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اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن وجد( – ال تنطبق  )2

مراجعة ألنشطة االستثمار خال الفترة:  )3
تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف و اســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغالل الفــرص 
االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط و أحــكام الصنــدوق قــدر 

اإلمــكان.

4(  أداء صندوق االستثمار خال الفترة:

Jun-18-30جدول مقارنة يغطي فترة الستة أشهر األولى من عام 2018م

٤٨,١٠٠,٧٩٢صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الفترة

١٦.٩٨صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية الفترة

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
األقلاألعلى

17.149214.5842

2,833,532.75عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة

ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لحملة الوحداتقيمة األرباح الموزعة لكل وحدة )حيثما ينطبق(

0.95 %نسبة المصروفات
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أمين الحفظ:
الرياض المالية

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. 

أتعاب المراجع الخارجي:
دفــع لمراجــع الحســابات 

ُ
 ت

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

للصنــدوق. الخارجــي 
آخر موعد الستام طلبات االشتراك واالسترداد:	 

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

:)”VAT“( ضريبة القيمة المضافة
ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار %5 أو أي رســوم ضريبيــة تحددهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى كافــة الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بنــد “مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب” مــن شــروط وأحــكام ومذكــرة 

المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســية لصنــدوق اإلنمــاء لإلصــدارات األوليــة طــول مــدة الصنــدوق.
ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء لإلصــدارات األوليــة 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.

أهداف الصندوق االستثمارية:
صنــدوق اإلنمــاء لألســهم الســعودية هــو صنــدوق اســتثمار مفتــوح يهــدف إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويــل مــن 
خــالل االســتثمار بشــكل أساســي فــي جميــع أســهم الشــركات المدرجــة، فــي ســوق األســهم الســعودي )تــداول( والمجــازة 
مــن قبــل الهيئــة الشــرعية لــدى مديــر الصنــدوق، كمــا يهــدف الصنــدوق إلــى توفيــر قنــاة اســتثمارية ملتزمــة بالضوابــط 
 ،)Al-Inma Saudi Islamic Index, by Ideal Ratings( الشــرعية، وتحقيــق أداء أفضــل مــن أداء المؤشــر اإلرشــادي المســتقل
والــذي تقــوم بإعــداده شــركة متخصصــة مســتقلة. ويمكــن للمســتثمر متابعــة أداء المؤشــر اإلرشــادي مــن خــالل الموقــع 
اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق. يتــم احتســاب أداء المؤشــر اإلرشــادي باحتســاب وزن كل شــركة كمــا فــي بدايــة عمــل المؤشــر، 
 إلــى قيمتهــا فــي بدايــة عمــل المؤشــر، ويكــون تأثيرهــا علــى األداء العــام 

ً
ومــن ثــم يتــم احتســاب أداء كل شــركة اســتنادا

للمؤشــر بحســب وزنهــا القيمــي. بشــكل ربــع ســنوي، يتــم إعــادة احتســاب أوزان الشــركات وإدخــال أكبــر أربعيــن شــركة موافقــة 
للشــريعة مــن حيــث القيمــة الســوقية إلــى حســبة المؤشــر. يتــم التعامــل مــع جميــع اجــراءات الشــركات التــي تــؤدي إلــى 

تغيــرات جوهريــة فــي الــوزن القيمــي مثــل توزيعــات األســهم وزيــادة رأس المــال.
 ،)REITs( كمــا سيســتثمر مديــر الصنــدوق فــي ســوق نمــو – الســوق الموازيــة، وفــي صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة
وصناديــق االســتثمار المتداولــة )ETFs(، كمــا سيشــارك مديــر الصنــدوق فــي الطروحــات األوليــة والطروحــات المتبقيــة فــي 
ســوق األســهم الســعودي )تــداول( وســوق نمــو – الســوق الموازيــة، واســتثمار النقــد الزائــد فــي صناديــق أســواق النقــد. 
لــن يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لمالكــي الوحــدات وســيعمل علــى إعــادة اســتثمار األربــاح الرأســمالية والتوزيعــات 

النقديــة المحققــة فــي الصنــدوق.
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سياسات استراتيجيات االستثمار الرئيسية:
ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى االســتثمار بشــكل أساســي فــي جميــع أســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق 	 

األســهم الســعودية بنــاًء علــى التحليــالت األساســية لهــذه الشــركات -علــى أن تكــون مجــازة مــن الهيئــة الشــرعية-بغية 
تحقيــق أهــداف الصنــدوق االســتثمارية طويلــة األجــل، وذلــك مــن خــالل االســتراتيجيات اآلتيــة:

 إلى الشركات الفعلية.. 1
ً
 من دراسة وبحث االقتصاد، والقطاع، نزوال

ً
يبدأ اختيار الفرصة االستثمارية تدريجيا

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(.

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

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 األســهم، وفــي الوقــت 
ذاتــه قيــاس األداء باســتخدام المؤشــر اإلرشــادي المســتقل. 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 الــي فوائــض 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 )تــداول( 
وســوق نمــو- الســوق الموازيــة وأي ســوق أخــرى موافــق عليهــا مــن قبــل الهيئــة دون التركيــز علــى قطــاع أو 
صناعــة معينــة كمــا يســتثمر مديــر الصنــدوق فــي صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة )REITs(، وصناديــق االســتثمار 
المتداولــة )ETFs(، كمــا سيشــارك مديــر الصنــدوق فــي الطروحــات األوليــة والطروحــات المتبقيــة فــي ســوق األســهم 

الســعودي )تــداول( وســوق نمــو – الســوق الموازيــة، واســتثمار النقــد الزائــد فــي صناديــق أســواق النقــد.

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

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.

قيود/ حدود االستثمار:

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

خــالل إدارتــه للصنــدوق بالقيــود والحــدود التــي تفرضهــا الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة 
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 )5%( 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.

سيستثمر الصندوق في األوراق المالية المصدرة و/أو المسجلة في المملكة العربية السعودية السعودي فقط. ج. 

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

حدود االستثمار:
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المخاطر الرئيسية لاستثمار في الصندوق:
تحذير للمستثمرين بالصندوق:

قد يتعرض أداء الصندوق لتقلبات عالية بسبب تكوين استثماراته. أ. 

 على أداء الصندوق أو أداء المؤشــر 
ً
األداء الســابق لصندوق االســتثمار أو األداء الســابق للمؤشــر-إن وجد-ال ُيعّد مؤشــرا ب. 

في المســتقبل.

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. 

هأ.قد يخسر مالكي الوحدات األموال عند االستثمار في صندوق االستثمار. 

 لدرجــة المخاطــر المرتبطــة باألصــول المســتثمر بهــا 
ً
ُيعــدُّ االســتثمار فــي الصنــدوق طويــل األجــل وعالــي المخاطــر نظــرا و. 

ــأن ثمــة زيــادة ســتحدث فــي قيمــة  والمخطــط االســتثمار بهــا وليــس هنــاك تأكيــد يمكــن أن يقدمــه مديــر الصنــدوق ب
 
ً
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 الوحدات 
أخــذ عوامــل المخاطــر اآلتيــة بعيــن االعتبــار قبــل االشــتراك فــي الصنــدوق والتــي مــن المحتمــل أن تؤثــر فــي صافــي قيمة 

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.

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

الهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق تــرى أنهــا غيــر متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية الُمعــّدة مــن قبلهــا، فإن اســتثمارات 
الصنــدوق ســتتركز فــي عــدد أقــل مــن الشــركات، وبالتالــي يكــون لتقلبات أســعارها األثــر الكبير علــى أداء الصندوق، فقد 
 إذا قــررت الهيئــة الشــرعية 

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

ــك 
ّ
لــدى مديــر الصنــدوق أن هــذه الشــركات لــم تعــد تتوافــر فيهــا الضوابــط التــي بموجبهــا أجــازت الهيئــة الشــرعية تمل

ــِق هــذا األمــر واضطــرار الصنــدوق إلــى التصــرف في األســهم في وقت تشــهد فيه أســعارها 
ُّ

أســهمها، وفــي حــال تحق
؛ فــإن الصنــدوق قــد يكــون عرضــة للخســارة.

ً
انخفاضــا

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

التقرير األولي
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

6



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 

ً
ــر ســلبا ــدوق قــد يتأث ــدوق، وبالتالــي فــإن أداء الصن ــر الصن مدي

بأعمــال الصنــدوق وصعوبــة توفيــر بدائــل علــى نفــس المســتوى ذاتــه مــن الخبــرة والمهــارة والــذي بدوره مــن الممكن 
أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى اســتثمارات الصنــدوق.

مخاطــر تضــارب المصالــح: قــد يتعــرض الصنــدوق للمخاطــرة نتيجــة تضــارب المصالــح بيــن الصناديــق أو المنتجــات الماليــة 	 
التــي يديرهــا أو ســيديرها مديــر الصنــدوق، وللتقليــل مــن ذلــك يقــوم مجلــس إدارة الصنــدوق باإلشــراف علــى أي 
 التبــاع سياســة تضمــن المحافظة علــى مصالح مالك 

ً
تضــارب فــي مصالــح الصنــدوق. كمــا يســعى مديــر الصنــدوق جاهــدا

الوحــدات ومعاملتهــم بصــورة صحيحــة وعادلــة.

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 

عرضة 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 عمليــات االســترداد الكبيــرة: مــن الممكــن تملــك عــدد محــدد من المســتثمرين ألكثر مــن %10 من أصــول الصندوق 	 
وفــي حــال حــدوث عمليــة اســترداد كبيــرة لوحــدات الصنــدوق مــن قبــل هــؤالء المســتثمرين قــد يتســبب ذلــك في تســييل 
بعــض أصــول الصنــدوق عنــد أســعار غيــر عادلــة أو غيــر مناســبة مــن وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق كمــا يحد انخفــاض أصول 

 علــى ســعر الوحدة.
ً
الصنــدوق مــن قــدرة مديــر الصنــدوق علــى االســتثمار بشــكل أكبــر وهــذا مــن شــأنه التأثيــر ســلبا

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 األخرى التي قد يســتثمر فيها 

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 تكون قابلــة للمتاجرة والتداول بشــكل أقل وبأحجام 
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 صعوبة مــن غيرها. وحيث أن الشــركات المطروحة 
 لمخاطــر جوهريــة ويجــب أن 

ً
 جيــدة لنمــو رأس المــال، فإنهــا تتعــرض أيضــا

ً
فــي الســوق المــوازي )نمــو( قــد توفــر فرصــا

 فــإن أســهم الســوق المــوازي ال يوجــد لديهــا بيانــات جيــدة كمــا هــو موجــود فــي 
ً
تعتبــر كأســهم مضاربــة. وتاريخيــا

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.   
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مخاطــر االســتثمار فــي الصناديــق العقاريــة المتداولــة: يجــوز للصنــدوق االســتثمار فــي الصناديــق العقاريــة المتداولــة 	 
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 صناديــق المؤشــرات المتداولــة مرتكــزة علــى مؤشــرات 	 
ً
مخاطــر االســتثمار فــي صناديــق المؤشــرات المتداولــة: نظــرا

ــة لتلــك  ــرة المكون ــذا فــإن الشــركات والصناعــات الكبي ــه، ل ــة حســب رأس مــال الســوق للشــركات المشــمولة في موزون
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 	 
للزكاة والدخل )»GAZT«( الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة )“VAT”( الصادر بموجب المرســوم الملكي 
 ضرائــب و / أو زكاة علــى صناديــق االســتثمار الســعودية وســيتم احتســاب 

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

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 فينبغي على المســتثمرين المحتملين استشــارة 

مستشــاريهم الضريبييــن فيمــا يتعلــق بالضرائــب المترتبــة علــى االســتثمار فــي الوحــدات 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.

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

 
ً
تنتفــي المســؤولية عــن مديــر الصنــدوق أو أي مــن تابعيــه فــي حــال وقــوع أي خســارة ماليــة للصنــدوق مــا لــم يكــن ذلــك ناتجــا

عــن تعديــه أو تفريطــه.

مجلس إدارة الصندوق:

)رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق وعضــو مســتقل( األستاذ / خالد بن عبد الله الرميح      
يحمــل األســتاذ/ خالــد درجــة البكالوريــوس فــي علــم النفــس مــن جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض، حيــث يتمتــع بخبــرة عمليــة 
 فــي المجــاالت اإلداريــة والفنيــة والقياديــة، تــدرج فــي العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي شــركة أرامكــو منذ 

ً
تزيــد عــن 30 عامــا

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

مســتقل( )عضــو  الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباني                                                 
يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا فــي كنــدا ودرجــة الماجســتير في االقتصــاد من جامعــة كونكورديا 
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 المجــال 
 منصــب رئيــس لقســم التمويــل واالســتثمار فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، 

ً
األكاديمــي، كمــا يشــغل حاليــا

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.
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االستاذ / تركي بن عبد العزيز بن مرشود                                       )عضــو غيــر مســتقل(
ــد عــن 10 ســنوات فــي مجــال  ــرة تزي ــع بخب يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة مــن جامعــة الملــك ســعود، ويتمت
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 مــن األعمــال 

ً
األوراق الماليــة، يشــغل حاليــا

االستشــارية فــي المجــال االســتثماري وتأســيس الشــركات.

مســتقل( غيــر  )عضــو  االستاذ / مازن بن فواز بغداد                                                           
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 المجال 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، ورئيس االســتثمار 

 منصــب رئيــس إدارة االســتثمار بشــركة االنمــاء لالســتثمار.
ً
بشــركة اتــش اس بــي ســي العربيــة الســعودية، يشــغل حاليــا

الهيئة الشرعية:

الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح األطرم:
 ، حاصــل علــى الدكتــوراه مــع مرتبــة الشــرف األولى والماجســتير بدرجــة امتياز في 

ً
 للهيئــة؛ عضــو مجلــس الشــورى ســابقا

ً
رئيســا

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، وعضويــة 
 في مجمع الفقه اإلســالمي 

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

الدولــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي، كمــا كان فضيلتــه عضــو هيئــة التدريس بقســم الفقه في كلية الشــريعة بجامعة 
 للهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي.

ً
 وأمينــا

ً
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 بالمعهــد العالــي للقضــاء، وفـضــيلتـــه مـــن العـلـمـــاء 
البـارزيـــن فـــي فـقـــه المعامالت المالية، وله إسهامات بارزة في ذلك، ويـشــــغــــــل عـضـــويــــة عـــــدد مــــن الهــيــئـــــات للعديد من 
المؤسســات الماليــة واالقتصاديــة اإلســالمية داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا، وهو عضو مجمع فقهاء الشــريعة 

بأمريــكا الشــمالية، وعضــو اللجنــة الشــرعية لمراجعــة تنظيــم جبايــة الــزكاة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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التعامات:

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

 في يــوم التقويــم الالحق ليوم 
ً
حــال تســلم الطلــب بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء مــن يــوم التعامــل فــإنَّ الطلــب ُيعــدُّ نافــذا

التعامــل التالي.
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.

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 ضمن أمور 
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 العربية الســعودية.

و. نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين:
يهدف مدير الصندوق إلى االلتزام بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

ز. اشتراك مدير الصندوق في وحدات الصندوق:
يجــوز لمديــر الصنــدوق، االســتثمار فــي الصنــدوق واالشــتراك فــي وحداتــه لحســابه الخــاص عنــد أو بعــد تأســيس الصنــدوق. 
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 طلب 
، وفــي حــال تســلم طلــب االشــتراك أو االســترداد بعــد نهايــة يــوم التعامــل الســاعة الرابعــة 

ً
االشــتراك او االســترداد مكتمــال

مســاًء فســيتم معاملتــه كطلــب فــي يــوم التعامــل التالــي.
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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 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 طلبات االســترداد المكتملة عن طريق المناولة باليد أو من خالل إرســالها عبر القنوات االلكترونية 
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 الشركة/المؤسســة باإلضافة إلى 

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 به من 
قبــل المســتثمر الفــرد علــى األقــل مبلــغ خمســة آالف )5,000( ريــال ســعودي. وفــي الحالــة األخيــرة فلــن يقبل طلب 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 الصندوق:

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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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 الموزعة 	 

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

)إن وجدت(.
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.	 
يتم تقويم أسعار صفقات المرابحة استنادا إلى مستوى العوائد الفعلية للصفقات المتعاقد عليها في يوم التقويم.	 
 إليهــا األربــاح الموزعــة 	 

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

)إن وجــدت(.
 إلــى آخــر ســعر وحــدة 	 

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

معلــن للصنــدوق المســتثمر فيه.
يتم حساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله حسب ما يلي:	 

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

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 5/ه مــن   o
مذكــرة المعلومــات(.

ب. يتــم تقويــم وحــدات الصنــدوق فــي يومــي االثنيــن واالربعــاء عنــد الســاعة الخامســة مســاًء 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 لذلــك اليــوم.

ج. في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير سيتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
 للمــادة )68( 

ً
ســيلتزم مديــر الصنــدوق باإلجــراءات التــي ســتتخذ فــي حالــة الخطــأ فــي التقويــم أو الخطأ في التســعير وفقا  )1

مــن الئحــة صناديق 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 الوحــدة 

ً
3( ســيتم إبــالغ الهيئــة فــورا

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

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

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

التقويم والتســعير.

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

تحديــث مســتندات »صنــدوق لألســهم الســعودية« والتــي تشــمل شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات وملخــص 
 لتعميــم هيئــة الســوق الماليــة الصــادر بتاريــخ 1437/10/16هـــ الموافــق 2016/07/21م بشــأن اعتمــاد الئحــة 

ً
المعلومــات وفقــا

صناديــق االســتثمار المعدلــة وموعــد تطبيقهــا.

ــن مالكــي الوحــدات مــن اتخــاذ قــرار مــدروس ومبنــي علــى معلومــات كافيــة بشــأن 
ِّ
َمك

ُ
أي معلومــة أخــرى مــن شــأنها أن ت  )6

أنشــطة الصنــدوق خــالل الفتــرة - ال يوجــد أي تغييــر علــى معلومــات الصنــدوق التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى قــرار مالكــي 
الوحــدات.

إذا كان صنــدوق االســتثمار يســتثمر بشــكل كبيــر فــي صناديــق اســتثمار أخــرى، يجــب اإلفصــاح عــن نســبة رســوم اإلدارة   )7
المحتســبة علــى الصنــدوق نفســه والصناديــق التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق - اإلفصــاح عــن نســبة رســوم اإلدارة المحتســبة 

علــى الصنــدوق نفســه والصناديــق التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق بشــكل كبيــر: 

 بشــكل واضــح ماهيتهــا وطريقــة 
ً
بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــالل الفتــرة، مبينــا  )8

االســتفادة منهــا: ال يوجــد.

1.75% سنوياصندوق اإلنماء لألسهم السعودية

تاريخ االغاقتاريخ التجاوزنوع التجاوز سبب التجاوز #

1
وجــود تجــاوز ســلبي )passive breach( فــي مصــرف الراجحــي  
فــي  الشــركة  وزن  مقابــل   %  15.01 الشــركة  وزن  بلــغ  حيــث 

%  15 االسترشــادي  المؤشــر 
2018/05/282018/05/30تجاوز سلبي

2
وجود تجاوز ســلبي )passive breach( في شــركة ســابك  حيث 
بلــغ وزن الشــركة 12.11 % مقابــل وزن الشــركة فــي المؤشــر 

االسترشــادي 12 %
2018/05/282018/06/03تجاوز سلبي

3
ســابك   شــركة  فــي   )passive breach( ســلبي  تجــاوز  وجــود 
فــي  الشــركة  وزن  مقابــل   %  12.02 الشــركة  وزن  بلــغ  حيــث 

%  12 االسترشــادي  المؤشــر 
2018/6/42018/6/5تجاوز سلبي

9(  مخالفات قيود االستثمار:
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 ب( القوائم المالية:
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