عليــه، باســتثناء التمويــل 
مــن مديــر الصنــدوق أو أي مــن تابعيــه لتغطيــة طلبــات االســترداد فقــط.

لــن يمتلــك الصنــدوق نســبة تزيــد عــن )10 %( مــن األوراق الماليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الُمصــدرة 
ألي ُمصــدر.

حدود االستثمار:  	
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عدم المتاجرة بأي أوراق مالية ال يتملكها الصندوق، وعدم البيع على المكشوف أو رهن األوراق المالية.
يجــوز اســتثمار نســبة )15 %( بحــد أقصــى مــن صافــى قيمــة أصــول الصنــدوق فــي أوراق ماليــة متوافقــة مــع أحــكام 

ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية مصــدرة بواســطة مصــدر واحــد.
لن يمتلك الصندوق نسبة تزيد عن )10 %( من صافي قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من مصدر واحد. 

 اســتثمارية تتوافــق مــع أهــداف الصنــدوق 
ً
عــدم قيــام الصنــدوق بإقــراض أي شــخص، غيــر أنــه يمكــن أن يتملــك صكــوكا

االســتثمارية وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.
لــن يمتلــك الصنــدوق وحــدات فــي صنــدوق اســتثماري آخــر تتجــاوز نســبة )10 %( مــن صافــي قيمــة أصولــه أو تتجــاوز نســبة 

مر فيــه.
ْ
ث

َ
)10 %( مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق الُمســت

 عــن أي التــزام أو 
ً
لــن يتحمــل الصنــدوق المســؤولية عــن أو يضمــن أو يقــر أو يصبــح بشــكل مباشــر أو مشــروط مســئوال

مديونيــة ألي شــخص.
ســوف يســتثمر الصنــدوق فــي فئتيــن مــن األصــول علــى األقــل، لكــن لــن تزيــد نســبة كل فئــة مــن فئــات األصــول عــن )50 %( 

مــن صافــي أصــول الصنــدوق )باســتثناء المرابحــات التــي قــد تزيــد عــن هــذا الحــد( كمــا لــن تقــل عــن نســبة )5 %(.
لن تزيد نسبة استثمار الصندوق في األسهم المحلية و/ أو الدولية عن نسبة )25 %( من صافي أصول الصندوق.
لن تزيد نسبة استثمار الصندوق في الصكوك المحلية و/ أو الدولية عن نسبة )50 %( من صافي أصول الصندوق.

لن تزيد نسبة استثمار الصندوق في المرابحات عن نسبة )75 %( من أصول الصندوق.
لن تزيد نسبة استثمار الصندوق في الصناديق االستثمارية األخرى عن نسبة )30 %( من صافي أصول الصندوق.

لن تزيد نسبة استثمار الصندوق في المنتجات االستثمارية المهيكلة عن نسبة )15 %( من صافي أصول الصندوق.
لن يستثمر الصندوق بنسبة تزيد عن )20 %( من صافي أصول الصندوق بعملة أخرى غير عملة الصندوق.

يحــق لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أيــة ورقــة ماليــة مصــدرة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل أي مــن تابعيــه مــع 
مــا يتوافــق مــع اســتراتيجيات االســتثمار فــي الصنــدوق.

لن يستثمر الصندوق أصوله في سوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية. هـ. 

عملــة الصنــدوق هــي الريــال الســعودي، وفــي حالــة دفــع قيمــة االشــتراك بعملــة خــالف الريــال الســعودي ســيقوم مديــر 
الصنــدوق بتحويــل عملــة المبالــغ المدفوعــة إلــى الريــال الســعودي بســعر الصــرف الســائد وقتهــا ويتحمــل المســتثمر أي 
 بأن ســداد قيمة الوحدات للعمالء عند االســترداد أو التصفية ســتتم بالريال الســعودي فقط.

ُ
تقلب في اســعار الصرف، علما

6. العملة:

7. مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:

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

- رسوم اإلدارة:
 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق نظيــر إدارتــه، حيــث 

ً
يتــم دفــع رســوم إدارة بنســبة 1.50 % ســنويا

دفــع بشــكل ربع ســنوي. 
ُ
تحتســب هــذه الرســوم وتتراكــم فــي كل يــوم تقويــم وت

- رسوم خدمات الحفظ:
 مــن صافــي قيمــة األصــول تحــت الحفــظ باإلضافــة 

ً
ســيحصل أميــن الحفــظ بحــد اقصــى علــى نســبة 0.030 % ســنويا

علــى مبلــغ 25 ريــال عــن كل عمليــة يقــوم بهــا الصنــدوق )وتشــمل مصاريــف إدارة عمليــات الصنــدوق والمدفوعــات 
 ويتــم اقتطاعهــا كل شــهر ألميــن الحفــظ.

ً
المســتحقة لطــرف ثالــث للقيــام بمهــام الحفــظ(، تحتســب يوميــا

- الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:
ســيتحمل الصنــدوق جميــع المصاريــف واألتعــاب األخــرى المتعلقــة بعمــل الصنــدوق وهــي علــى ســبيل المثــال: أتعــاب 
مراجــع الحســابات الخارجــي المســتقل ومكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين وأي مصاريــف نثريــة أخــرى، 
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28,000 ريال سعودي عن السنة المالية وبحد أقصى 50,000 ريال رسوم المراجع الخارجي
.
ً
سعودي سنويا

مثل مكافأة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
ُ
40,000 ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقصى ت

لجميع أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

 من صافي قيمة أصول الصندوق.مصاريف نثرية أخرى
ً
بحد أقصى نسبة 0.10 % سنويا

7,500 ريال عن السنة المالية.الرسوم الرقابية

5,000 ريال عن السنة المالية.رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول

حسب تكلفة االقتراض السائدة في السوق وسيتم ذكرها في رسوم االقتراض
التقرير السنوي للصندوق في حال وجودها.

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

يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق.مصاريف التعامل

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 / ١١٣( بتاريــخ ١٤٣8/١١/2هـــ 	 
 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 بمقــدار 5 % علــى كافــة الرســوم 
واألجــور المذكــورة فــي بنــد »مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب« مــن شــروط وأحــكام ومذكرة المعلومــات وملخص 

المعلومــات الرئيســية لصنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول طــول مــدة الصنــدوق.

ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول تحميــل نفقــة ضريبة القيمــة المضافة على جميع المســتثمرين 	 
الذيــن ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس تناســبي بدايــة مــن 1 

ينايــر 2018.

ب. رسوم االشتراك ورسوم االسترداد المبكر:
يتقاضــى مديــر الصنــدوق رســم اشــتراك بحــد اقصــى 1.50 % مــن مبلــغ االشــتراك أو االشــتراك اإلضافــي الالحــق يدفــع 	 

بواســطة المســتثمرين فــي الصنــدوق، ويتــم ســداده وتحصيلــه عنــد وقــت االشــتراك أو االشــتراك اإلضافــي.
 مــن تاريــخ شــرائها وتضــاف لصالــح الصنــدوق، وال 	 

ً
نســبة 1.50 % مــن قيمــة الوحــدات المســتردة خــالل ثالثيــن )30( يومــا

 مــن تاريــخ شــراء الوحــدات.
ً
توجــد رســوم اســترداد بعــد مــرور ثالثيــن )30( يومــا

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

8. التقويم والتسعير:

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

وذلــك علــى أســاس مــا يأتــي:
 إليهــا األربــاح 	 

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

الموزعــة )إن وجــدت(.
يتم تقويم أسهم االكتتابات بناًء على سعر االكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدراج األسهم في السوق.	 
يتم تقويم حقوق األولوية حسب سعر اإلغالق في يوم التقويم.	 
يتم تقويم قيمة الطروحات المتبقية بناًء على سعر التكلفة/ الشراء.	 
يتــم تقويــم أســعار صفقــات المرابحــة اســتنادا إلــى مســتوى العوائــد الفعليــة للصفقــات المتعاقــد عليهــا فــي يــوم 	 

التقويــم.
 إليهــا األربــاح 	 

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

الموزعــة )إن وجــدت(.
 إلــى آخــر ســعر 	 

ً
يتــم تقويــم الصناديــق االســتثمارية ســواء صناديــق أســهم أو صناديــق أســواق نقــد أو غيرهــا اســتنادا

وحــدة معلــن للصنــدوق المســتثمر فيــه.

والجدول التالي يوضح تقدير مدير الصندوق للرسوم والمصاريف األخرى:
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يتــم حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بطــرح إجمالــي مطلوبــات الصنــدوق مــن إجمالــي قيمــة أصولــه حســب 	 
ما يلــي:

خصــم المصاريــف الثابتــة والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أتعــاب أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق واتعــاب   o
مراجــع الحســابات.

خصم اتعاب اإلدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة.  o
خصم رسوم الحفظ والخدمات اإلدارية من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الثابتة وأتعاب اإلدارة.  o

خصــم القيمــة المضافــة علــى المصاريــف والخدمــات )لمزيــد مــن المعلومــات والتفاصيــل الرجــاء الرجــوع للفقــرة   o
5/ هـــ مــن مذكــرة المعلومــات(.

ب. يتــم تقويــم وحــدات الصنــدوق فــي يومــي االثنيــن واالربعــاء ويتــم اإلعــالن عــن ســعر الوحــدة فــي يــوم العمــل التالــي 
ليــوم التقويــم، وفــي حــال كان ذلــك اليــوم عطلــة رســمية للبنــوك فــإن يــوم التقويــم هــو يــوم العمــل التالــي لذلك اليــوم.

ج.  في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير سيتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
 للمــادة 

ً
ســيلتزم مديــر الصنــدوق باإلجــراءات التــي ســتتخذ فــي حالــة الخطــأ فــي التقويــم أو الخطــأ فــي التســعير وفقــا  )1

)68( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
2( فــي حــال تقويــم أصــل مــن أصــول الصنــدوق العــام بشــكل خاطــئ أو حســاب ســعر وحــدة بشــكل خاطــئ، فســيقوم 

مديــر الصنــدوق بتوثيــق ذلــك.
 عــن أي خطــأ فــي التقويــم أو التســعير يشــكل مــا نســبته )0.50 %( أو أكثــر مــن ســعر 

ً
إبــالغ الهيئــة فــورا 3( ســيتم 

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

 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 

ً
4( ســيتم اإلفصــاح فــي التقاريــر المقدمــة للهيئــة المطلوبــة وفقــا

أخطــاء التقويــم والتســعير.

د. تفاصيل طريقة حساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:
يتــم حســاب أســعار االشــتراك واالســترداد بنــاًء علــى صافــي قيمــة األصــول للصنــدوق فــي يــوم التقويــم المحــدد بيومــي 

االثنيــن واالربعــاء مــن كل أســبوع وفــق المعادلــة التاليــة: 

 إجمالــي الخصــوم بمــا فــي ذلــك أي رســوم ومصروفــات علــى الصنــدوق مســتحقة 
ً
إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق ناقصــا

وغيــر مدفوعــة مقســومة علــى إجمالــي عــدد وحــدات الصنــدوق القائمــة فــي يــوم التقويــم ذي العالقــة. ويتــم تقويــم 
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بالريــال الســعودي. 

هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:
يتــم نشــر ســعر الوحــدة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم وذلــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق 

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

9. التعامالت:

أ. مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد:
يتــم قبــول طلبــات االشــتراك واالســترداد فــي كل يــوم عمــل بالمملكــة ويتــم تنفيــذ الطلبــات فــي أيــام التعامــل للصنــدوق 

وهــي يومــي األحــد والثالثــاء.

ب. أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق:
 من يوم العمل الذي يلي تاريخ يوم التقويم.	 

ً
ستتم المشاركة في الصندوق اعتبارا

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

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

ليــوم التعامــل التالــي.
أما في العطل الرسمية تصبح الطلبات نافذه في يوم التعامل الالحق ليوم التقويم التالي. 	 

ج.   قيود على التعامل في وحدات الصندوق:
يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي.

د. الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:
 إذا بلــغ إجمالــي نســبة جميــع طلبــات االســترداد لمالكــي الوحــدات والمطلــوب تلبيتهــا فــي أي يــوم تعامــل )10 %( أو 	 

أكثــر مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، حيــث ترحــل طلبــات االســترداد التــي لــم يتــم اســتيفاؤها إلــى يــوم التعامــل 
التالــي ويكــون لهــا األفضليــة علــى طلبــات االســترداد الجديــدة.
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 إذا تــم تعليــق التعامــل فــي الســوق الرئيســية التــي يتــم فيهــا التعامــل بــاألوراق الماليــة أو األصــول األخــرى التــي 	 
يملكهــا الصنــدوق، إمــا بشــكل عــام أو بالنســبة إلــى أصــول الصنــدوق التــي يــرى مديــر الصنــدوق بشــكل معقــول أنهــا 

مهمــة نســبة إلــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.

هـ. اإلجراءات التي بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
يحتفــظ مديــر الصنــدوق بالحــق فــي رفــض طلــب اســترداد أي مســتثمر فــي الصنــدوق إذا كان ذلــك االســترداد، مــن ضمــن 
أمــور أخــرى، ســيؤدي إلــى اإلخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة معلومــات الصنــدوق أو اللوائــح التنفيذيــة التــي 
قــد تفــرض مــن وقــت آلخــر مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو الجهــات التنظيميــة األخــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية.

و. نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين:
يهــدف مديــر الصنــدوق إلــى االلتــزام بأنظمــة وتعليمــات الهيئــة فيمــا يتعلــق بنقــل ملكيــة الوحــدات إلــى مســتثمرين 

آخريــن.

ز. اشتراك مدير الصندوق في وحدات الصندوق:
يجــوز لمديــر الصنــدوق، االســتثمار فــي الصنــدوق واالشــتراك فــي وحداتــه لحســابه الخــاص عنــد أو بعــد تأســيس الصندوق. 
يتــم معاملــة اســتثمار مديــر الصنــدوق كأي اشــتراك فــي الصنــدوق وتنطبــق عليــه شــروط وأحــكام الصنــدوق، وســيتم 

اإلفصــاح عــن إجمالــي اســتثمارات مديــر الصنــدوق فــي الصنــدوق )إن وجــدت( فــي نهايــة كل ربــع ســنة ماليــة.

ح. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك و/أو االسترداد في أي يوم تعامل:
الموعــد النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك واالســترداد هــو بنهايــة يــوم التعامــل الســاعة الرابعــة مســاًء بشــرط تقديــم 
، وفــي حــال تســلم طلــب االشــتراك أو االســترداد بعــد نهايــة يــوم التعامــل الســاعة 

ً
طلــب االشــتراك او االســترداد مكتمــال

الرابعــة مســاًء فســيتم معاملتــه كطلــب فــي يــوم التعامــل التالــي.

ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها:
إجــراءات االشــتراك: يتعيــن علــى المســتثمر الراغــب فــي شــراء وحــدات فــي الصنــدوق تعبئــة وتوقيــع نمــوذج طلــب 
االشــتراك إضافــة إلــى توقيــع هــذه الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات الخاصــة باالشــتراك فــي الصندوق وتســليمها 
- عــن طريــق المناولــة باليــد أو مــن خــالل إرســالها عبــر القنــوات االلكترونيــة المعتمــدة باســتخدام حســاب المســتخدم 
الخــاص بالعميــل ورقمــه الســري )بعــد أن يتــم اعتمادهــا( - إلــى مديــر الصنــدوق مــع إيــداع مبالــغ االشــتراك  فــي الحســاب 
االســتثماري للعميــل لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ويخصــم مــن حســابه االســتثماري إلــى حســاب الصنــدوق وذلــك فــي 
أي يــوم عمــل، مــع إلزاميــة إبــراز المســتثمرين األفــراد لبطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة الســارية )للســعوديين( والبطاقــة 
الوطنيــة/ الجــواز )للخليجييــن( واإلقامــة الســارية )للمقيميــن(، وفيمــا يتعلــق بالمســتثمر االعتبــاري يتعيــن عليــه تقديــم 
خطــاب معتمــد مــن الشركة/المؤسســة باإلضافــة إلــى نســخة مــن الســجل التجــاري. كمــا يمكــن للمســتثمر تســليم نمــاذج 

االشــتراك المســتوفاة مــن خــالل المناولــة باليــد أو القنــوات االلكترونيــة المرخــص بهــا.

إجــراءات االســترداد: يجــوز لمالكــي الوحــدات اســترداد جميــع وحداتهــم أو جــزٍء منهــا وذلــك باســتكمال تعبئــة وتوقيــع 
طلــب االســترداد وتقديم/إرســال طلبــات االســترداد المكتملــة عــن طريــق المناولــة باليــد أو مــن خــالل إرســالها عبــر القنــوات 
االلكترونيــة المعتمــدة باســتخدام حســاب المســتخدم الخــاص بالعميــل ورقمــه الســري )بعــد أن يتــم اعتمادهــا(. مــع إبــراز 
المســتثمرين األفــراد بطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة الســارية )للســعوديين( والبطاقــة الوطنيــة/ الجــواز )للخليجييــن( 
واإلقامــة الســارية )للمقيميــن(، وفيمــا يتعلــق بالمســتثمر االعتبــاري يتعيــن عليــه تقديــم خطــاب معتمــد مــن الشــركة/

المؤسســة باإلضافــة إلــى نســخة مــن الســجل التجــاري.

ي. الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على المشترك بالوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها:
 رسوم االشتراك.

ً
الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو مبلغ خمسة آالف )5,000( ريال سعودي غير متضمنا

 رسوم االشتراك.
ً
الحد األدنى ألي اشتراك إضافي هو مبلغ ألف )1,000( ريال سعودي غير متضمنا

إن أدنــى حــد للوحــدات يجــوز اســترداده بواســطة أي مالــك وحــدات فــي طلــب اســترداد واحــد يجــب أن يعــادل قيمــة 
اســترداد بحــد أدنــى مبلــغ ألــف )1,000( ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األخــرى. يجــب أال يقــل رصيــد االســتثمار 
المحتفــظ بــه مــن قبــل المســتثمر علــى األقــل مبلــغ خمســة آالف )5,000( ريــال ســعودي. وفــي الحالــة األخيــرة فلــن يقبــل 

طلــب االســترداد إال إذا كان الطلــب الســترداد كل الوحــدات المملوكــة.

ك. يهدف مدير الصندوق إلى االلتزام بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات رأس مال الصندوق.   

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

ســيتخذ مديــر الصنــدوق اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة لضمــان اســتيفاء هــذا المتطلــب، وفــي حــال عــدم االســتيفاء ســيتم 
 وذلــك بحســب الئحــة صناديــق االســتثمار والتعاميــم النظاميــة ذات العالقــة.

ً
إشــعار هيئــة الســوق الماليــة بذلــك فــورا
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10. سياسات التوزيع:

12. سجل مالكي الوحدات:

11. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:

لــن يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لمالكــي الوحــدات وســيعمل علــى إعــادة اســتثمار األربــاح الرأســمالية والتوزيعــات 
النقديــة المحققــة فــي الصنــدوق.

 
ً
 بمالكــي الوحــدات ويحفظــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وُيعــد هــذا الســجل دليــال

ً
 محدثــا

ً
ســيعد مديــر الصنــدوق ســجال

 علــى االشــتراك بالوحــدات المثبتــة فيــه، وســيتم إتاحــة الســجل لمعاينــة الهيئــة عنــد طلبهــا، وســيتم تقديــم ملخــص 
ً
قاطعــا

 عنــد الطلــب.
ً
للســجل إلــى أي مالــك للوحــدات مجانــا

يرســل مديــر الصنــدوق إشــعار تأكيــد إلــى المســتثمر كلمــا كان هنــاك اشــتراك أو اســترداد للوحــدات. كمــا يتــم إرســال تقريــر  أ. 
 مــن كل اشــتراك أو اســترداد فــي 

ً
 بعمليــات مالــك الوحــدات خــالل )15( يومــا

ً
يبيــن موقــف مالــك الوحــدات المالــي وســجال

وحــدات الصنــدوق، وعــدد الوحــدات المشــترك بهــا وصافــي قيمــة األصــول للوحــدة بنهايــة هــذه الفتــرة، )بمــا فــي ذلــك 
القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة للصنــدوق( والتقاريــر الســنوية الموجــزة والتقاريــر األوليــة وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز 
 مــن نهايــة فتــرة 

ً
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، وســيتم إعــداد التقاريــر األوليــة وإتاحتهــا للجمهــور خــالل )35( يومــا

ً
)70( يومــا

التقريــر، وســيتم إرســال بيــان ســنوي إلــى مالــك الوحــدات )بمــا فــي ذلــك أي شــخص تملــك الوحــدات خــالل الســنة المعــد 
 مــن نهايــة الســنة 

ً
فــي شــأنها البيــان( يلخــص صفقاتــه فــي وحــدات الصنــدوق علــى مــدار الســنة الماليــة خــالل )30( يومــا

 للمــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
الماليــة، وذلــك وفقــا

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

ج.  سيتم إرسال التقرير إلى العنوان البريدي أو اإللكتروني المحفوظ في سجالت العميل. 

13. اجتماع مالكي الوحدات:

الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: أ. 
الدعوة من مدير الصندوق كمبادرة منه.  -

الدعوة من مدير الصندوق بعد استالم طلب كتابي من أمين الحفظ.  -
الدعــوة مــن مديــر الصنــدوق بعــد اســتالم طلــب كتابــي مــن مالــك أو أكثــر مــن مالكــي الوحــدات الذيــن يملكــون مجتمعيــن   -

أو منفرديــن )25 %( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.

إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات: ب. 
والموقــع  الصنــدوق  لمديــر  اإللكترونــي  الموقــع  فــي  ذلــك  عــن  باإلعــالن  الوحــدات  مالكــي  الدعــوة الجتمــاع  تكــون   -

وذلــك: الحفــظ  وأميــن  الوحــدات  مالكــي  جميــع  إلــى  كتابــي  إشــعار  وبإرســال  للســوق،  اإللكترونــي 
قبل عشرة أيام عل األقل من االجتماع؛  )1

 قبل االجتماع.
ً
وبمدة ال تزيد عن )21( يوما  )2

ســيتم تحديــد اإلعــالن واإلشــعار وتاريــخ االجتمــاع ومكانــة ووقتــه والقــرارات المقترحــة، مــع إرســال نســخة مــن ذلــك لهيئــة   -
الســوق الماليــة.

 إال إذا حضــره عــدد مــن مالكــي الوحــدات يمثــل مجمــوع وحداتهــم مــا نســبته )25 
ً
ال يكــون اجتمــاع مالكــي الوحــدات صحيحــا  -

%( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق يــوم االجتمــاع.
إن لــم ُيســتوف النصــاب أعــاله، فســيدعو مديــر الصنــدوق الجتمــاع ثــان باإلعــالن عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر   -
الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق، وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأميــن الحفــظ قبــل 
 أيــا كان نســبة الوحــدات الممثلــة فــي االجتمــاع. 

ً
االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن )5( أيــام. وُيعــد االجتمــاع الثانــي صحيحــا

طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات: ج. 
يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.  -

يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.  -
يجــوز عقــد اجتماعــات مالكــي الوحــدات واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة   -

 للضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة.
ً
الحديثــة وفقــا
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14. حقوق مالكي الوحدات:

15. مسؤولية مالكي الوحدات:

16. خصائص الوحدات:

اإلشعار بالتغييرات األساسية المقترحة وأي تعليق لالشتراك واالسترداد في الوحدات. أ. 
اإلشعار بالتغييرات المهمة.  ب. 

اإلشــعار بالتغييــرات واجبــة اإلشــعار بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار والتــي يأتــي التفصيــل فــي نوعهــا فــي التقاريــر  ج. 
المرســلة لمالكــي الوحــدات.

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

الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة من خالل قرار صندوق عادي.  ه. 
استرداد الوحدات قبل سريان أي تغيير أساسي أو مهم دون فرض أي رسوم استرداد. و. 

 عــن ديــون 
ً
فيمــا عــدا خســارة مالــك الوحــدات الســتثماره فــي الصنــدوق أو جــزء منــه، لــن يكــون مالــك الوحــدات مســؤوال

الصنــدوق. والتزامــات 

ــع مالكيهــا بحقــوق  ــة واحــدة ويتمت ــر محــدود مــن الوحــدات تكــون جميعهــا مــن فئ ــدوق إصــدار عــدد غي ــر الصن يجــوز لمدي
متســاوية ويعاملــوا بالمســاواة مــن قبــل مديــر الصنــدوق، حيــث تمثــل كل وحــدة حصــة مشــاعة متســاوية فــي أصــول 

الصنــدوق وهــي غيــر قابلــة للتحويــل، ولــن يصــدر مديــر الصنــدوق شــهادات ملكيــة للوحــدات فــي الصنــدوق.

17. التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:

األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:  أ. 
يجــوز لمديــر الصنــدوق إجــراء أي مــن التغييــرات األساســية مــن خــالل قــرار صنــدوق عــادي علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق 
بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق ومالكــي الوحــدات، والهيئــة الشــرعية للصنــدوق وهيئــة الســوق 
الماليــة وتعــد ســارية بعــد الحصــول علــى الموافقــات الكتابيــة مــن مالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق وهيئــة 
الســوق الماليــة والهيئــة الشــرعية للصنــدوق، وســيتم تزويدهــم بنســخة مــن النــص بعــد تعديلــه. كمــا يجــوز لمديــر 
الصنــدوق إجــراء أي مــن التغييــرات المهمــة علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة 
الصنــدوق وتعــد ســارية بعــد الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة مــن مجلــس إدارة الصنــدوق، وســيتم إشــعار مــالك 
 
ً
الوحــدات وهيئــة الســوق الماليــة بــأي تغييــرات مهمــة أو تغييــرات واجبــة اإلشــعار علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق وفقــا

لهــذ الشــروط واألحــكام والئحــة صناديــق االســتثمار، كمــا ســيتم تزويدهــم بنســخة مــن النــص بعــد تعديلــه.
تبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:

ُ
اإلجراءات التي ست ب. 

 قبــل اليــوم المحــدد مــن 
ً
 بــأي تغييــرات مقترحــه بحيــث ال تقــل فتــرة اإلشــعار عــن )21( يومــا

ً
ســيتم إشــعار الهيئــة كتابيــا  )1

قبــل مديــر الصنــدوق لســريان هــذا التغييــر. 
2( ســيتم أخــذ موافقــة هيئــة الســوق الماليــة بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات بالتغييــرات األساســية 
 للمــادة )56( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، وإشــعار مالكــي الوحــدات بالتغييــرات المهمــة بالصنــدوق 

ً
بالصنــدوق وفقــا

 للمــادة )57( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
وفقــا

 للمــادة )58( مــن الئحــة صناديــق 
ً

3( ســيتم إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات بــأي تغييــرات واجبــة اإلشــعار بالصنــدوق وفــق
االستثمار.

4( ســيتم اإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة الســعودية 
)تــداول( www.tadawul.com.sa  ، أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر، وســيتم 
اإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات واجبــة اإلشــعار فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة 
الســعودية )تــداول( www.tadawul.com.sa، أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك خــالل )21( أيــام مــن ســريان 

التغييــر.
 للمــادة )71( مــن الئحــة 

ً
بيــان تفاصيــل التغييــرات المهمــة فــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا  )5

صناديــق االســتثمار.
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18. إنهاء صندوق االستثمار:

الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:
ــاًء علــى المــادة )37( الفقــرة )أ( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار دون  يحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي إنهــاء الصنــدوق بن
تحمــل غرامــة تجــاه أي طــرف معنــي 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 حاملــي الوحــدات، وذلــك بعــد إشــعار 
 علــى األقــل، كمــا ســيتم 

ً
 تقويميــا

ً
 بمــده ال تقــل عــن واحــد وعشــرون )21( يومــا

ً
هيئــة الســوق الماليــة ومالكــي الوحــدات خطيــا

اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة )تــداول( www.tadawul.com.sa  عــن انتهــاء 
مــدة الصنــدوق ومــدة تصفيتــه. 

اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:
فــي حــال إنهــاء الصنــدوق، ســيتم تصفيــة أصــول الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه وتوزيــع المبالــغ المتبقيــة بعــد التصفيــة 
علــى مالكــي الوحــدات بنســبة مــا تمثلــه حصصهــم مــن الوحــدات إلــى إجمالــي الوحــدات القائمــة فــي الصنــدوق كمــا يحــدده 

ســجل مالكــي الوحــدات وذلــك خــالل مــدة )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ التصفيــة.

19. مدير الصندوق:

أ. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:
»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 والترتيب وتقديم المشــورة 

والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة، وتعــد المســائل اآلتيــة مــن مهــام ومســؤوليات مديــر الصنــدوق:
1( العمــل لمصلحــة مالكــي الوحــدات بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة االشــخاص 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 مالكــي الوحــدات، والــذي يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم 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.
وصحيحــة  وواضحــة  كاملــة  وأنهــا  واكتمالهــا  المعلومــات(  )ومذكــرة  الصنــدوق  وأحــكام  شــروط  دقــة  مــن  التأكــد   -

وغير مضللــة.
 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار، ســواٌء أأدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل 

ً
4( ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

مباشــر أم كلــف بهــا جهــة خارجيــة بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة االشــخاص المرخــص لهــم، وُيعــد مديــر 
 تجــاه مالكــي الوحــدات عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو 

ً
الصنــدوق مســؤوال
التقصيــر المتعمد.

ــر فــي اســتثمارات الصنــدوق،   عــن وضــع السياســات واالجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤث
ً
5( ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

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

 عــن االلتــزام بمــا ورد فــي الملحــق رقــم )11( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار عنــد التقــدم 
ً
6( ُيعــَد مديــر الصنــدوق مســؤوال

ــة. ــات الموافقــة أو اإلشــعارات للهيئ بطلب
7( تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لصندوق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

ب. يحــق لمديــر الصنــدوق تعييــن مديــر صنــدوق مــن الباطــن كمــا نصــت عليــه المــادة )17( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، وذلــك 
بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات كمــا نصــت عليــه المــادة )57( مــن الئحــة صناديــق 

االستثمار.

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

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

3( تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
- بالتــزام نظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه 

ً
4( إذا رأت الهيئــة أن مديــر الصنــدوق قــد أخــل -بشــكل تــراه الهيئــة جوهريــا

التنفيذيــة.
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5( وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االســتثمار أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص 
آخــر مســجل لــدى مديــر الصنــدوق قــادر علــى إدارة أصــول صنــدوق االســتثمار أو أصــول الصناديــق التــي يديرهــا مديــر 

المحفظــة.
6( أي حالة أخرى ترى الهيئة -بناًء عل أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.

20. أمين الحفظ:

أ. مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:
»الريــاض الماليــة« مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكة العربية الســعودية بممارســة أنشــطة التعامل 
فــي األوراق الماليــة أصالــة عــن نفســها ووكالــة عــن غيرهــا؛ وبالتعهــد بالتغطيــة، واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة 

والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة، وتعــد المســائل التاليــة مــن مهــام ومســؤوليات أميــن الحفــظ:

 عــن التزاماتــه وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار، ســواٌء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر 
ً
ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال  )1

 بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة االشــخاص المرخــص لهــم، وُيعــّد أميــن الحفــظ 
ً
 ثالثــا

ً
أم كلــف بهــا طرفــا

 تجــاه مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال 
ً
مســؤوال

أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.

ــح مالكــي الوحــدات، وهــو مســؤول كذلــك عــن   عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصال
ً
2( ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال

اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

ب. يحــق ألميــن الحفــظ تعييــن أميــن حفــظ مــن الباطــن كمــا نصــت عليــه المــادة )26( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، وذلــك 
بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات كمــا نصــت عليــه المــادة )57( مــن الئحــة صناديــق 

االســتثمار.

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

1( توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
2( إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.

3( تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ.
 – بالتــزام نظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه 

ً
4( إذا رأت الهيئــة أن مديــر الصنــدوق قــد أخــل – بشــكل تــراه الهيئــة جوهريــا

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

21. المحاسب القانوني:

المحاسب القانوني للصندوق: أ. 
 برايس ووتر هاوس كوبرز.

مهام وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني: ب. 
 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة المعاييــر                            

ً
   إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــا

الدوليــة للتقاريــر الماليــة وأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات.

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

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.  )1  
.
ً
إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقال  )2  

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

ن فيما يتعلق بالصندوق.  لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعيَّ
ً
إذا طلبت الهيئة وفقا  )4
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22. أصول الصندوق:

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

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

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

أصــول صنــدوق االســتثمار مملوكــة بشــكل جماعــي لمالكــي الوحــدات ملكيــة مشــاعة، وال يجــوز أن يكــون لمديــر الصنــدوق  ج. 
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، إال إذا كان مديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن 
 لوحــدات الصنــدوق، وذلــك فــي حــدود 

ً
أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع مالــكا

فصــح عنهــا فــي هــذه الشــروط 
ُ
 بهــذه المطالبــات بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وأ

ً
ملكيتــه، أو كان مســموحا

واألحــكام أو مذكــرة المعلومــات.

23. إقرار من مالك الوحدات في الصندوق:

أقــر باالطــالع علــى شــروط وأحــكام صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات 
الرئيســية الخاصــة بالصنــدوق وأقــر بموافقتــي علــى خصائــص الوحــدات التــي اشــتركت فيهــا.

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

التاريخ:  التوقيع:       

الختم )للمؤسسات/الشركات(:

 __________________________________________________________________________________________________________

لقد قبل مدير الصندوق وأقر بهذه الشروط واألحكام، في التاريخ المبين أدناه.

شركة اإلنماء لالستثمار

االسم: 

المنصب:

التاريخ:



ترخيص هيئة السوق المالية رقم  ٣٧-٠٩١٣٤ 

صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول
Alinma Multi-assets Defensive Fund

مذكرة المعلومات
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مدير الصندوق
شركة اإلنماء لالستثمار

أمين الحفظ
الرياض المالية

صدرت مذكرة المعلومات هذه في 2٠١8/٠٣/2٧ م
مذكــرة معلومــات صنــدوق االســتثمار خاضعــة لالئحــة صناديــق االســتثمار، وتتضمــن معلومــات كاملــة وواضحــة وصحيحــة وغيــر مضللــة عــن 

صنــدوق االســتثمار.
ننصــح المســتثمرين بقــراءة محتويــات مذكــرة المعلومــات وفهمهــا. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات مذكــرة المعلومــات، ننصــح باألخــذ 

بمشــورة مستشــار مهنــي.
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“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

ــواردة فــي  ــر الصنــدوق بصحــة واكتمــال المعلومــات ال المعلومــات، كمــا يقــر ويؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق ومدي
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 للمســتثمر أو مــن يمثلــه”.

تــم اعتمــاد صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول علــى أنــه صنــدوق اســتثمار مفتــوح متوافــق مــع المعاييــر الشــرعية 
المجــازة مــن ِقبــل الهيئــة الشــرعية المعينــة لصنــدوق االســتثمار.



٣٠ -  ٤  
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رقم الصفحة الموضوع رقم الفقرة

٦ قائمة المصطلحات -

٩ دليل الصندوق -

١٠ صندوق االستثمار ١

١٠ سياسات االستثمار وممارساته 2

١2 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق 3

١٤ معلومات عامة ٤

١٧ مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 5

2٠ التقويم والتسعير ٦

2١ التعامل ٧

23 خصائص الوحدات 8

23 المحاسبة وتقديم التقارير ٩

23 مجلس إدارة الصندوق ١٠

25 الهيئة الشرعية ١١

2٦ مدير الصندوق ١2

2٩ أمين الحفظ ١3

2٩ المحاسب القانوني ١٤

3٠ معلومات أخرى ١5
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قائمة المصطلحات

»النظــام«: نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٠( وتاريــخ ١٤2٤/6/2 هـــ )وأي تعديــالت أخــرى 	 
تتــم عليــه مــن وقــت آلخــر(.

»هيئــة الســوق الماليــة«: تعنــي هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة حيثمــا يســمح النــص، أي 	 
لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو موظــف، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء أي وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.

»نظــام مكافحــة غســل األمــوال«: يعنــي نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٩( وتاريــخ 	 
١٤2٤/6/25هـ.

ــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم 	  »نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )»VAT«(: يعنــي نظــام ضريب
الملكــي رقــم )م / ١١٣( بتاريــخ ١٤٣8/١١/٠2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
فــرض علــى جميــع 

ُ
 مــن ١ ينايــر 2٠١8م )»تاريــخ الســريان«(، وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة ت

ً
)»GAZT«(، ســيبدأ تطبيقــه اعتبــارا

الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت.

»الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم«: أي الالئحــة التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئة الســوق المالية الســعودية 	 
بموجــب القــرار ١– 8٣ – 2٠٠5 بتاريــخ ١٤26/5/2١ هـــ )الموافــق 2٠٠5/6/28 م( وتعديالتــه أو إعــادة إصــداره وإنفــاذه مــن 
وقــت آلخــر بموجــب نظــام الســوق الماليــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٠( وتاريــخ ١٤2٤/6/2 هـــ 

)الموافــق 2٠٠٣/٧/٣١ م(، بصيغتــه المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

»الئحــة صناديــق االســتثمار«: أي الالئحــة التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار 	 
رقــم ١ – ١٩٣ – 2٠٠6 بتاريــخ ١٤2٤/6/١٩ هـــ )الموافــق 2٠٠6/٧/١5 م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
١ – 6١ – 2٠١6 وتاريــخ ١٤٣٧/8/١6هــــ )الموافــق 2٠١6/5/2٣م( بمــا فــي ذلــك صيغتهــا المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن 
وقــت آلخــر، بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٠( وتاريــخ ١٤2٤/6/2 هـــ 

)الموافــق 2٠٠٣/٧/٣١ م(، بصيغتــه المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

»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( والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )١٠١٠26٩٧6٤(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص 
وتقديــم  والترتيــب  واإلدارة  بالتغطيــة  والتعهــد  ووكيــل  أصيــل  بصفــة  التعامــل  نشــاط  لمزاولــة   )٠٩١٣٤  -٣٧( الرقــم 

المشــورة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة.

»أميــن الحفــظ«: يعنــي الريــاض الماليــة، وهــي )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( والُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 	 
)١٠١٠2٣٩2٣٤(، والُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص الرقــم )٣٧- ٠٧٠٧٠( لمزاولــة نشــاط التعامــل 

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

»الهيئة الشرعية«: تعني الهيئة الشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة اإلنماء لالستثمار وعملياتها.	 

»مجلــس إدارة الصنــدوق«: هــو مجلــس إدارة صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول، ويتــم تعيينــه بواســطة مديــر 	 
 لالئحــة صناديــق االســتثمار لمراقبــة أعمــال مديــر الصنــدوق.

ً
الصنــدوق وفقــا

ينافــي 	  وممــا  التامــة،  باالســتقاللية  يتمتــع  مســتقل  صنــدوق  إدارة  مجلــس  عضــو  مســتقل«:  إدارة  مجلــس  »عضــو 
يأتــي:  الحصــر- مــا  المثــال ال  االســتقاللية -علــى ســبيل 

 لــدى مديــر الصنــدوق أو تابــع لــه، أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ الصنــدوق، أو لديــه 
ً
أن يكــون موظفــا  )١

عمــل جوهــري أو عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ ذلــك الصنــدوق.

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

٣( أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــع أي مــن كبــار التنفيذييــن لــدى 
مديــر الصنــدوق أو أي تابــع لــه.

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

 	 
ً
»مســؤول المطابقــة وااللتــزام«: مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار الــذي يتــم تعيينــه وفقــا

لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

»الصندوق«: يعني صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول، وتديره شركة اإلنماء لالستثمار.	 

»صندوق استثماري مفتوح«: صندوق استثماري ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.	 

»رأس مال الصندوق«: مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(.	 
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»شــروط وأحــكام الصنــدوق«: تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة بصنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول 	 
 ألحــكام المــادة )٣2( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، 

ً
ــات واألحــكام الحاكمــة لعمــل الصنــدوق وفقــا التــي تحتــوي البيان

ــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات.  ويتــم توقيعهــا بيــن مدي

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

»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 المســتثمر 

بغــرض االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق شــريطة اعتمــاد مديــر الصنــدوق.

»الوحدات«: هي حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق.	 

»مالــك الوحــدة/ المشترك/المســتثمر/ العميــل«: مصطلحــات مترادفــة، ويســتخدم كل منهــا لإلشــارة إلــى الشــخص 	 
الــذي يملــك وحــدات فــي الصنــدوق بقصــد االســتثمار.

»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 لغــرض االشــتراك واالســترداد 	 
ــك يــوم عمــل فــإن يــوم التقويــم هــو يــوم  ــم يكــن ذل ــة ل ويكــون يومــي اإلثنيــن واألربعــاء مــن كل أســبوع وفــي حال

العمــل التالــي لذلــك اليــوم.

»يــوم التعامــل«: يقصــد بــه اليــوم الــذي يمكــن فيــه االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق واســتردادها وهــو كل يــوم أحــد 	 
وثالثــاء مــن كل أســبوع وفــي حالــة لــم يكــن ذلــك يــوم عمــل فــإن يــوم التعامــل هــو يــوم العمــل التالــي لذلــك اليــوم.

ــة الخاصــة و/أو األدوات الماليــة االســتثمارية 	  »االســتثمارات«: األوراق الماليــة واألصــول العقاريــة واســتثمارات الملكي
التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق والمتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية.

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

وأدوات الديــن ومذكــرة حــق االكتتــاب والشــهادات والوحــدات االســتثمارية 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 الرئيسية )تداول( الرئيسي في المملكة العربية السعودية.	 

»نمو-الســوق الموازيــة«: هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية يمتــاز بمتطلبــات إدراج أقــل، كمــا يعتبــر منصــة بديلــة 	 
للشــركات الراغبــة بــاإلدراج، علمــا بــأن االســتثمار فــي هــذا الســوق فــي الوقــت الحالــي مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن فقــط.

»الطروحــات العامــة األوليــة«: اإلصــدارات أو االكتتابــات األوليــة العامــة ألســهم الشــركات أو صناديــق عقاريــة متداولــة يتم 	 
طرحهــا ســواًء فــي الســوق الرئيســية أو الســوق الموازيــة ألول مــره بالقيمــة االســمية أو عــن طريــق بنــاء ســجل األوامــر.

»الطروحــات المتبقيــة«: تعنــي األســهم أو وحــدات الصناديــق المتداولــة المتبقيــة والتــي لــم يتــم تغطيتهــا/ االكتتــاب 	 
بهــا خــالل عمليــات الطــرح األولــي وحقــوق االولويــة فــي ســوق األســهم الســعودي.

»حقــوق األولويــة«: هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول، تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة أو 	 
وحــدات الصناديــق العقاريــة المتداولــة المطروحــة عنــد اعتمــاد الزيــادة فــي رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حــق 
مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة أو المســتثمرين فــي الصنــدوق العقــاري المتــداول نهايــة 
ــاب فــي األســهم الجديــدة أو  ــه أحقيــة االكتت ــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحامل يــوم انعقــاد الجمعيــة العموميــة غي

ــة الجديــدة المطروحــة بســعر الطــرح. وحــدات الصناديــق العقاريــة المتداول

 	 
ً
 عامــا

ً
»الصناديــق االســتثمارية المماثلــة«: يقصــد بهــا صناديــق االســتثمار المرخصــة مــن الهيئــة والمطروحــة طرحــا

والتــي تتوافــق بشــكل رئيســي مــع نفــس اســتراتيجيات الصنــدوق.

»صنــدوق أســواق النقــد«: هــو صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه الوحيــد االســتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل 	 
 لالئحــة صناديــق االســتثمار.

ً
وصفقــات ســوق النقــد وفقــا

» صناديــق المؤشــرات المتداولــة«: هــي صناديــق اســتثمارية مقســمة إلــى وحــدات متســاوية يتــم تداولهــا فــي ســوق 	 
األســهم الســعودية خــالل فتــرات تــداول أســهم الشــركات المدرجــة وبالطريقــة نفســها، وتجمــع هــذه الصناديــق مميــزات 

كٍل مــن صناديــق االســتثمار المشــتركة واألســهم.

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 
ً
ع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدا

ً
وتــوز

بشــكل ســنوي بحــد أدنــى.
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»صفقــات المرابحــة«: صفقــات ينفذهــا الصنــدوق عــن طريــق تملــك ســلع وبيعهــا باألجــل، حيــث يبــدي العميــل رغبتــه فــي 	 
شــراء ســلعة مــن الصنــدوق باألجــل، ثــم يشــتري الصنــدوق الســلعة مــن الســوق، ويبيعهــا عليــه، وللعميــل حــق االحتفــاظ 
 

ً
بالســلعة أو تســلمها ولــه أن يــوكل الصنــدوق فــي بيعهــا فــي الســوق، كمــا يمكــن تنفيذهــا بتوكيــل الصنــدوق مؤسســة
 بشــراء ســلٍع مــن الســوق الدوليــة للصنــدوق بثمــن حــال ومــن ثــم يبيعهــا الصنــدوق علــى المؤسســة الماليــة أو 

ً
ماليــة

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، 	 
ً
»الصكــوك«: وثائــق متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول تمثــل حصصــا

 لحملــة الصكــوك.
ً
ويكــون العائــد المتولــد مــن هــذه الموجــودات إيــرادا

 من الحاالت اآلتية:	 
ً
 »التغييرات األساسية«: تعني أيا

١(  التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.
2( التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق. 

٣( التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق. 
٤( االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق. 

 وتبلغ بها مدير الصندوق.
ً
 أساسيا

ً
5( أي حاالت أخرى ترى الهيئة أنها تغيرا

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

١( يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.
2( يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة 

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

ً
 جديدا

ً
٣( يقدم نوعا

٤( يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.

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

»التغييرات  واجبة اإلشعار«: وهو أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية والتغييرات المهمة.	 

»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 
األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ونتائــج الدراســات الماليــة والمعلومــات المتوفــرة تجــاه الفــرص االســتثمارية 

المتاحــة فــي الســوق.

»التحليــل األساســي«: هــو عمليــة تحليــل البيانــات والمعلومــات االقتصاديــة والماليــة للفــرص االســتثمارية، وذلك بهدف 	 
التنبــؤ بربحيــة المنشــأة المســتقبلي، والتعــرف علــى حجــم المخاطر المســتقبلية.

»المؤشر اإلرشادي«: مؤشر داخلي يتكون من اآلتي:	 

نســبة 30 % مــن مؤشــر اإلنمــاء لألســهم الســعودية المتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية، المــزود مــن أيديــل ريتنجــز   -
.)Ideal Ratings(

.)SIBOR( نسبة  ٧٠ % من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ستة شهور  -

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

»الســنة الماليــة«: هــي الســنة الميالديــة والمــدة الزمنيــة التــي يتــم فــي بدايتهــا توثيــق وتســجيل جميــع العمليــات 	 
 
ً
الماليــة للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والميزانيــة العموميــة، والتــي تتكــون مــن ١2 شــهرا

.
ً
ميالديــا

»الربــع«: مــدة ثالثــة أشــهر مــن كل ســنة ماليــة تنتهــي فــي اليــوم األخيــر مــن األشــهر )مــارس/ يونيــو/ ســبتمبر/ 	 
ديســمبر( مــن كل عــام، وســيكون أول ربــع هــو الــذي يقــع فيــه تاريــخ بــدء نشــاط الصنــدوق.

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

»الظــروف االســتثنائية«: يقصــد بهــا الحــاالت التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه فــي حــال حدوثهــا مــن الممكــن أن تتأثــر 	 
 لعــدة عوامــل اقتصاديــة و/أو سياســية و/أو تنظيميــة.

ً
 بشــكل غيــر معتــاد نظــرا

ً
أصــول الصنــدوق ســلبا
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دليل الصندوق

مدير الصندوق: 
»شركة اإلنماء لالستثمار«

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

ص.ب. 5556٠ الرياض ١١5٤٤
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩66١١2١85٩٩٩ +
فاكس: ٩66١١2١85٩٠٠+

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني

أمين الحفظ:
 »الرياض المالية«

اإلدارة العامة: 6٧٧5 شارع التخصصي
العليا - الرياض ١2٣٣١-٣٧١2

المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩2٠٠١22٩٩

www.riyadcapital.com الموقع االلكتروني

مراجع الحسابات:
برايس ووتر هاوس كوبرز

المملكة العربية السعودية
ص.ب. 8282 الرياض ١١٤82
هاتف ٤2٤٠ ٤65 ١١ ٩66 +
فاكس ١66٣ ٤65 ١١ ٩66 +

www.pwc.com/middle-east الموقع االلكتروني

الجهة المنظمة
هيئة السوق المالية

مقر هيئة السوق المالية
طريق الملك فهد

ص.ب 8٧١٧١
الرياض ١١6٤2
8٠٠-2٤5-١١١١

مركز االتصال: ٠٠٩66١١2٠5٣٠٠٠
www.cma.org.sa  الموقع االلكتروني
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١. صندوق االستثمار: 6 - الشروط واألحكام

أ. اسم صندوق االستثمار:
.)Alinma Multi-Assets Defensive Fund( »صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول«

ب. تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار:
صدرت شروط وأحكام الصندوق في 2٠١2/١2/٠5م، وتم تحديثها بتاريخ 2٠١8/٠٣/2٧ م.

ج. تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته:
صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات الصندوق في   2٠١2/١2/٠5م.

د. مدة الصندوق:
مفتوح.

هـ. عملة صندوق االستثمار:
الريال السعودي.

2. سياسات االستثمار وممارساته:

أ. األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:
صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول هــو صنــدوق اســتثمار مفتــوح يهــدف إلى تنميــة رأس المال على المــدى الطويل 
مــن خــالل االســتثمار بشــكل أساســي فــي صفقــات المرابحــة قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، وأدوات األســواق الماليــة المتاحة 
فــي الســوق المحليــة والدوليــة المتمثلــة فــي األســهم، والصكــوك االســتثمارية، والمنتجــات االســتثمارية المهيكلــة، وفــي 
فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية المتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة. كذلــك يهــدف الصنــدوق إلــى إتاحــة 

الفرصــة لصغــار المســتثمرين لتنميــة رأســمالهم المســتثمر وتحقيــق عوائــد متوازنــة علــى اســتثماراتهم.
أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي:

*مع االلتزام بالئحة صناديق االستثمار والتعاميم والضوابط والمتطلبات النظامية الستثمار الصناديق االستثمارية العامة في السوق الموازية.

نوع االستثمار

أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية )تداول(

نمو-السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة*

السيولة النقدية وصناديق أسواق النقد

الصكوك المحلية و/ أو الدولية

صفقات المرابحة وصناديق المرابحة

صناديق استثمارية مماثلة

صناديق المؤشرات المتداولة 

صناديق االستثمار العقارية المتداولة 

سياســات تركيــز االســتثمار فــي أوراق ماليــة معينــة، أو فــي صناعــة أو مجموعــة مــن القطاعــات، أو فــي بلــد معيــن أو  ب. 
منطقــة جغرافيــة معينــة:

سيتبع مدير الصندوق السياسة اآلتية فيما يتعلق بتركيز استثمارات الصندوق:
التركيــز أســلوب التنويــع والتوزيــع األمثــل لفئــات أصــول  صنــدوق االســتثمار مــع الســماح بزيــادة التعــرض المتــوازن   -
لفئــة األصــول منخفضــة العائــد والمخاطــر )مرابحــات وصكــوك( المقابلــة ألصــول بنســب محــدودة ذات مخاطــر مرتفعــة 
)األســهم(، بحيــث يســتهدف مديــر الصنــدوق تقليــل المخاطــر المحتملــة الســتثمارات الصنــدوق وتحييــد أثرهــا علــى 
عوائــده المختلفــة مــن خــالل التركيــز علــى أصــول محــدودة المخاطــر مــع إضافــة نســب بســيطة مــن األصــول التــي تتصــف 
بدرجــة عاليــة مــن المخاطــر والعوائــد بحيــث يســمح هــذا التنويــع المحــدود فــي األصــول إلــى تحقيــق التــوازن لعوائــد 
الصنــدوق ضمــن حــدود درجــات المخاطــرة المتوازنــة، تتركــز اســتراتيجية االســتثمار علــى أســلوب التنويــع فــي اصــول 
الصنــدوق بمــا يحقــق التعــادل األمثــل لمحفظــة الصنــدوق حيــث ســيركز مديــر الصنــدوق فــي االســتثمار فــي صفقــات 
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المرابحــة قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، وأدوات األســواق الماليــة المتاحــة فــي الســوق المحليــة والدوليــة المتمثلــة 
فــي األســهم بنســب محــدودة، والصكــوك االســتثمارية، و المنتجــات االســتثمارية المهيكلــة، وفــي فئــات متنوعــة مــن 
ــات األصــول المذكــورة حســبما هــو موضــح فــي  ــة مــن فئ ــكل فئ الصناديــق االســتثمارية وذلــك وفــق نســب محــددة ل

حــدود وقيــود االســتثمار.
سيســتثمر الصنــدوق فــي أنــواع متعــددة مــن فئــات األصــول منهــا األوراق الماليــة والتــي تشــمل: األســهم المدرجــة   -
فــي ســوق األســهم الســعودية الرئيســية )تــداول(، واالكتتابــات األوليــة وحقــوق االولويــة والصكــوك المحليــة و / 
، وصناديــق المؤشــرات 

ً
 عامــا

ً
أو الدوليــة وصفقــات وصناديــق المرابحــة، ووحــدات صناديــق االســتثمار المطروحــة طرحــا

المتداولــة وصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة. كمــا سيســتثمر الصنــدوق فــي ســوق نمو-الســوق الموازيــة 
وصفقــات المرابحــة، باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي صناديــق أســواق النقــد المرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة 

 )بمــا فــي ذلــك صنــدوق اإلنمــاء للســيولة بالريــال الســعودي(.
ً
 عامــا

ً
المطروحــة طرحــا

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

أسواق األوراق المالية التي ُيحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته: ج. 
الســوق الماليــة الســعودي )ســوق األســهم الرئيســية »تــداول«( وســوق نمو-الســوق الموازيــة، واألســواق اإلقليميــة 

والدوليــة، وأي ســوق أخــرى موافــق عليهــا مــن قبــل الهيئــة.

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

رؤيــة وتقديــر مديــر  علــى  باالعتمــاد  اســتثماراته وذلــك  النشــطة إلدارة  اإلدارة  اســلوب  علــى  الصنــدوق  ســيعتمد   -
الصنــدوق المبنيــة علــى األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ونتائــج الدراســات الماليــة والمعلومــات المتوفــرة 

تجــاه الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الســوق. 
ــاًء علــى قــوة المركــز المالــي  ــكل فرصــة اســتثمارية وتقييمهــا بن ــدوق علــى التحليــل الشــامل ل ــر الصن ســيعتمد مدي  -
ــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم  ــط ب وخطــط الشــركة التوســعية وجــودة اإلدارة، باإلضافــة إلــى مســتوى المخاطــر المرتب

اختيــار أســهم الشــركات التــي تعتبــر فــرص اســتثمارية واعــدة حســب العوامــل المشــار إليهــا.

األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق: هـ. 
لن يستثمر الصندوق أصوله في سوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية.

القيود األخرى على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: و. 
سيلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

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

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.

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

يجــوز للصنــدوق الحصــول علــى تمويــل بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الشــرعية للصنــدوق وبحــد اقصــى)10 %( مــن صافــي 
قيمــة األصــول لغــرض االســتثمار بمــا يتوافــق مــع المجــال االســتثماري للصنــدوق، ويســتثنى مــن ذلــك االقتــراض مــن مديــر 

الصنــدوق أو أي مــن تابعيــة لغــرض تغطيــة طلبــات االســترداد.

الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: ط. 
ســيلتزم مديــر الصنــدوق بالحــدود التــي تفرضهــا الئحــة صناديــق االســتثمار، وأي اســتثناءات يحصــل عليهــا الصنــدوق مــن 

هــذه اللوائــح.
سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: ي. 

ســيقوم مديــر الصنــدوق بتقويــم وإدارة مخاطــر الصنــدوق الرئيســية وأخــذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن آثارهــا وخصوصــا 
مخاطــر الســوق المتعلقــة باســتثمار الصنــدوق فــي الســوق الماليــة الســعودي )ســوق األســهم الرئيســية »تــداول«( 
وســوق نمو-الســوق الموازيــة، وأســواق النقــد وأي  ســوق أخــرى موافــق عليهــا مــن قبــل الهيئــة، ومخاطــر االئتمــان 
االســتثمار  المتداولــة وصناديــق  المؤشــرات  إقليميــة وصناديــق  أو  بنــوك محليــة  مــع  المرابحــة  بصفقــات  المتعلقــة 
العقاريــة المتداولــة وصناديــق أســواق النقــد، كذلــك مخاطــر الســيولة التــي قــد تنشــأ عــن اســتثمار أصــول الصنــدوق فــي 

أصــول غيــر ســائلة كالصكــوك، وســيتم تزويــد مجلــس إدارة الصنــدوق بتقريــر دوري عــن مخاطــر الصنــدوق.
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3. المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق:

تحذير للمستثمرين بالصندوق:
قد يتعرض أداء الصندوق لتقلبات عالية بسبب تكوين استثماراته. أ. 

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

المســتقبل. فــي  المؤشــر 
ال يوجــد ضمــان لمالكــي الوحــدات أن األداء المطلــق لصنــدوق االســتثمار أو أداءه مقارنــة بالمؤشــر ســوف يتكــرر أو يماثــل  ج. 

األداء الســابق.
 لدى أي بنك.

ً
إنَّ االستثمار في صندوق االستثمار ال ُيعّد إيداعا د. 

قد يخسر مالكي الوحدات األموال عند االستثمار في صندوق االستثمار.  هـ. 
 لدرجــة المخاطــر المرتبطــة باألصــول 

ً
ُيعــدُّ االســتثمار فــي الصنــدوق طويــل األجــل ومنخفــض إلــى متوســط المخاطــر نظــرا و. 

المخطــط االســتثمار بهــا وليــس هنــاك تأكيــد يمكــن أن يقدمــه مديــر الصنــدوق بــأن ثمــة زيــادة ســتحدث فــي قيمــة 
 
ً
االســتثمارات فــي الصنــدوق، كمــا أن قيمــة االســتثمارات فــي الصنــدوق والدخــل الناتــج عنهــا يمكــن أن تنخفــض نظــرا
لتقلبــات األســواق واألصــول المســتثمر بهــا. ويجــب أن يعلــم مالكــي الوحــدات بأنــه ليــس هنــاك ضمــان يمكــن أن يقدمــه 
مديــر الصنــدوق بشــأن تحقيــق أهــداف االســتثمار المذكــورة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه، ويجــب علــى مالكــي الوحــدات 
أخــذ عوامــل المخاطــر اآلتيــة بعيــن االعتبــار قبــل االشــتراك فــي الصنــدوق والتــي مــن المحتمــل أن تؤثــر فــي صافــي قيمــة 

أصــول الصنــدوق:
مخاطــر أســعار األســهم: تعــد تعامــالت الصنــدوق ذات أجــل طويــل، وعليــه فإنهــا تتضمــن درجــة عاليــة مــن المخاطــر   -
 نتيجــة لعوامــل خارجــة عــن إرادة 

ً
 وهبوطــا

ً
لتأثرهــا بتقلبــات أســعار األســهم فــي ســوق األســهم الســعودية ارتفاعــا

مديــر الصنــدوق، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، األحــداث السياســية واالقتصاديــة، وبالتالــي يؤثــر ذلــك فــي 
؛ القترانهــا بمخاطــر أســعار األســهم.

ً
 وهبوطــا

ً
ســعر الوحــدة ارتفاعــا

مخاطــر الســيولة: قــد يواجــه الصنــدوق مخاطــر انخفــاض الســيولة فــي يــوم التقييــم، إذا كانــت طلبــات االســترداد   -
المطلــوب تنفيذهــا فــي أي يــوم تعامــل 10 % أو أكثــر مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، أو إذا كان هنــاك حجــم 
هائــل للعــرض )بيــع( لألســهم فــي الســوق ممــا تتأثــر معــه القيمــة الســوقية لألســهم، أو كان هنــاك تعليــق للتعامــل 

فــي ســوق األســهم الســعودية.
 
ً
مخاطــر عــدم التوافــق الشــرعي: نتيجــة الســتبعاد أســهم بعــض الشــركات مــن المجــال االســتثماري للصنــدوق؛ نظــرا  -
ألن الهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق تــرى أنهــا غيــر متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية الُمعــّدة مــن قبلهــا، فــإن 
اســتثمارات الصنــدوق ســتتركز فــي عــدد أقــل مــن الشــركات، وبالتالــي يكــون لتقلبــات أســعارها األثــر الكبيــر علــى أداء 
 إذا قــررت 

ً
الصنــدوق، فقــد يضطــر مديــر الصنــدوق إلــى التخلــص مــن أســهم بعــض الشــركات التــي يملــك فيهــا أســهما

الهيئــة الشــرعية لــدى مديــر الصنــدوق أن هــذه الشــركات لــم تعــد تتوافــر فيهــا الضوابــط التــي بموجبهــا أجــازت 
ــِق هــذا األمــر واضطــرار الصنــدوق إلــى التصــرف فــي األســهم فــي 

ُّ
ــك أســهمها، وفــي حــال تحق

ّ
الهيئــة الشــرعية تمل

؛ فــإن الصنــدوق قــد يكــون عرضــة للخســارة.
ً
وقــت تشــهد فيــه أســعارها انخفاضــا

المخاطــر السياســية: قــد يتأثــر أداء الصنــدوق وتنخفــض قيمــة أصولــه كنتيجــة لتغيــر األوضــاع السياســية فــي الــدول   -
ــه. التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق أصول

 
ً
 واقليميــا

ً
المخاطــر االقتصاديــة: قــد يتأثــر الصنــدوق باآلثــار الســلبية الناتجــة عــن تغيــر األوضــاع االقتصاديــة محليــا  -

الصنــدوق. أداء  علــى   
ً
بــدوره ســينعكس ســلبا والــذي   ،

ً
ودوليــا

مخاطر الســوق: يســتثمر الصندوق أصوله بشــكل رئيســي في صفقات المرابحة أســهم اإلصدارات األولية واألســهم   -
حديثــة اإلصــدار وصناديــق االســتثمار فــي أســواق النقــد والصكــوك )وغيرهــا مــن األدوات كمــا ذكــر فــي القســم 2( 
وجميعهــا تعتبــر اســتثمارات عاليــة المخاطــر  ومعرضــه لتقلبــات الســوق والهبــوط المفاجــئ فــي األســعار والــذي 

 علــى أداء الصنــدوق. 
ً
بــدوره ســيؤثر ســلبا

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 

 علــى أداء الصنــدوق ومالكــي الوحــدات.
ً
فعــال ومــن الممكــن أن يؤثــر حــدوث ذلــك ســلبا

المؤشر االسترشادي: ك. 
مؤشر داخلي يتكون من اآلتي:

 Ideal( نســبة 30% مــن مؤشــر اإلنمــاء لألســهم الســعودية المتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية، المــزود مــن أيديــل ريتنجــز  -
 .)Ratings

.)SIBOR( نسبة 70% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ستة شهور  -

اإلعفاءات من القيود أو الحدود على االستثمار الموافق عليها من هيئة السوق المالية:  ل. 
ال يوجد.
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ــر الصنــدوق ال يســتطيع ضمــان تلقــي  مخاطــر توقــف مشــاركة صناديــق االســتثمار فــي اإلصــدارات األوليــة: إن مدي  -
الدعــوة للمشــاركة فــي اإلصــدارات األوليــة، كمــا ال يســتطيع ضمــان أن تســتمر هيئــة الســوق الماليــة فــي الموافقــة 
 
ً
علــى طــرح اإلصــدارات األوليــة بطريقــة بنــاء ســجل األوامــر ممــا يفقــد الصنــدوق فرصــة المشــاركة فــي ذلــك مســتقبال

وهــذا مــن شــأنه الحــد مــن الفــرص االســتثمارية التــي قــد تتــاح للصنــدوق.
مخاطــر انخفــاض الطروحــات األوليــة: مــن المحتمــل أن ينخفــض عــدد الطروحــات األوليــة المتاحــة لصناديــق االســتثمار،   -
ممــا قــد يقلــل مــن فــرص الصنــدوق االســتثمارية أو يــؤدي إلــى تركــز اســتثمارات الصنــدوق فــي عــدد محــدود مــن 

ــر ســلبيا علــى أداء الصنــدوق وحملــة الوحــدات. الشــركات والــذي مــن شــأنه أن قــد يؤث
مخاطــر تضــاؤل نســبة التخصيــص: زيــادة عــدد المشــاركين فــي عمليــة بنــاء ســجل األوامــر للطروحــات األوليــة ســيؤثر   -
فــي انخفــاض نســبة التخصيــص مــن أســهم أي طــرح أولــي، ممــا قــد يفقــد الصنــدوق فرصــة لزيــادة عوائــده وبالتــي 

 علــى ســعر الوحــدة بالصنــدوق.
ً
قــد ينعكــس ذلــك ســلبا

المخاطــر المتعلقــة بالمصــدر: وهــي مخاطــر التغيــر فــي األوضــاع الماليــة للمصــدر نتيجــة لتغيــرات فــي اإلدارة أو   -
الطلــب أو المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا كمــا وتشــمل هــذه المخاطــر تعــرض المصــدر إلجــراءات قانونيــة بســبب 
مخالفــات يقــوم بهــا ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة أســهمه وبالتالــي تأثــر أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة 

بشــكل ســلبي.
المخاطــر النظاميــة والقانونيــة: يمكــن أن يتعــرض الصنــدوق إلــى مخاطــر بســبب التغيــر فــي القواعــد التنظيميــة،   -
والقانونيــة، والضريبيــة المعمــول بهــا أو أي إجــراءات حكوميــة تتعلــق باســتثمارات الصنــدوق، والــذي مــن شــانه أن 

 علــى أداء الصنــدوق.
ً
يؤثــر ســلبا

توقــع النتائــج الماليــة المســتقبلية للشــركات المســاهمة: مــن أهــم األدوات التــي يبنــي مديــر الصنــدوق قراراتــه   -
االســتثمارية عليهــا هــي توقــع النتائــج الماليــة المســتقبلية للشــركات محــل اســتثمار الصنــدوق، إال أن هــذه التوقعــات 

 علــى اســتثمارات الصنــدوق.
ً
عرضــة للتغيــر أو الخطــأ، وبالتالــي قــد يؤثــر ذلــك ســلبا

مخاطــر االعتمــاد علــى موظفــي مديــر الصنــدوق: يعتمــد أداء الصنــدوق بشــكل كبيــر علــى مهــارات وخبــرات موظفــي   -
 بخســارة المــدراء التنفيذييــن والموظفيــن المرتبطيــن 

ً
مديــر الصنــدوق، وبالتالــي فــإن أداء الصنــدوق قــد يتأثــر ســلبا

بأعمــال الصنــدوق وصعوبــة توفيــر بدائــل علــى نفــس المســتوى ذاتــه مــن الخبــرة والمهــارة والــذي بــدوره مــن 
ــر بشــكل ســلبي علــى اســتثمارات الصنــدوق. الممكــن أن يؤث

مخاطــر تضــارب المصالــح: قــد يتعــرض الصنــدوق للمخاطــرة نتيجــة تضــارب المصالــح بيــن الصناديــق أو المنتجــات الماليــة   -
ــر الصنــدوق، وللتقليــل مــن ذلــك يقــوم مجلــس إدارة الصنــدوق باإلشــراف علــى أي  التــي يديرهــا أو ســيديرها مدي
 التبــاع سياســة تضمــن المحافظــة علــى مصالــح 

ً
تضــارب فــي مصالــح الصنــدوق. كمــا يســعى مديــر الصنــدوق جاهــدا

ــة. مــالك الوحــدات ومعاملتهــم بصــورة صحيحــة وعادل
مخاطــر االئتمــان: يحــق للصنــدوق االســتثمار فــي معامــالٍت آجلــة، أو أي أداٍة تجيزهــا الهيئــة الشــرعية، وفــي حــال   -
عــدم التــزام الطــرف اآلخــر الــذي يتعامــل معــه الصنــدوق بالدفــع للصنــدوق فــي تاريــخ االســتحقاق؛ فــإن الصنــدوق قــد 

يكــون عرضــة للخســارة.
مخاطــر انخفــاض التصنيــف االئتمانــي: فــي حالــة انخفــاض التصنيــف االئتمانــي ألي مــن صناديــق أســواق النقــد التــي   -
يســتثمر بهــا الصنــدوق فــإن هــذا مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتثمارات الصنــدوق ممــا قــد يؤثــر علــى قيمــة أصــول 

الصنــدوق والــذي بــدوره ســيؤثر علــى ســعر الوحــدة. 
مخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة: هــي المخاطــر الناتجــة عــن تغيــر أســعار الفائــدة، والتــي تؤثــر علــى قيمــة األوراق   -

الماليــة وأســهم الشــركات والــذي بــدوره قــد يؤثــر ســلبيا علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة.
مخاطــر معــدل العائــد: أي تغيــر لمعــدل العائــد للريــال الســعودي قــد يكــون لــه تأثيــر علــى أربــاح الصنــدوق بالســلب   -
ــر الصنــدوق القــدرة علــى االســتفادة مــن الفــرص الموجــودة فــي الســوق فــي  أو اإليجــاب. االرتفــاع قــد يفقــد مدي
حــال كونــه مرتبــط بعقــود مرابحــة علــى المــدى الطويــل. االنخفــاض فــي معــدالت العائــد قــد يمنــح مديــر الصنــدوق 

ــة. ــرات طويل ــه مرتبــط بعقــود لفت ــة بالســوق فــي حــال كون االســتفادة مــن معــدالت عاليــة مقارن
مخاطــر العملــة: قــد يســتثمر الصنــدوق فــي اســتثمارات مقومــة بعمــالت أخــرى غيــر عملــة الصنــدوق، ممــا يعنــي أن   -
 علــى ســعر 

ً
 علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وســينعكس ذلــك ســلبا

ً
تقلبــات أســعار صــرف تلــك العمــالت قــد تؤثــر ســلبا

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

مخاطــر تغيــر أســعار الســلع والبضائــع: أي تغييــرات تطــرأ علــى أســعار الســلع والبضائــع فــي األســواق العالميــة قــد   -
ــاح الصنــدوق. يكــون لهــا تأثيــر علــى أرب

مخاطــر عمليــات االســترداد الكبيــرة: مــن الممكــن تملــك عــدد محــدد مــن المســتثمرين ألكثــر مــن 10 % مــن أصــول   -
الصنــدوق وفــي حــال حــدوث عمليــة اســترداد كبيــرة لوحــدات الصنــدوق مــن قبــل هــؤالء المســتثمرين قــد يتســبب ذلــك 
فــي تســييل بعــض أصــول الصنــدوق عنــد أســعار غيــر عادلــة أو غيــر مناســبة مــن وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق كمــا يحــد 
 علــى 

ً
انخفــاض أصــول الصنــدوق مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى االســتثمار بشــكل أكبــر وهــذا مــن شــأنه التأثيــر ســلبا

ســعر الوحــدة.



٣٠ -  ١٤  

مخاطــر االســتثمار فــي صناديــق اســتثمارية: هــي جميــع المخاطــر المماثلــة لهــذه المخاطــر الموضحــة فــي الفقــرة   -
)3( المخاطــر الرئيســية لالســتثمار فــي الصنــدوق والتــي قــد تتعــرض لهــا صناديــق االســتثمار األخــرى التــي قــد يســتثمر 

فيهــا الصنــدوق ممــا قــد يؤثــر فــي أداء الصنــدوق وبالتالــي انخفــاض قيمــة الوحــدة. 
مخاطــر االســتثمار فــي الســوق المــوازي - نمــو: بمــا أن الســوق المــوازي )نمــو( ســوق ناشــئ ولديــة متطلبــات –   -
أكثــر مرونــة مــن الســوق الرئيــس )تــداول( – معينــة فــي الطــرح واإلدراج ومحصــور االســتثمار فيــه علــى المســتثمرين 
المؤهليــن، فإنــه يضــم أســهم الشــركات الصغيــرة والتــي تميــل ألن تكــون قابلــة للمتاجــرة والتــداول بشــكل أقــل 
وبأحجــام أصغــر مقارنــة بالشــركات الكبيــرة والمتداولــة فــي الســوق الرئيــس )تــداول(، ونتيجــة لذلــك فــإن أســهم 
الشــركات الصغيــرة تميــل إلــى أن تكــون أقــل اســتقرارا مقارنــة بأســهم الشــركات المتداولــة فــي الســوق الرئيــس، 
كمــا أن قيمتهــا ترتفــع أو تنخفــض بشــكل أكثــر حــده وقــد يكــون بيعهــا أو شــراؤها أكثــر صعوبــة مــن غيرهــا. وحيــث أن 
 لمخاطر 

ً
 جيــدة لنمــو رأس المــال، فإنها تتعرض أيضــا

ً
الشــركات المطروحــة فــي الســوق المــوازي )نمــو( قــد توفــر فرصــا

 فــإن أســهم الســوق المــوازي ال يوجــد لديهــا بيانــات جيــدة كمــا 
ً
جوهريــة ويجــب أن تعتبــر كأســهم مضاربــة. وتاريخيــا

هــو موجــود فــي شــركات الســوق الرئيــس )تــداول( لدراســة االتجــاه الماضــي لســعر الســهم وكميــة تداولــه، وتطبيــق 
عمليــات التحليــل لبيانــات الســهم المســتهدف االســتثمار بــه بالصنــدوق، وذلــك لمحاولــة التنبــؤ باتجاهــه المســتقبلي 

وربحيــة المنشــأة المســتقبلية وحجــم المخاطــر المســتقبلية.   
مخاطــر االســتثمار فــي الصناديــق العقاريــة المتداولــة: يجــوز للصندوق االســتثمار في الصناديــق العقارية المتداولة   -
والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة. وقــد تنخفــض قيمــة هــذا النــوع مــن االســتثمار كونــه ليــس وديعــة بنكيــة، ممــا قــد 

 علــى أداء الصنــدوق والقيمــة الســوقية للوحــدات بالصنــدوق.
ً
يؤثــر ســلبا

 ألن صناديق المؤشــرات المتداولة مرتكزة على مؤشــرات 
ً
مخاطر االســتثمار في صناديق المؤشــرات المتداولة: نظرا  -

موزونــة حســب رأس مــال الســوق للشــركات المشــمولة فيــه، لــذا فــإن الشــركات والصناعــات الكبيــرة المكونــة لتلــك 
المؤشــرات يكــون لهــا أثــر كبيــر علــى أداء المؤشــر ككل، لــذا فــإن صناديــق المؤشــرات المتداولــة ستســعى لمماثلــة 

المؤشــر أي انحيــاز ضمنــه بغــض النظــر عــن األداء.  
مخاطــر ضريبــة الدخــل: 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 ١٤٣8/١١/٠2هـــ، مؤخــرا

احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار 5 % 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 لمالكــي الوحــدات، لــذا فينبغــي علــى المســتثمرين 
الوحــدات  فــي  االســتثمار  علــى  المترتبــة  بالضرائــب  يتعلــق  فيمــا  الضريبييــن  استشــارة مستشــاريهم  المحتمليــن 

وحيازتهــا وبيعهــا.
مخاطــر إعــادة االســتثمار: الصنــدوق ســيقوم بإعــادة اســتثمار األربــاح الموزعــة والرأســمالية وعليــه فــإن مبالــغ األربــاح   -
قــد ال يتــم اســتثمارها بنفــس األســعار التــي تــم عندهــا شــراء األســهم مــن األســاس، وبالتالــي ارتفــاع تكلفــة الشــراء 

للســهم ممــا قــد يؤثــر ســلبا علــى ســعر الوحــدة.
مخاطــر التخلــص مــن اإليــرادات المحرمــة: فــي حــال وجــود إيــرادات محرمــة فــي األنشــطة التــي جــرى االســتثمار فيهــا،   -
فــإن مديــر الصنــدوق يتولــى التخلــص مــن اإليــراد المحــرم حســب مــا تقــرره جهــة المراجعــة الشــرعية للصنــدوق وهــذا 

 علــى حجــم أصــول الصنــدوق وســعر الوحــدة.
ً
قــد يؤثــر ســالبا

إن التفاصيــل الســابقة ليســت شــاملة لعوامــل المخاطــر االســتثمارية، ويطلــب مــن مالكــي الوحــدات المحتمليــن 
الصنــدوق. المرتبطــة بهــذا  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 ذلــك   •

 عــن تعديــه أو تفريطــه.
ً
ناتجــا

4. معلومات عامة:

 للمســتثمرين المحتملين 
ً
بما أن الصندوق منخفض إلى متوســط المخاطر، فإن االشــتراك في الصندوق قد يكون مالئما أ. 

ذوي الخبــرة اللذيــن يســتطيعون تحمــل خســارة كامــل اســتثماراتهم أو جــزء كبيــر منهــا.

سياسة توزيع أرباح استثمارات الصندوق: ب. 
لــن يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لمالكــي الوحــدات وســيعمل علــى إعــادة اســتثمار األربــاح الرأســمالية والتوزيعــات 

النقديــة المحققــة فــي الصنــدوق.
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سنة واحدةالفترة
One Year

3 سنوات
3 Years 

منذ اإلنشاء
*Since InceptionPeriod

19.42Fund %6.91 %0.74 %الصندوق

7.93Benchmark %1.84 %1.09 %المؤشر االرشادي

11.49Spread %5.07 %0.35- %فارق األداء )الصندوق- المؤشر اإلرشادي(
)Fund-Benchmark(

.For period since 1-1-2011 to 31/12/2017**منذ اإلنشاء للفترة من ١-١-2٠١١ وحتى 2٠١٧/١2/3١.

األداء السابق لصندوق االستثمار: ج. 
إفصاح األداء لعام 2017م:

األداء السابق للصندوق أو للمؤشر االرشادي ليس مؤشر لألداء المستقبلي.  -
.
ً
 بالمؤشر االرشادي سيتكرر مستقبال

ً
ال يضمن مدير الصندوق بأن أداء الصندوق السابق أو أدائه مقارنة  -

تقارير الصندوق متاحة الطالع مالكي الوحدات من خالل الموقع االلكتروني لشركة اإلنماء لالستثمار  -
.www.alinmainvestment.com  

الصندوقالمؤشر

أبريل 2٠١3

أبريل 2٠١٤

أبريل 2٠١5

أبريل 2٠١٦

أبريل 2٠١٧

أكتوبر 2٠١3

أكتوبر 2٠١٤

أكتوبر 2٠١5

أكتوبر 2٠١٦

أكتوبر 2٠١٧

يونيو 2٠١3

يونيو 2٠١٤

يونيو 2٠١5

يونيو 2٠١٦

يونيو 2٠١٧

ديسمبر 2٠١3

ديسمبر 2٠١٤

ديسمبر 2٠١5

ديسمبر 2٠١٦

ديسمبر 2٠١٧

س 2٠١3
أعسط

س 2٠١٤
أغسط

س 2٠١5
أغسط

س 2٠١٦
أغسط

س 2٠١٧
أغسط

فبراير 2٠١٤

فبراير 2٠١5

فبراير 2٠١٦

فبراير 2٠١٧

١٣٠

١٢٠

١١٠

١٠٠

٩٠
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تشير األرقام التقديرية إلى المصاريف المحددة في شروط وأحكام الصندوق.  -
الرســوم الرقابيــة هــي رســوم تــم فرضهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة وتدفــع لهــا مقابــل عمليــات الرقابــة المســتمرة   -

الصنــدوق. علــى 
مصاريــف أخــرى: هــي مصاريــف خصمــت مــن الصنــدوق نتيجــة تراكــم فروقــات الكســور فــي الحســاب اليومــي للمصاريــف   -

خــالل العــام الماضــي.
نسبة المصروف الفعلي إلى صافي األصول كما في 2٠١٧/١2/٣١م.  -

تقارير الصندوق متاحة الطالع مالكي الوحدات من خالل الموقع االلكتروني لشركة اإلنماء لالستثمار  -
.www.alinmainvestment.com  

د. حقوق مالكي الوحدات:
1( اإلشعار بالتغييرات األساسية المقترحة وأي تعليق لالشتراك في الوحدات.

2( اإلشعار بالتغييرات المهمة.
3( اإلشــعار بالتغييــرات واجبــة اإلشــعار بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار والتــي يأتــي التفصيــل فــي نوعهــا فــي التقاريــر 

المرســلة لمالكــي الوحــدات.
4( الحصــول علــى التقاريــر األوليــة والتقاريــر الســنوية والســنوية الموجــزة )بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة المراجعــة(، 

كمــا نصــت المــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
5( الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة وذلك من خالل قرار صندوق عادي. 

المصروف

*األرقام التقديرية
)ر.س. أو % من 
أصول الصندوق(

األرقام 
الفعلية 

ر.س.

نسبة المصروف 
الفعلي من 

Expenseصافي األصول %

*Estimates
)SAR or % of NAV(

 Actual
Figure SAR

 Actual expense
% of Fund NAV

1.05Management Fees %1.00185,510 %رسوم إدارة الصندوق

0.00Sharia’ Board fees %50,0000أتعاب الهيئة الشرعية

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
0.11Auditor Fees %40,00020,000المستقلين فقط

أتعاب المراجع الخارجي 
Independent Fund 0.16 %40,00028,000المستقل لحسابات الصندوق

Board Fees

مصاريف خدمات الحفظ 
وتسجيل الوحدات والخدمات 

اإلدارية األخرى
% 0.1550,000% 0.28 Fund’s administration

fees & custody fees

مصاريف نثرية أخرى )تشمل 
المصاريف المتعلقة بطباعة 

وتوزيع التقــــارير الســنوية 
للصنــدوق و أيـة مصاريف 

أوأتعــــاب أخــــرى مستحقة 
ألشـــخاص يتعاملون مع 

الصندوق فيما يتعلق بخدمات 
اإلدارة والتشغيل(

% 0.100% 0.00 Print and Publishing
Reports

رسوم النشر على موقع 
0.03TADAWUL subscription %5,0005,000تداول

0.04Regulatory Fees %7,5007,500رسوم رقابية

مصاريف التعامل في األوراق 
Securities dealing 0.00 %0المالية 

expenses

0.00Other Expenses %00مصاريف أخرى

1.67Total Fees %296,010مجموع المصاريف

ملحق اإلفصاح المالي لعام 2017م:
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هـ. مسؤوليات مالكي الوحدات:
 عــن ديــون 

ً
تنحصــر مســؤولية مالــك الوحــدات فــي خســارته للمبلــغ المُســتثمر ولــن يكــون مالــك الوحــدات مســؤوال

الصنــدوق. والتزامــات 

و. إنهاء صندوق االستثمار:
1( الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

يحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي إنهــاء الصنــدوق بنــاًء علــى المــادة )37( الفقــرة )أ( من الئحة صناديق االســتثمار دون 
تحمــل مســؤولية تجــاه أي طــرف معنــي 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 حاملــي الوحــدات، 
 
ً
 تقويميــا

ً
 بمــدة ال تقــل عــن واحــد وعشــرون )21( يومــا

ً
 مســبقا

ً
وذلــك بعــد إشــعار هيئــة الســوق ومالكــي الوحــدات خطيــا

علــى األقــل مــن التاريــخ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه، كمــا ســيتم اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق 
وموقــع الســوق الماليــة )تــداول( www.tadawul.com.sa  عــن انتهــاء مــدة الصنــدوق ومــدة تصفيتــه.

2( اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:
فــي حــال إنهــاء الصنــدوق، ســيتم تصفيــة أصــول الصنــدوق بعد تســديد التزاماتــه وتوزيع المبالغ المتبقيــة بعد التصفية 
علــى مالكــي الوحــدات بنســبة مــا تمثلــه حصصهــم مــن الوحــدات إلــى إجمالــي الوحــدات القائمــة فــي الصنــدوق كمــا 

يحــدده ســجل مالكــي الوحــدات وذلــك خــالل مــدة )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ التصفيــة. 

ز. اآللية الداخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق:
1( مخاطر أسواق األسهم:

- ســيتم اتخــاذ قــرارات توزيــع األصــول االســتثمارية مــن خــالل لجنــة اســتثمار متخصصــة بعــد القيــام بدراســة الفــرص 
المخاطــر  بعــد تحديــد  القــرارات االســتثمارية ومراقبتهــا  تلــك  المتاحــة، وبنــاء عليــه ســيتم اســتعراض  االســتثمارية 
المترتبــة )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المخاطــر العامــة للمحفظــة وتوزيــع وتنويــع األصــول، آليــة التــوازن للمحفظــة(.

- سيتم مراقبة األداء بشكل دوري وتقييمه بناء على مؤشر استرشادي ومعايير قياس األداء.
- الحد األعلى لالستثمار في أسواق األسهم هو 30 % فقط من صافي أصول الصندوق.

2( مخاطــر اإلدارة: ســيتم االلتــزام باألنظمــة واللوائــح وتقييــم عمليــة االســتثمار والطــرف المقابــل )مــزودي الخدمــات ومــن 
ضمنهــم مقــدم خدمــة المؤشــر االسترشــادي(.

3( مخاطــر االئتمــان: ســيتم تقويــم جميــع األطــراف النظيــرة مــن البنــوك المحليــة واإلقليميــة التــي يتــم اســتثمار أصــول 
الصنــدوق لديهــا، ووضــع حــدود للتعرضــات تضمــن عــدم التركــز لــدى طــرف نظيــر دون آخــر كمــا ُيشــترط ارتفــاع التقييــم 

االئتمانــي لألطــراف النظيــرة، لدرجــة االســتثمار علــى األقــل.
مخاطــر الســيولة: ســيتم التأكــد مــن االحتفــاظ بالحــد األدنــى مــن الســيولة بالمحفظــة، والتقييــم لضغــط االســتردادات مــن 

الصنــدوق وتأثيــره علــى ســيولة المحفظــة.  
مخاطــر تغيــر تكلفــة التمويــل: ســيحرص مديــر الصنــدوق فــي حــال حصــول الصنــدوق علــى تمويــل بــأن تكــون تكلفتــه 
متناســبة مــع العوائــد المســتهدفة بحيــث يتــم تقليــص أي أثــر ســلبي الرتفــاع تكلفــة التمويــل أو انخفــاض عوائــد االســتثمار.

4( مخاطــر التركــز: ســيتم تنويــع أصــول الصنــدوق فــي أصــول متعــددة وذلــك لمنــع تركــز اســتثمارات الصنــدوق فــي أصــول 
محــدودة، وســيتم التقييــم الــدوري لذلــك التنويــع فــي أصــول الصنــدوق.

5( 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.

5. مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق: أ. 
الرسوم والمصاريف التي يتحملها مالكي الوحدات:  -  

نسبة 1.50 % بحد أقصى من مبلغ المشاركة ومبلغ المشاركة اإلضافي رسوم االشتراك في وحدات الصندوق
في وحدات الصندوق وتدفع لمدير الصندوق.
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الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:  -

 تحتسب عند كل يوم تقييم.رسوم إدارة الصندوق
ً
1.00 % سنويا

الريال السعودي.العملة األساسية للصندوق

10 ريال.سعر الوحدة عند االشتراك األولي في مرحلة التأسيس

5,000 ريال.الحد األدنى لالشتراك

1,000 ريال.الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

1,000 ريال.الحد األدنى لالسترداد

5,000 ريال.الحد األدنى للرصيد

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة *
بحــٍد  جلســات   6 عضــو،  لــكل  جلســة  كل  عــن  ريــال   1,500
أقصــى 45,000 ريــال لجميــع أعضاء المجلس المســتقلين، 

وهــي مضمنــة فــي المصروفــات التشــغيلية.

مصاريف الحفظ

 مــن صافــي قيمــة 
ً
بحــد أقصــى نســبة 0.030 % ســنويا

األصــول تحــت الحفــظ باإلضافــة علــى مبلــغ 25 ريــال عــن 
كل عمليــة يقــوم بهــا الصنــدوق )وتشــمل مصاريــف إدارة 
عمليــات الصنــدوق والمدفوعــات المســتحقة لطــرف ثالــث 
 ويتــم اقتطاعهــا 

ً
للقيــام بمهــام الحفــظ(، تحتســب يوميــا

كل شــهر ألميــن الحفــظ.

مضمنة في رسوم إدارة الصندوق.مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية

5,000 ريال في السنة.رسوم النشر في موقع تداول *

ســعودي أتعاب المحاسب القانوني * ريــال   50,000 أقصــى  وبحــد  ريــال   28,000
التشــغيلية. المصروفــات  فــي  مضمنــة  وهــي   

ً
ســنويا

، وتعــد مــن المصروفــات التشــغيلية مصاريف طباعة نشرة التقارير الدورية للصندوق *
ً
50,000 ريــال ســنويا

ويتحملهــا الصنــدوق.

* تصنف ضمن مصاريف التشغيل، ولن تتجاوز مجتمعة مبلغ 200,000 )مائتي ألف ريال(.

بناء على نظام ضريبة القيمة المضافة)“VAT”( الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / ١١٣( بتاريخ ١٤٣8/١١/٠2هـ   •
 مــن ١ ينايــر 

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

2٠١8م )»تاريــخ الســريان«(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار 5% علــى كافــة الرســوم 
بنــد »مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب« مــن شــروط وأحــكام ومذكــرة المعلومــات  واألجــور المذكــورة فــي 

وملخــص المعلومــات الرئيســية لصنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول طــول مــدة الصنــدوق.

ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول تحميل نفقة ضريبة القيمة المضافة على جميع المســتثمرين   •
الذيــن ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس تناســبي بدايــة مــن ١ ينايــر 

2٠١8م.
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مالحظاتطريقة احتساب الرسوم والمصاريفنوع الرسوم

 قبل االشتراك في الصندوق.رسوم االشتراك
ً
تدفع مقدما

رسوم اإلدارة
تحسب بشكل يومي من صافي قيمة أصول 

الصندوق وتدفع بشكل شهري
)أصول الصندوق × النسبة المئوية(

تحمل على الصندوق

رسوم الحفظ 

تحسب بشكل يومي من صافي قيمة أصول 
الصندوق وتدفع بشكل شهري

)صافي قيمة أصول الصندوق × النسبة 
المئوية(

تحمل على الصندوق

تحسب بشكل يومي وتستقطع من أصول مصروفات نثرية
تحمل على الصندوقالصندوق كل ربع سنة.

رسوم المراجع 
الخارجي

28,000 ريال سعودي عن السنة المالية 
وبحد أقصى 50,000 ريال سعودي تحسب 

.
ً
بشكل يومي وتدفع سنويا

% xxxxxxxxتحمل على الصندوق

رسوم التعامل
تحسب لكل صفقة يعملها الصندوق على 
حدة وذلك   بضرب إجمالي قيمة الصفقة 

في النسبة المئوية لتكلفة العملية.
% xxx xxxxxتحمل على الصندوق

.رسوم موقع تداول
ً
تحمل على الصندوقxxx xxxxx %تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

.الرسوم الرقابية
ً
تحمل على الصندوقxxx xxxxx %تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

اتعاب اعضاء مجلس 
اإلدارة

ً
تحمل على الصندوقxxx xxxxx %تحسب بشكل يومي وتدفع سنويا

مكافآت أعضاء 
الهيئة الشرعية

5٠,٠٠٠ ريال سعودي للسنة المالية تحسب 
.
ً
تحمل على الصندوقxxx xxxxx %بشكل يومي وتدفع سنويا

تحمل على الصندوقxxx xxxxx %إجمالي المصاريف

متوسط صافي 
قيمة األصول لعام 

×××××
 xxxxx

أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها: ب. 

مقابــل الصفقــات التــي يجــوز فرضهــا فيمــا يتعلــق برســوم االشــتراك واالســترداد التــي يدفعهــا مالكــو الوحــدات،  ج. 
وطريقــة حســاب ذلــك المقابــل:

 قبل االشتراك ومبلغ االشتراك اإلضافي في الصندوق.رسوم االشتراك
ً
تدفع مقدما

رسوم االسترداد المبكر
نسبة 1.50 % من صافي قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خالل 

ثالثين )30( يوما من تاريخ االشتراك، وتضاف لصالح الصندوق. وال توجد رسوم 
استرداد بعد مرور ثالثين )30( يوما من تاريخ االشتراك.

ال توجد رسوم استرداد.رسوم االسترداد 
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د. أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:
تخضــع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، وســيتم اإلفصــاح عنهــا فــي نهايــة 

الســنة الماليــة للصنــدوق.

هـــ. مثــال افتراضــي يوضــح جميــع الرســوم والمصاريــف ومقابــل الصفقــات التــي ُدفعــت مــن أصــول الصنــدوق أو مــن قبــل 
ــدوق: ــة الصن المشــترك بالوحــدات علــى أســاس عمل

 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 التقديرينوع الرسوم

1,500رسوم االشتراك 1.50 %  )تدفع مستقلة عن مبلغ االستثمار الموضح أعاله(

240 اتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين  

250اتعاب مراجع الحسابات 

500مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية

1,000رسوم إدارة الصندوق 1.00 % 

30أتعاب أمين الحفظ 0.030 % 

10مصروفات إدارية 0.10 %

100مصروفات نثرية أخرى

50رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول

75رسوم رقابية

2,255اجمالي المصاريف االدارية والتشغيلية

110,000العائد االفتراضي 10 % + رأس المال

107,745صافي االستثمار االفتراضي 

  
6. التقويم والتسعير:

أ. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق على أساس ما يأتي:
 إليهــا األربــاح 

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

وجــدت(. )إن  الموزعــة 
يتم تقويم أسهم الطروحات بناًء على سعر االكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدراج األسهم في السوق.  -

يتم تقويم حقوق األولوية والطروحات المتبقية حسب سعر اإلغالق في يوم التقويم.   -
ــد الفعليــة للصفقــات المتعاقــد عليهــا  يتــم تقويــم أســعار صناديــق وصفقــات المرابحــة اســتنادا إلــى مســتوى العوائ   -

فــي يــوم التقويــم.
 لهــا 

ً
 إلــى آخــر ســعر وحــدة معلــن للصنــدوق المســتثمر فيــه، مضافــا

ً
يتــم تقويــم وحــدات الصناديــق االســتثمارية اســتنادا   -
أي أربــاح موزعــة أو مســتحقة بنهايــة ذلــك اليــوم.

- يتــم تقويــم االســتثمارات العقاريــة واســتثمارات الملكيــة الخاصــة حســب التقييــم المعــد مــن المقيميــن المســتقلين 
المعتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن.

يتم تقويم أصول الصندوق في يومي االثنين واالربعاء ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم  ب.  
التقويم، وفي حال كان ذلك اليوم عطلة رسمية للبنوك فإن يوم التقويم هو يوم العمل التالي لذلك اليوم.
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7. التعامل:

أ. الطرح األولي:
- سعر الوحدة عند بداية الطرح: )١٠( ريال سعودي.
- فترة الطرح األولي: تبدأ من تاريخ 2٠١٣/٠٤/٠6م.

- التاريخ المتوقع لبدء تشغيل الصندوق هو 2٠١٣/٠5/٠١م.

ب. الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك:
الموعــد النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك هــو نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم التعامــل بشــرط تقديــم طلــب 
، وفــي حــال تســلم طلــب االشــتراك بعــد نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم التعامــل فســيتم معاملتــه 

ً
االشــتراك مكتمــال

كطلــب فــي يــوم التعامــل الالحــق ليــوم التعامــل التالــي.

ج. إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات:

إجــراءات االشــتراك: يتعيــن علــى المســتثمر الراغــب فــي شــراء وحــدات فــي الصنــدوق تعبئــة وتوقيــع نمــوذج طلــب 
االشــتراك إضافــة إلــى توقيــع هــذه الشــروط واألحــكام ومذكــرة المعلومــات الخاصــة باالشــتراك فــي الصنــدوق وتســليمها 
- عــن طريــق المناولــة باليــد أو مــن خــالل إرســالها عبــر القنــوات االلكترونيــة المعتمــدة باســتخدام حســاب المســتخدم 
الخــاص بالعميــل ورقمــه الســري )بعــد أن يتــم اعتمادهــا( - إلــى مديــر الصنــدوق مــع إيــداع مبالــغ االشــتراك  فــي الحســاب 
االســتثماري للعميــل لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ويخصــم مــن حســابه االســتثماري إلــى حســاب الصنــدوق وذلــك فــي 
أي يــوم عمــل، مــع إلزاميــة إبــراز المســتثمرين األفــراد لبطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة الســارية )للســعوديين( والبطاقــة 
الوطنيــة/ الجــواز )للخليجييــن( واإلقامــة الســارية )للمقيميــن(، وفيمــا يتعلــق بالمســتثمر االعتبــاري يتعيــن عليــه تقديــم 
خطــاب معتمــد مــن الشركة/المؤسســة باإلضافــة إلــى نســخة مــن الســجل التجــاري. كمــا يمكــن للمســتثمر تســليم نمــاذج 

االشــتراك المســتوفاة مــن خــالل المناولــة باليــد أو القنــوات االلكترونيــة المرخــص بهــا.

إجــراءات االســترداد: يجــوز لمالكــي الوحــدات اســترداد جميــع وحداتهــم أو جــزٍء منهــا وذلــك باســتكمال تعبئــة وتوقيــع 
طلــب االســترداد وتقديم/إرســال طلبــات االســترداد المكتملــة عــن طريــق المناولــة باليــد أو مــن خــالل إرســالها عبــر القنــوات 
االلكترونيــة المعتمــدة باســتخدام حســاب المســتخدم الخــاص بالعميــل ورقمــه الســري )بعــد أن يتــم اعتمادهــا(. مــع إبــراز 
المســتثمرين األفــراد بطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة الســارية )للســعوديين( والبطاقــة الوطنيــة/ الجــواز )للخليجييــن( 
واإلقامــة الســارية )للمقيميــن(، وفيمــا يتعلــق بالمســتثمر االعتبــاري يتعيــن عليــه تقديــم خطــاب معتمــد مــن الشــركة/

المؤسســة باإلضافــة إلــى نســخة مــن الســجل التجــاري.

اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير: ج.  
1( فــي حــال تقويــم أصــل مــن أصــول الصنــدوق العــام بشــكل خاطــئ أو حســاب ســعر وحــدة بشــكل خاطــئ، فســيقوم مديــر 

الصنــدوق بتوثيــق ذلــك.
2( سيتم تعويض الوحدات المتضررة عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

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

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

 للمــادة )71( مــن الئحــة صناديــق 
ً
ــر الصنــدوق وفقــا ــر الصنــدوق العــام التــي يعّدهــا مدي tadawul.com.sa وفــي تقاري

االســتثمار.
 للمــادة )72( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار بجميــع 

ً
4( ســيتم اإلفصــاح فــي التقاريــر المقدمــة للهيئــة المطلوبــة وفقــا

أخطــاء التقويــم والتســعير.

د. تفاصيل طريقة حساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:
يتم حســاب أســعار االشــتراك واالســترداد بناًء على صافي قيمة األصول للصندوق المخصوم منها الرســوم والمصروفات 
 ثــم الرســوم المتغيــرة بنــاًء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وذلــك فــي يــوم التقويــم المحــدد بآخــر يــوم 

ً
الثابتــة أوال

عمــل مــن نهايــة كل يــوم أثنيــن وأربعــاء 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 فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم وذلــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق 

.  www.tadawul.com.sa )وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول
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الحــد األدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق: الحــد األدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق هــو مبلــغ خمســة آالف )5,٠٠٠( ريــال 
ســعودي، والحــد األدنــى ألي اشــتراك إضافــي هــو مبلــغ ألــف )١,٠٠٠( ريــال ســعودي.

الحــد األدنــى لالســترداد مــن الصنــدوق: إن أدنــى حــد للوحــدات يجــوز اســترداده بواســطة أي مالــك وحــدات فــي طلــب 
اســترداد واحــد يجــب أن يعــادل قيمــة اســترداد بحــد أدنــى مبلــغ ألــف )١,٠٠٠( ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا بالعمــالت 
األخــرى. يجــب أال يقــل رصيــد االســتثمار المحتفــظ بــه مــن قبــل المســتثمر علــى األقــل مبلــغ خمســة آالف )5,٠٠٠( ريــال 

ســعودي. وفــي الحالــة األخيــرة فلــن يقبــل طلــب االســترداد إال إذا كان الطلــب الســترداد كل الوحــدات المملوكــة.

أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: 
 من يوم العمل الذي يلي تاريخ يوم التقويم.

ً
ستتم المشاركة في الصندوق اعتبارا  -

 فــي يــوم التقويــم التالــي، 
ً
فــي حــال تــم تســلم الطلــب يــوم التعامــل قبــل الســاعة الرابعــة مســاًء يصبــح الطلــب نافــذا  -

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

الالحــق ليــوم التعامــل التالــي.
أما في العطل الرسمية تصبح الطلبات نافذه في يوم التعامل الالحق ليوم التقويم التالي.  -

د. سجل مالكي الوحدات:
ســُيعد مديــر الصنــدوق ســجل محــدث لمالكــي الوحــدات وحفظــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وُيعــد هــذا الســجل 
 علــى االشــتراك بالوحــدات المثبتــة فيــه، وســيتم إتاحــة الســجل لمعاينــة الهيئــة عنــد طلبهــا، وســيتم تقديــم 

ً
 قاطعــا

ً
دليــال

 عنــد طلبــه.
ً
ملخــص للســجل الخــاص بــأي مالــك للوحــدات مجانــا

 لمصلحــة الصنــدوق فــي صناديــق 
ً
هـــ. خــالل فتــرة الطــرح األولــي، يجــوز لمديــر الصنــدوق اســتثمار مبالــغ االشــتراكات مؤقتــا

المرابحــة واســواق النقــد منخفضــة المخاطــر والمتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية. أي عائــدات ناتجــة مــن 
مثــل هــذه االســتثمارات ســتضاف إلــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لصالــح مالكــي الوحــدات مجتمعيــن.

و. الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه:
 يهدف مدير الصندوق إلى جمع مبلغ )١٠( ماليين ريال كحد أدنى لرأس مال الصندوق.  

ز. اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة لضمــان اســتيفاء متطلــب ١٠ مالييــن ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى لصافــي قيمــة 
أصــول الصندوق:

سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب إجراء تصحيحي.
فــي حــال عــدم اســتيفاء متطلــب الـــ )١٠( مالييــن أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى لصافــي قيمــة الصنــدوق ســيقوم مديــر 

باآلتــي: الصنــدوق 
.
ً
١( إشعار هيئة السوق المالية فورا

2( إبالغ مجلس إدارة الصندوق.
٣( متابعة أداء الصندوق والمستوى ألصوله بشكل دوري لمدة 

٤( بعــد انقضــاء مــدة المتابعــة ولــم يتــم تصحيــح متطلــب الحــد األدنــى لصافــي قيمــة األصــول فــإن مديــر الصنــدوق 
 للمــادة )٣٧( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار. 

ً
ســيقوم بإنهــاء الصنــدوق وفقــا

ح. الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:
يجوز لمدير الصندوق تعليق التعامل بوحدات الصندوق إذا:

١( طلبت الهيئة ذلك.
2( إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات بالصندوق.

٣( إذا ُعلــق التعامــل فــي ســوق األســهم الرئيســية )تــداول( أو ســوق نمو-الســوق الموازيــة أو أٍي مــن األســوق األخــرى 
الموافــق 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 -مــن 
ضمــن أمــور أخــرى- ســيؤدي إلــى اإلخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق أو األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة التــي قــد تفــرض 

مــن وقــت آلخــر مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو الجهــات التنظيميــة األخــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية.

ط. اإلجراءات التي بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
يحتفــظ مديــر الصنــدوق بالحــق فــي رفــض طلــب اســترداد أي مســتثمر فــي الصنــدوق إذا كان ذلــك االســترداد، مــن ضمــن 
أمــور أخــرى، ســيؤدي إلــى اإلخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة معلومــات الصنــدوق أو اللوائــح التنفيذيــة التــي 
قــد تفــرض مــن وقــت آلخــر مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو الجهــات التنظيميــة األخــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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8. خصائص الوحدات:

9. المحاسبة وتقديم التقارير:

يرســل مديــر الصنــدوق إشــعار تأكيــد إلــى مالــك الوحــدات كلمــا قــام ذلــك باالشــتراك بوحــدات فــي الصنــدوق، كمــا يتــم   -
 بعمليــات مالــك الوحــدات خــالل )15( يومــا مــن كل اشــتراك فــي وحــدات 

ً
إرســال تقريــر يبيــن الموقــف المالــي وســجال

الصنــدوق، وعــدد وصافــي قيمــة الوحــدات المشــترك بهــا بنهايــة هــذه الفتــرة، والقوائــم الماليــة المراجعــة للصنــدوق 
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، وســيتم إعــداد التقاريــر األوليــة وإتاحتهــا للجمهــور خــالل 

ً
وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز )70( يومــا

 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، وســيتم إرســال بيــان ســنوي إلــى مالــك الوحــدات )بمــا فــي ذلــك أي شــخص تملــك 
ً
)35( يومــا

الوحــدات خــالل الســنة المعــد فــي شــأنها البيــان( يلخــص صفقاتــه فــي وحــدات الصنــدوق علــى مــدار الســنة الماليــة خــالل 
 للمــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

ً
 مــن نهايــة الســنة الماليــة، وذلــك وفقــا

ً
)30( 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.

تم توفير أول قوائم مالية مراجعة للسنة المالية األولى المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.  -
 عنــد تقديــم طلــب كتابــي لمديــر الصنــدوق، وســتتم إتاحتهــا فــي الموقــع اإللكترونــي 

ً
ســيتم توفيــر هــذه القوائــم مجانــا  -

ــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق، لمدي

ــع مالكيهــا بحقــوق  ــة واحــدة ويتمت ــر محــدود مــن الوحــدات تكــون جميعهــا مــن فئ ــدوق إصــدار عــدد غي ــر الصن يجــوز لمدي
متســاوية ويعاملــوا بالمســاواة مــن قبــل مديــر الصنــدوق، حيــث تمثــل كل وحــدة حصــة مشــاعة متســاوية فــي أصــول 

الصنــدوق وهــي غيــر قابلــة للتحويــل، ولــن يصــدر مديــر الصنــدوق شــهادات ملكيــة للوحــدات فــي الصنــدوق.

10. مجلس إدارة الصندوق:

يشــرف علــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة يعينــه مديــر الصنــدوق يتكــون مــن أربعــة أعضــاء منهــم عضويــن مســتقلين، وتتــم 
الموافقــة عليهــم مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة، وتبــدأ عضويــة مجلــس اإلدارة بعــد موافقــة مجلــس هيئــة الســوق 
 
ً
. ويباشــر مهامــه اعتبــارا

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

مــن تاريــخ بــدء تشــغيل الصنــدوق وتمتــد العضويــة لمــدة ثالثــة ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة ثالثــة ســنوات أخــرى.

أ. تشكيل مجلس اإلدارة:
ســيتألف مجلــس إدارة الصنــدوق مــن أربعــة أعضــاء يعينهــم مديــر الصنــدوق، بنــاًء علــى اختيــاره، يتمتــع كل عضــو مــن أعضــاء 

مجلــس إدارة الصنــدوق التاليــة أســماؤهم بخبــرة فــي قطــاع اإلدارة واالســتثمار حســبما هــو مبيــن أدنــاه:

األستاذ / خالد بن عبد الله الرميح                                                                          )رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو مستقل(
يحمــل األســتاذ/ خالــد درجــة البكالوريــوس فــي علــم النفــس مــن جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض، حيــث يتمتــع بخبــرة 
 فــي المجــاالت اإلداريــة والفنيــة والقياديــة، تــدرج فــي العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي شــركة 

ً
عمليــة تزيــد عــن 30 عامــا

أرامكــو منــذ التحاقــه بهــا فــي عــام 1976 وحتــى اآلن، يشــغل حاليــا منصــب مديــر شــؤون شــركة أرامكــو الســعودية فــي 
ــراء. ــة الخب منطقــة الريــاض، وقــد مثــل شــركة أرامكــو لــدى العديــد مــن الجهــات الحكوميــة، ومجلــس الشــورى وهيئ

الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباني                                                                                                                 )عضو مستقل(
يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا فــي كنــدا ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن جامعــة 
كونكورديــا ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد اإلســالمي مــن جامعــة اإلمــام ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد اإلســالمي 
مــن جامعــة اإلمــام ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد اإلســالمي مــن جامعــة اإلمــام، يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 29 ســنة فــي 
 منصــب رئيــس لقســم التمويــل واالســتثمار فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

ً
المجــال األكاديمــي، كمــا يشــغل حاليــا

اإلســالمية، وقــد عمــل علــى كثيــر مــن النشــاطات األكاديميــة وقــدم مجموعــة مــن األوراق العلميــة واألعمــال االستشــارية 
فــي المجــال االقتصــادي، ويحمــل الدكتــور الســحيباني عضويــة جمعيــة االقتصــاد الســعودية و عضويــة العديــد مــن المجالــس 

واللجــان والهيـــئات العلميــة فــي جامعــة اإلمــام  محمــد بــن ســعود اإلســالمية.

االستاذ / تركي بن عبد العزيز بن مرشو د                                                                                             )عضو غير مستقل(
يحمــل 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 وتشــريعات 
 منصــب رئيــس عمليــات المســاندة لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وقــد عمــل علــى الكثيــر من األعمال 

ً
األوراق الماليــة، يشــغل حاليــا

االستشــارية فــي المجــال االســتثماري وتأســيس الشــركات.
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االستاذ / مازن بن فواز بغدادي                                                                                                                  )عضو غير مستقل(
يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، ويتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 17 ســنة 
فــي مجــال االســتثمار باإلضافــة إلــى الخبــرة فــي إدارة الصناديــق االســتثمارية، شــغل العديــد مــن المناصــب فــي المجــال 
االســتثماري كرئيــس صناديــق االســهم الســعودية بشــركة الريــاض الماليــة، وكبيــر مديــري صناديــق االســتثمار بشــركة اتــش 
اس بــي ســي العربيــة الســعودية، ورئيــس صناديــق االســهم الســعودية والخليجيــة بشــركة الســعودي الفرنســي كابيتــال، 
 منصــب رئيــس إدارة االســتثمار بشــركة االنمــاء 

ً
ورئيــس االســتثمار بشــركة اتــش اس بــي ســي العربيــة الســعودية، يشــغل حاليــا

لالســتثمار.

ب. تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:
- اإلشــراف والمتابعــة ألعمــال مديــر الصنــدوق وأدائــه، والتأكــد مــن تنفيــذ مديــر الصنــدوق اللتزاماتــه بالشــكل الــذي يخــدم 

مصالــح مالكــي الوحــدات، والعمــل بأمانــة ومهــارة وعنايــة وحــرص لتحقيــق أهــداف الصنــدوق.
- المصادقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق.

 فيهــا، ويشــمل ذلــك -علــى 
ً
- الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق طرفــا

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

ً
ذلــك العقــود المبرمــة وفقــا

المســتقبل. 
 ألحــكام الئحــة صناديــق 

ً
- التأكــد مــن أداء مديــر الصنــدوق لمســؤولياته- بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات- وفقــا

االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات.
- التأكد من التزام مدير الصندوق بإدارة أصول الصندوق وفق استراتيجية االستثمار المحددة في الشروط واألحكام.

- 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 
ــات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار. ال الحصــر- المتطلب

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

- مراجعة ومراقبة أداء االستثمارات بشكل نصف سنوي.
- 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.

ج. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
مثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

ُ
مبلغ 20,000 ريال سعودي عن السنة المالية بحد أقصى ت

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

 كأعضاء مجلس إدارة في الصناديق اآلتية:
ً
هـ. أعضاء مجلس الصندوق يعملون أيضا

نوع اسم الصندوق
الصندوق

األعضاء

االستاذ / خالد 
الرميح

الدكتور / محمد 
السحيباني

األستاذ / تركي بن 
مرشود

االستاذ / مازن 
بغدادي

صندوق اإلنماء 
عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلعضو مستقلطرح عاملإلصدارات األولية

صندوق اإلنماء للسيولة 
عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلعضو مستقلطرح عامبالريال السعودي

صندوق اإلنماء لألسهم 
عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلعضو مستقلطرح عامالسعودية

صندوق اإلنماء المتوازن 
عضو غير مستقلعضو غير مستقلعضو مستقلعضو مستقلطرح عاممتعدد األصول
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11.  الهيئة الشرعية:

تتأكــد جهــة المراجعــة والتدقيــق الشــرعي المعينــة مــن قبــل مديــر الصنــدوق مــن التــزام الصنــدوق بالمعاييــر الشــرعية. 
ــواع  ــزام بالقواعــد واألحــكام الشــرعية لجميــع أن ــة التقيــد وااللت ــرة باإلشــراف ورقاب وســتقوم هــذه الجهــة بمــا لهــا مــن خب

المعامــالت الماليــة واالســتثمارية للصنــدوق، وتعــد قــرارات جهــة المراقبــة والتدقيــق الشــرعي ملزمــة 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؛ عضــو مجلــس الشــورى ســابقا

ً
رئيســا

فــي الفقــه مــن كليــة الشــريعة جامعــة 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؛ عضــو هيئــة التدريــس بكليــة أصــول الديــن فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، حاصــل علــى درجــة 

ً
نائبــا

البكالوريــوس فــي أصــول الديــن مــن جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود ودرجــة الماجســتير فــي الســنة وعلومهــا مــن جامعــة 
االمــام محمــد بــن ســعود ودرجــة الدكتــوراه فــي الســنة وعلومهــا مــن جامعــة االمــام 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:
؛ عضــو هيئــة التدريــس بالمعهــد العالــي للقضــاء فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، وقــد حصــل علــى 

ً
عضــوا

درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية ودرجــة الماجســتير 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:
؛ عـضــــو هـيـئـــة الـتــدريـــــس بالمعـهـــد العـــالي للقضــــاء في جامعــــة اإلمــــام محمــــد بن ســعـــود اإلســالمـيـــة، حاصل على 

ً
عضوا

درجــة البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف مــن كليــة الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالقصيــم وقــد 
حصــل علــى درجــة الماجســتير ودرجــة الدكتــوراه مــن قســم الفقــه المقــارن بالمعهد العالي للقضاء، وفـضــيلتـــه مـــن العـلـمـــاء 
البـارزيـــن فـــي فـقـــه المعامــالت الماليــة، ولــه إســهامات بــارزة فــي ذلــك، 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 الصنــدوق واألهــداف والسياســات االســتثمارية للصنــدوق لضمــان تقيدهــا باألحــكام 
والضوابــط الشــرعية. 

- تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام والضوابط الشرعية. 
- 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 الضوابط الشرعية المحددة. 
- إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام والضوابط الشرعية.

ج. مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية:
.
ً
بحد أقصى 50,000 ريال سعودي سنويا

د. المعايير الشرعية:
يلتزم مدير الصندوق باألحكام والضوابط الصادرة من الهيئة الشرعية في جميع تعامالت الصندوق، وأبرزها ما يأتي:

- ال يجوز لمدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم الشركات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المحرمة.
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- بالنســبة للشــركات المســاهمة ذات األغــراض واألنشــطة المباحــة التــي قــد تتعامــل باإليــداع أو االقتــراض بالفائــدة الربويــة، 
فــإن االســتثمار فيهــا يخضــع للضوابــط اآلتيــة:

 بالفائــدة الربويــة- نســبة 
ً
 لمحــرم أو إيداعــا

ً
 كان أو تملــكا

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

 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.

 
ً
2( أال يتجــاوز مقــدار اإليــراد الناتــج مــن التعامــل المحــرم )5 %( مــن إجمالــي إيــراد الشــركة، ســواٌء أكان هــذا اإليــراد ناتجــا
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 األجــل- نســبة )33.3 %( مــن 

ً
 طويــل األجــل أم قرضــا

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

ــم التعــرف  ــر، ويت  أيهمــا أكب
ً
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 

ً
 بــأن تحديــد هــذه النســب ال يعنــي جــواز التعامــل بالربــا، فإنــه محــرم أخــذا

ً
علمــا

إيــراد 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.
- مــا ورد ذكــره مــن الضوابــط مبنــي علــى االجتهــاد وخاضــع إلعــادة النظــر حســب االقتضــاء، وحينئــٍذ فإنــه فــي حــال تغيــر 
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 األحــكام 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 علــى الدخــول فيــه.

هـ. الرقابة الدورية على الصندوق: 
تتم دراســة الشــركات الســعودية المســاهمة الُمدرجة في ســوق األســهم الســعودية بشــكل دوري للتأكد من توافقها 

مــع الضوابــط الشــرعية المعتمــدة لــدى الهيئة الشــرعية.
و. اإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية:

 فيهــا عــن هــذه الضوابــط الشــرعية فســيتوقف مديــر 
ً
وفــي حــال خــروج أي مــن الشــركات التــي يملــك الصنــدوق أســهما

 عــن شــراء أي أســهم جديــدة فيهــا، ويبيــع مــا يملكــه مــن أســهمها فــي أقــرب وقــٍت بمــا يضمــن مصالــح 
ً
الصنــدوق فــورا

الصنــدوق.

12. مدير الصندوق:

أ. اسم مدير الصندوق:
شركة اإلنماء لالستثمار.

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
٣٧- ٠٩١٣٤

ج. عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:
العربيــة  المملكــة  الريــاض ١١5٤٤  العليــا، ص.ب: 5556٠  الملــك فهــد، منطقــة  رقــم 2٠، طريــق  الطابــق  العنــود-2،  بــرج 

الســعودية.
+ ٩66١١2١85٩٩٩ هاتف 
+٩66١١2١85٩٠٠ فاكس 

د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
١٤٣٠/٠٤/١٧هـ الموافق 2٠٠٩/٤/١٣م.

هـ. بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:
تأسســت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار بــرأس مــال )١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ألــف مليــون ريــال ســعودي ورأس المــال المدفــوع )25٠( 

مليــون ريــال ســعودي.
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و. ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق:
- بلغت إيرادات الشركة المدققة لسنة 2٠١٧ م: ٣٣١,6١٠,6٠٤ مليون ريال سعودي.

- بلغت أرباح الشركة المدققة لسنة 2٠١٧ م: 25٤,٧2٧,٠٧5 مليون 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.

األستاذ / عبدالرحمن الراشد                                                                                                         )رئيس مجلس إدارة اإلنماء لالستثمار(
حاصــٌل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود عــام )١٩8٤م(، 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 2٠٠٩م وحتــى عــام 2٠١6م، 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.

األستاذ / عبد المحسن الفارس                                                                                                                               )عضو مجلس اإلدارة(
حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود)١٩82م(، ودرجــة الماجســتير فــي المحاســبة مــن 
جامعــة غــرب الينــوي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )١٩8٩م(، إضافــة إلــى زمالــة المعهــد األمريكــي للمحاســبين القانونييــن 
 منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمصــرف اإلنمــاء منــذ )2٠٠6م(، وقــد ســبق لألســتاذ الفــارس 

ً
CPA. يشــغل حاليــا

 – ١٩8٣( 
ً
العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص حيــث عمــل فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ألكثــر مــن ١8 عامــا

 للخدمــات الماليــة 
ً
 تنفيذيــا

ُ
 عامــا

ً
 لمصلحــة الــزكاة والدخــل )2٠٠١-2٠٠٤م(، وكذلــك مديــرا

ً
 عامــا

ً
2٠٠١م(، كمــا عمــل مديــرا

بشــركة عبــد اللطيــف جميــل )2٠٠٤- 2٠٠6م(، كمــا ســبق أن عمــل فــي مكتــب أرنســت ويونــج فــي مدينــة لــوس أنجلــوس 
 عضويــة عــدة مجالــس ولجــان متخصصــة 

ً
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة لمــدة عاميــن )١٩٩٣-١٩٩5م(. 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)2٠٠٤-2٠١١(، مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة للمؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص » البنــك االســالمي 
للتنميــة«)2٠٠١-2٠٠٩(، 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 
الخليجيــة للمراجعــة والمحاســبة، رئيــس لجنــة المراجعــة بالمؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص« البنــك اإلســالمي 
 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.

األستاذ / صالح الحناكي                                                                                                                                           )عضو مجلس اإلدارة( 
 في المجاالت المالية واالستثمارية، 

ً
هو الرئيس التنفيذي لشركة اإلنماء لالستثمار وخبرته العملية تمتد ألكثر من 2٠ عاما

وشــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة كان آخرهــا مديــر عامــا إلدارة األصــول بشــركة فالكــم للخدمــات الماليــة ورئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة الســعودية الهنديــة للتأميــن. ويحمــل األســتاذ/ صالــح درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن جامعــة كولــورادو 
فــي العــام ١٩٩8 م ودرجــة الماجســتير فــي الرياضيــات الماليــة مــن جامعــة ميتشــغان فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي 
العــام 2٠٠2 م ودرجــة البكالوريــوس فــي األســاليب الكميــة مــن جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض. ويحمــل الحناكــي خبــرة 
كبيــرة ومتنوعــة فــي المجــال المصرفــي واالســتثمار والتأميــن. وتشــمل خبراتــه إدارة المحافــظ وإدارة الصناديــق االســتثمارية 

وتحليــل أســواق األســهم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج واألســواق األمريكيــة.

الدكتور / عبد الملك الحقيل                                                                                                                                     )عضو مجلس اإلدارة(
 يشــغل الدكتــور عبــد الملــك الحقيــل حاليــا منصــب نائــب رئيــس ومديــر عــام اإلدارة الماليــة بمجموعــة الفيصليــة، ولــه خبــرة 
 فــي التخطيــط االســتراتيجي والمالــي وتمويــل الشــركات. باإلضافــة إلــى عضويــة مجلــس إدارة شــركة 

ً
ألكثــر مــن 2٠ عامــا

اإلنمــاء لالســتثمار وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لمصــرف اإلنمــاء. حصــل د. الحقيــل علــى درجتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي 
المحاســبة مــن جامعــة كيــس ويســترن ريســيرف بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا حصــل علــى شــهادة زمالــة المحاســبين 

القانونييــن األمريكيــة )CPA(وهــو عضــو فــي الجمعيــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن
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المهندس / يوسف الزامل                                                                                                                            )عضو مجلس اإلدارة( 
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.

األستاذ / محمد إقبال                                                                                                                                           )عضو مجلس اإلدارة( 
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:
١( العمــل لمصلحــة مالكــي الوحــدات بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة االشــخاص 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 مالكــي الوحــدات، والــذي يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم 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 األقــل.
 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار، ســواٌء أأدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل 

ً
٤( ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

مباشــر أم كلــف بهــا جهــة خارجيــة بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة االشــخاص المرخــص لهــم، وُيعــد 
 تجــاه مالكــي الوحــدات عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء 

ً
ــر الصنــدوق مســؤوال مدي

التصــرف أو التقصيــر المتعمــد.
5( االلتــزام بمــا ورد فــي الملحــق رقــم )١١( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار عنــد التقــدم بطلبــات الموافقــة أو اإلشــعارات 

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

ط. المهام التي سُيكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
- إعداد القوائم المالية ومراجعتها.

- أمين الحفظ ليتولى حفظ أصول الصندوق.
مقارنة أداء الصندوق من خالل إعداد المؤشر االسترشادي.  -

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

ك. األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:
توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.  )١

2( إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.
٣( تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.

- بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
ً
٤( إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل -بشكل تراه الهيئة جوهريا

5( وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االســتثمار أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص 
آخــر مســجل لــدى مديــر الصنــدوق قــادر علــى إدارة أصــول صنــدوق االســتثمار أو أصــول الصناديــق التــي يديرهــا مديــر 

المحفظــة.
6( أي حالة أخرى ترى الهيئة -بناًء عل أسس معقولة-  أنها ذات أهمية جوهرية.
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13. أمين الحفظ:

أ. اسم أمين الحفظ:
الرياض المالية.

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
07070 - 37

ج. عنوان المكتب الرئيس ألمين الحفظ:
اإلدارة العامة: 6775 شارع التخصصي - العليا - الرياض ١2٣٣١-٣٧١2 المملكة العربية السعودية.

920012299 هاتف 

د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
2٠٠٧/٠6/١٩م.

هـ.  األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
 عــن التزاماتــه وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار، ســواٌء أدى مســؤولياته بشــكل 

ً
1( ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال

 بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة االشــخاص المرخــص لهــم، وُيعــّد 
ً
ــا  ثالث

ً
مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا

 تجــاه مديــر الصنــدوق مالكــي الوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة 
ً
أميــن الحفــظ مســؤوال

بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.
 عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح مالكــي الوحــدات، وهــو مســؤول كذلــك عــن 

ً
2( ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال

اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ً
 ثالثا

ً
و. المهام التي كلف 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.

ز. األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:
1( توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.

2( إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.
3( تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ.

 – بالتــزام النظــام أو لوائــح 
ً
4( إذا رأت الهيئــة أن مديــر الصنــدوق أو أميــن الحفــظ قــد أخــل – بشــكل تــراه الهيئــة جوهريــا

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

14. المحاسب القانوني:

أ. اسم المحاسب القانوني:
برايس ووتر هاوس كوبرز

ب. عنوان المكتب الرئيس للمحاسب القانوني:
الطابق رقم 21، برج المملكة، شارع الملك فهد، ص.ب 8282 الرياض 11414، المملكة العربية السعودية.

+ 966114654240 هاتف 
+ 966114651663 فاكس 

www.pwc.com الموقع اإللكتروني

ج. األدوار األساسية ومهام وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني:
 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة المعاييــر 

ً
إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــا

الدوليــة للتقاريــر الماليــة وأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات.
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15. معلومات أخرى:

ســيتم التقديــم عنــد الطلــب السياســات واالجــراءات التــي ســتتبع لمعالجــة تعــارض المصالــح وأي تعــارض مصالــح محتمــل  أ. 
و/أو فعلــي دون مقابــل.

ب. التخفيضات والعموالت الخاصة:
ال توجد.

ج. الزكاة:
ال يتولــى مديــر الصنــدوق إخــراج زكاة الوحــدات االســتثمارية عــن المســتثمرين وتقــع علــى مالــك الوحــدة مســؤولية إخــراج   -

زكاة مــا يملــك مــن وحــدات اســتثمارية.
بنــاء علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكي رقم )م / 113( بتاريــخ ١٤٣8/١١/٠2هـ   -
 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 بمقــدار 5 % علــى كافــة الرســوم 
واألجــور - لمزيــد مــن المعلومــات والتفاصيــل الرجــاء الرجــوع للفقــرة 5/هـــ مــن هــذه المذكــرة - المذكــورة فــي بنــد »مقابــل 
الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب« مــن شــروط وأحــكام ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســية لصنــدوق 

اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول طــول مــدة الصنــدوق.
ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء المتحفــظ متعــدد األصــول تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة على جميع المســتثمرين   -
الذيــن ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس تناســبي بدايــة مــن 1 

ينايــر 2018 م.

د. اجتماع مالكي الوحدات:
والموقــع  الصنــدوق  لمديــر  اإللكترونــي  الموقــع  فــي  ذلــك  عــن  باإلعــالن  الوحــدات  مالكــي  الدعــوة الجتمــاع  تكــون   -

وذلــك: الحفــظ  وأميــن  الوحــدات  مالكــي  جميــع  إلــى  كتابــي  إشــعار  وبإرســال  للســوق،  اإللكترونــي 
1( قبل عشرة أيام عل األقل من االجتماع؛

 قبل االجتماع.
ً
2( وبمدة ال تزيد عن )21( يوما

ســيتم تحديــد اإلعــالن واإلشــعار وتاريــخ االجتمــاع ومكانــة ووقتــه والقــرارات المقترحــة، مــع إرســال نســخة مــن ذلــك لهيئــة   -
الســوق الماليــة.

 إال إذا حضــره عــدد مــن مالكــي الوحــدات مجتمعيــن )25 %( علــى األقــل مــن 
ً
ال يكــون اجتمــاع مالكــي الوحــدات صحيحــا  -

قيمــة وحــدات الصنــدوق.
إن لــم ُيســتوف النصــاب أعــاله، فســيدعو مديــر الصنــدوق الجتمــاع ثــان باإلعــالن عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر   -
الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق، وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى جميــع مالكــي الوحــدات وأميــن الحفــظ قبــل 
 أيــا نســبة الوحــدات الممثلــة فــي االجتمــاع. 

ً
االجتمــاع الثانــي بمــدة ال تقــل عــن )5( أيــام. وُيعــد االجتمــاع الثانــي صحيحــا

يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.  -
يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.  -

يجوز عقـــد اجتماعـــات مالكـــي الوحـــدات واالشـــتراك فـــي مداوالتهـــا والتصويـــت علـــى قراراتهـا بواســـطة وسـائل التقنيـة   -
الحديثـــة وفقـــا للضوابـــط التـــي تضعهــا الهيئــة.

يكون القـــرار نافـــذا بموافقـــة مالكـــي الوحـــدات الذيـــن تمثـــل نســـبة ملكيتهـم أكثـر مـــن 25 % مـن مجـوع الوحـدات الحاضـر   -
مالكهـــا فـــي اجتمـــاع مالكـــي الوحــدات ســواء كان حضورهــم شــخصيا أم وكالــة أم بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة.

يحــق لمالــك الوحــدات وأميــن الحفــظ أن يســتلم إشــعار كتابــي قبــل عشــرة أيــام علــى األقــل مــن االجتمــاع وبمــدة ال تزيــد   -
 قبــل االجتمــاع.

ً
عــن )21( يومــا

يحق لمالــــك الوحــــدات ممارســــة جميــــع الحقــــوق المرتبطــــة بالوحــــدات بمــا فــي ذلــك الحصــــول علــي موافقــه مالكــي   -
الوحــــدات فــــي الصنــــدوق علــــى أي تغييــرات تتطلــب موافقتهــم وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار.

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 غرامــة تجــاه أي طــرف معنــي 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 حاملــي الوحــدات، وذلــك 
 علــى 

ً
 تقويميــا

ً
 بمــدة ال تقــل عــن واحــد وعشــرون )21( يومــا

ً
بعــد إشــعار هيئــة الســوق الماليــة ومالكــي الوحــدات خطيــا

األقــل مــن التاريــخ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه، كمــا ســيتم اإلعــالن فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقــع 
الســوق الماليــة )تــداول( www.tadawul.com.sa  عــن انتهــاء مــدة الصنــدوق ومــدة تصفيتــه. 
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اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:
فــي حــال إنهــاء الصنــدوق، ســيتم تصفيــة أصــول الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه وتوزيــع المبالــغ المتبقيــة بعــد التصفيــة 
علــى مالكــي الوحــدات بنســبة مــا تمثلــه حصصهــم مــن الوحــدات إلــى إجمالــي الوحــدات القائمــة فــي الصنــدوق كمــا 

يحــدده ســجل مالكــي الوحــدات وذلــك خــالل مــدة )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ التصفيــة.

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 بهــذه الشــروط واألحــكام يتعيــن على مالكــي الوحدات 
االتصــال علــى مركــز مســاندة العمــالء لــدى مديــر الصنــدوق أو تقديمهــا مكتوبــة علــى عنــوان مديــر الصنــدوق. ويتــم 
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 لمالــك الوحــدات إيــداع شــكواه لــدى هيئــة الســوق الماليــة - إدارة 
شــكاوى المســتثمرين، كمــا يحــق لمالــك الوحــدات 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 لمالكي الوحدات:
شروط وأحكام الصندوق.  )1

ملخص المعلومات الرئيسة.  )2
العقود المذكورة في مذكرة المعلومات.  )3

القوائم المالية لمدير الصندوق.  )4

ط. أصــول صنــدوق االســتثمار مملوكــة لمالكــي الوحــدات مجتمعيــن )ملكيــة مشــاعة(، وليــس لمديــر الصنــدوق أو مديــر 
الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع أي مصلحــة فــي أصــول 
الصنــدوق أو مطالبــة فيهــا، إال إذا كان مديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ 
 بهــذه 

ً
 لوحــدات الصنــدوق، وذلــك فــي حــدود ملكيتــه، أو كان مســموحا

ً
مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع مالــكا

فِصــح عنهــا فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق أو مذكــرة المعلومــات.
ُ
المطالبــات بموجــب أحــكام هــذه الالئحــة، وأ

ي. معلومات أخرى:
علــى حــد علــم مديــر الصنــدوق ومجلــس إدارتــه فإنــه ال يوجــد معلومــة ينبغــي معرفتهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق 
ومجلــس إدارتــه لــم يتــم إدراجهــا فــي مذكــرة المعلومــات هــذه أو شــروط وأحــكام الصنــدوق والتــي يكــون لهــا تأثيــر 
علــى قــرار االســتثمار فــي الصنــدوق المتخــذ مــن قبــل مالكــي الوحــدات الحالييــن أو المحتمليــن أو مستشــاريهم الفنييــن. 

ك. اإلعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار الموافق عليها من هيئة السوق المالية:
ال يوجد.

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 مجلــس 
ً
ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع عــن ممارســتها وفقــا  -

إدارة الصنــدوق، وحفــظ ســجل كامــل يوثــق ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع ممارســتها وأســباب ذلــك.
سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه اإللكتروني وموقع السوق المالية السعودية )تداول(  -

www.tadawul.com.sa  عــن السياســات المتعلقــة بحقــوق التصويــت التــي يتبعهــا فــي الجمعيــات العامــة للشــركات   
المدرجــة.
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