
 

 

Classification: Private 

 

 

 2022 رير السنويالتق

 :االستثمار صندوق معلومات (أ

  االستثمار صندوق اسم (1

 . صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 

  .وممارساته االستثمار وسياسات أهداف (2

ترتكز . صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى المحافظة على رأس المال، وتحقيق عوائد مع توفير السيولة النقدية عند طلب المستثمرصندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي هو 

 سياسة الصندوق االستثمارية بشكل أساسي في أدوات أسواق النقد قصيرة األجل المتوافقة مع المعايير 

 

  .واألرباح الدخل توزيع سياسة (3

 . وزيع أي أرباح لمالكي الوحدات وسيعمل على إعادة استثمار األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المحققة في الصندوقلن يقوم الصندوق بت

 

  .مقابل وبدون الطلب عند متاحة الصندوق تقارير بأن يفيد بيان (4

 يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل

 

  .)ُوجد إن)الخدمة لمزود اإللكتروني والموقع للصندوق، االسترشادي المؤشر وصف (5

لن يرتبط أداء الصندوق بأي مؤشر، وسيتم استخدام المؤشر كمرجع للمقارنة ( SAIBID 1 month. )لمدة شهر( سايبد)معدل العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي 

 . مع أداء الصندوق

 

 :الصندوق أداء  (ب

 :ويوضح(الصندوق تأسيس منذ أو)األخيرة  الثالث المالية السنوات يغطي مقارنة جدول (1

 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 السنوات المالية الثالث األخيرة

 2,090,655,358 8,347,992,651 6,680,548,280 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية

 11.96 11.70 11.57 نهاية كل سنة ماليةصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في 

 . أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
 األقل األعلى األقل األعلى األقل األعلى

11.57 11.36 11.70 11.57 11.96 11.70 

 174,962,957 713,494,166 578,207,297 . عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية

 الوحدات لحملة أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ال (. حيثما ينطبق)قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة 

 %1.65 %0.27 %0.35 نسبة المصروفات

 مقترضة أصول اليوجد نسبة األصول المقترضة من إجمالي قيمة األصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها

 %0.03- %0.62 %0.93 . االسترشادي للصندوق بأداء الصندوقنتائج مقارنة أداء المؤشر 

 

 : سجل أداء يغطي ما يلي (2

 (حيثما ينطبق)العائد اإلجمالي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات ومنذ التأسيس  .أ

 سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

19.57% 10.61% 5.23% 2.18% 

 

 (أو منذ التأسيس)العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية،  .ب

 

ويجب أيضاً اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، . االستثمار على مدار العام جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحّملها صندوق .ج

 . ويجب اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 34,454,609 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 %1.65 إجمالي نسبة المصروفات

 اليوجد . التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضهاالظروف 

 

 

 

 

 . يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق .د

 . تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض متسق

 

 . بشكل واضحإذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها  (3

 . ال يوجد أي تغييرات جوهرية خالل فترة التقرير

 

االمتناع من  / غير موافق  / موافق )اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي على اسم الُمصِدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت  (4

 (. التصويت

 ال تنطبق لطبيعة عمل الصندوق

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

2.18% 1.17% 1.80% 2.79% 2.25% 2.01% 1.97% 0.98% 0.96% 0.87% 
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  : س ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي على سبيل المثال ال الحصر علىتقرير مجل (5

 . أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية .أ

 نوع العضوية اسم العضو
 عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق خالد بن عبد هللا الرميح / األستاذ 

 مستقلعضو  محمد بن ابراهيم السحيباني / الدكتور 

 عضو غير مستقل مازن بن فواز بغدادي / االستاذ 

 

 . ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب

  خالد بن عبد هللا الرميح / األستاذ  (1

عاماً في المجاالت اإلدارية والفنية والقيادية، تدرج  30خالد درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يتمتع بخبرة عملية تزيد عن  / يحمل األستاذ

وحتى اآلن، يشغل حاليا منصب مدير شؤون شركة أرامكو السعودية في منطقة الرياض، وقد مثل  1976في العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو منذ التحاقه بها في عام 

 . الشورى وهيئة الخبراءشركة أرامكو لدى العديد من الجهات الحكومية، ومجلس 

  محمد بن ابراهيم السحيباني                 / الدكتور  (2

االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام يحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كونكورديا في كندا ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة كونكورديا ودرجة الماجستير في 

سنة في المجال األكاديمي، كما  29ي االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس في االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام، يتمتع بخبرة تزيد عن ودرجة البكالوريوس ف

ات األكاديمية وقدم مجموعة من األوراق العلمية يشغل حالياً منصب رئيس لقسم التمويل واالستثمار في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وقد عمل على كثير من النشاط

جان والهيـئات العلمية في جامعة اإلمام  واألعمال االستشارية في المجال االقتصادي، ويحمل الدكتور السحيباني عضوية جمعية االقتصاد السعودية و عضوية العديد من المجالس والل

 . محمد بن سعود اإلسالمية

  از بغداديمازن بن فو / االستاذ  (3

وقد عمل مازن في كل من بنك الرياض والسعودي الفرنسي . عاماً في مجال االستثمار 20مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اإلنماء لالستثمار، ولديه خبرة أكثر من 

وقد عمل مازن في إدارة . ن يشغل منصب رئيس االستثمار في إتش إس بي سي العربية السعوديةكابيتال وأخيراً إتش بي سي العربية السعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كا

ويحمل مازن شهادة البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد . الصناديق االستثمارية والمحافظ الخاصة الُمدارة في اسواق األسهم والنقد على المستويين المحلّي والخليجي

 . والمعادن كما حصل على دورات متخصصة في مجاالت اإلدارة من معهد انسياد للدراسات العليا في ادارة االعمالللبترول 

 

  . وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته .ج

الموافقة على عقود تقديم خدمات  -على سبيل المثال ال الحصر  -الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك  (1

 . الصندوق أو سيقوم بها في المستقبلاإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها 

 . التصويت المتعلقة بأصول الصندوقاعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق  (2

 . الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق -متى كان ذلك مناسباً  -اإلشراف، و  (3

زام الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة الت (4

 . المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار -على سبيل المثال ال الحصر  -ذات العالقة، ويشمل ذلك 

وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة ( خروأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آل)الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار  (5

 (. حيثما ينطبق)مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم 

يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، ( سواء أكان عقداً أم غيره)التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر  (6

 . التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار إضافة إلى

 . التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق (7

وأي )في الئحة صناديق االستثمار االطالع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليها  (8

ي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وماورد في الئحة صناديق ، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك(تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر

 . االستثمار

 . بالصندوق وكيفية التعامل معها تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة (9

 . واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة وحسن نية  (10

 . تدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق (11

؛ وذلك للتأكد (وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر)صناديق االستثمار  االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليها في الئحة (12

 . من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار

 

 . تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .د

 . السنة المالية بحد أقصى تُمثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين لاير سعودي عن 24,000

 

 . بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق .ه

ً أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق، وسيقوم مجلس  إدارة الصندوق باإلشراف على أي تعارض للمصالح إن وجدت ال يوجد حاليا

 . وتسويتها، وسيتم بذل أقصى جهد ممكن لحل أي تعارض للمصالح بحسن النية وبالطريقة المناسبة

 . بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة .و

  األعضاء 

 اسم الصندوق نوع الصندوق
 االستاذ / مازن بغدادي

 الدكتور / محمد

 السحيباني
 االستاذ / خالد الرميح

 صندوق اإلنماء العقاري طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق دانية مكة الفندقي طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء الثريا العقاري طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق القيروان اللوجيستي طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء المدر للدخل األول طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل
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 صندوق ضاحية سمو العقاري طرح خاص .......... عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء مكة العقاري طرح عام .......... .......... مستقلعضو غير 

 صندوق اإلنماء مشارف العوالي طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء منطقة اإلنماء اللوجيستي طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثاني طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء المحمدية العقاري طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 اإلنماء اللوجيستيصندوق مجمع  طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق االنماء رياض فيو طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء وريف الوقفي طرح عام .......... عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء عناية الوقفي طرح عام .......... عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق بر الرياض الوقفي طرح عام .......... عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام طرح عام .......... عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق القصيم الوقفي طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 متعدد األصولصندوق اإلنماء المتوازن  طرح عام عضو مستقل عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية طرح عام عضو مستقل عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية طرح عام عضو مستقل عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء الجزيرة األول طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 قصيرة األجل –صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية  طرح عام .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق االستثمار في قطاع الحج والعمرة طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 الطرقصندوق اإلنماء الوقفي لمساجد  طرح عام .......... عضو مستقل عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء ضاحية الرياض العقاري طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 1-صندوق االنماء الخاص لألسهم طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 الصندوق العائلي الخاص طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة طرح عام .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء شمال الرياض العقاري طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء شمال جدة العقاري طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 اإلنماء الخمرة العقاري صندوق طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق اإلنماء للفرص المدرة للدخل طرح خاص .......... .......... عضو غير مستقل

 صندوق االنماء ريت الفندقي طرح عام .......... .......... عضو غير مستقل

 العقاريصندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية  طرح خاص .......... عضو مستقل عضو غير مستقل

 

 . الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه .ز

 (1)نأمـل االطـالع علـى الملحـق 

 

 : مدير الصندوق (ج

  . اسم مدير الصندوق، وعنوانه (1

 شركة اإلنماء لالستثمار

 09134-37: ترخيص هيئة السوق المالية رقم

 . ، طريق الملك فهد 2الرياض، حي العليا، برج العنود 

 المملكة العربية السعودية 11544الرياض  55560. ب. ص

  8004413333: هاتف 

 www.alinmainvestment.comالموقع اإللكتروني  

 

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

 ال يوجد

 

 . مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة (3

ر االلتزام بقيود االستثمار التي نصت تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف و استراتيجيات الصندوق مع استغالل الفرص االستثمارية الممكنة اخذين باالعتبا

 . الصندوق قدر اإلمكانعليها شروط و أحكام 

 

 . تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة (4

 . عن المؤشر االسترشادي 0.03- %وبفارق 2.21 % مقارنة بالمؤشر االسترشادي 2.18 %  كان أداء الصندوق خالل العام
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Classification: Private 

 

 . الفترةخالل ( بالنسبة إلى الصندوق العام)تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق  (5

 م 2022/  09/  07 بتاريخ التحديثات

 الصيغة الحالية الصيغة المقترحة مبررات التغيير

 . لم يلتزم مراجع الحسابات بتواريخ التسليم الداخلية مع شركة اإلنماء لالستثمار
شركة اللحيد واليحيى : مراجع الحسابات

 (. LYCA)محاسبون قانونيون 
الدكتور محمد العمري : مراجع الحسابات

 (. BDO)وشركاه 

 

 

 

ن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة (6  . أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمّكِ

 ال يوجد 

 

نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن  (7

 . الصندوق

 ال يوجد. 

 

 (إن ُوجدت)بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها  (8

 . ال يوجد

 

  . هذه الالئحة تضمينها بهذا التقريرأي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت  (9

 م2022التجاوزات االستثمارية لصندوق االنماء للسيولة بالريال السعودي لعام 

 تاري    خ االغالق اإلجراء المتخذ/الخطة التصحيحية تاري    خ التجاوز نوع التجاوز  سبب التجاوز  #

1 
ي قيود االستثمار من الئحة صناديق 

تجاوز ف 
لوجود ما نسبته اقل من االستثمار وذلك 

ي قيمة أصول الصندوق. 10)
 %( من صاف 

passive breach 20-10-2022 
عدم إعادة استثمار االستحقاقات القادمة 

 للتعزيز السيولة النقدية 
November 1, 2022 

 

 

  . مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق (10

 شهرينسنوات و  6

 

 (. حيثما ينطبق)يجب اإلفصاح عن نسبة مصروفات كّل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرّجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها  (11

 .دال يوج

 

 

 

  : ين الحفظأم (د

 . اسم أمين الحفظ، وعنوانه (1

 . الرياض المالية

 . 7279 – 13241الرياض  69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414: اإلدارة العامة

 المملكة العربية السعودية

 07070-37برقم الترخيص  

 920012299هاتف 

 www.riyadcapital.com: الموقع االليكتروني

 

 . وصف موجز لواجباته ومسؤولياته (2

ثاً بموجب أحكام الئحة يُعدّ أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثال (1

وق المالية، ويُعدّ أمين الحفظ مسؤوالً تجاه مدير الصندوق مالكي الوحدات ومجلس إدارة الصندوق عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب صناديق االستثمار والئحة مؤسسات الس

 . احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره الُمتعمد

ؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق يُعدُّ أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مس (2

 . بحفظ أصول الصندوق

 

  : مشغل الصندوق (ه

 . اسم مشغل الصندوق، وعنوانه (1

 شركة اإلنماء لالستثمار

 09134-37: ترخيص هيئة السوق المالية رقم

 . ، طريق الملك فهد 2الرياض، حي العليا، برج العنود 

 المملكة العربية السعودية 11544الرياض  55560. ب. ص

  8004413333: هاتف 

 www.alinmainvestment.comالموقع اإللكتروني  

 

 . وصف موجز لواجباته ومسؤولياته (2

 : االدوار االساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار

 . يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تشغيل صناديق االستثمارفيما  (1

http://www.alinmainvestment.com/


 

 

Classification: Private 

 

 . يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها (2

 . يجب على مشغل الصندوق إعداد سجّل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة (3

 . مشغل الصندوق مسؤوالً عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات يُعدّ  (4

 . يُعدُّ مشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً وعادالً  (5

 . ات االشتراكيجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات االشتراك بالسعر الذي يُحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلب (6

 . يجب على مشغل الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لالئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق (7

 

 

  : مراجع الحسابات (و

 . اسم مراجع الحسابات، وعنوانه

 : اسم مراجع الحسابات. أ

 (LYCA)  قانونيون محاسبون واليحيى اللحيد شركة

 : العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات. ب

 السعودية العربية ،المملكة 11691 الرياض 85453. ب.ص فهد، الملك طريق المحمدية، حي عشر، الثاني الدور تاور، جراند العنوان

 101: تحويلة ،+  966 11 2693516 هاتف

 +966 11 2694419 فاكس

 www.lyca.com.sa اإللكتروني الموقع

 

 : القوائم المالية (ز

 لصندوق االستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( أو الفترة األولية التي يغطيها التقرير)يجب أن تُعدّ القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية 

 (2)أمـل االطـالع علـى الملحـق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classification: Private 

 

 (1)الملحـق 

 . الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه

 

 (. Cisco Webex Meetings)م، من خالل منصة  01:00م الساعة 2220 مارس 15 في ( 24)عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم تم  -1

 

 : جدول أعمال االجتماع

 (. إذا لم يتم ذلك بعد) 2021 مارس 30أو التوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق الذي عقد في  / الموافقة و • 

 (. إن وجدت)أو التوقيع على القرارات والوثائق بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالتمرير حتى هذا االجتماع  / الموافقة و • 

 (. وأي تحديث هام حتى اجتماع مجلس اإلدارة) 2022 مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى فبراير• 

 (. إن وجد)مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق حتى اجتماع مجلس اإلدارة • 

 . لقاء مع مسؤولي االمتثال والمخاطر• 

 (. إن وجد)لتي تم تطبيقها من قبل الهيئة العامة لسوق المال حتى اجتماع مجلس اإلدارة مناقشة مخالفات الصندوق باإلضافة إلى العقوبات ا• 

 (. إن وجدت)مسائل أخرى • 

 

 : شرح لألنشطة التي تم ذكرها في قائمة المراجعة

  هذا العدد بشكل فعالتمت مراجعة عدد الصناديق العامة التي يشرف عليها المجلس سنوياً وتم تقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشراف على . 

 أخرى مناقشة أداء الصناديق العامة، لمعرفة مدى التزام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية . 

 : صندوق االنماء للسيولة

 

 أداء صندوق االنماء للسيولة : 

مقارنة بالمؤشر االسترشادي وهو  2022% من بداية  1.36حافظ صندوق السيولة على األداء اإليجابي خالل الفترة السابقة من اخر اجتماع وكان أداء الصندوق بشكل سنوي بحوالي 

 نقطة أساس فارق على أساس سنوي.  71% اعلى بحوالي 0.65

 توزيع األصول : 

 . إلى ستة أشهر لصندوق هو لمدة ثالثةأن الجزء الكبير من توزيع أصول ا

 التغيير في حجم األصول المدارة : 

 . مليار لاير سعودي الى تاريخ االجتماع 8.4حجم األصول المدارة بالصندوق 
 . مليار لاير سعودي كحجم أصول مدارة بالصندوق وذلك خالل نهاية شهر فبراير 8.4وتم إخطار األعضاء ببلوغ حجم الصندوق حوالي 

 راكات واالسترداداتاالشت : 

مليار لاير سعودي مع صافي انخفاض بحجم  4.5وبلغت االستردادات حجم  مليار لاير سعودي من االجتماع السابق الي نهاية شهر فبراير 3.2كان حجم االشتراكات في الصندوق بمقدار 

 . مليار لاير سعودي 1.2األصول المدارة 
 : ترتيب الصندوق

 من ناحية األداء من االجتماع السابق. المنافس مقارنة بالصناديق المشابهة وتقدم من الترتيب الثالث الى الترتيب الثانيحافظ الصندوق على أدائه 

 

 تم االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام وتم مراجعة التزام الصندوق لجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة . 

  بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوماتالتأكد من قيام مدير الصندوق . 

 ال توجد. :توصيات مدير الصندوق 

 العمالء وغيرها( ألعضاء المجلس حال توفرها لالطالع و/أو  سيتم ارسال بعض التقارير النظامية )ومن ضمنها تقييم مقدمي الخدمات الخارجيين للصندوق وتقارير المخاطر وتقارير شكاوى

 الموافقة )حسب اللوائح المطبقة(.

 

 : قرارات المجلس

 سيتم جدولة االجتماع القادم بالتنسيق مع األعضاء في وقت الحق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classification: Private 

 

 (. Cisco Webex Meetings)م، من خالل منصة  01:00م الساعة 2220 اغسطس  16في ( 25)عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم تم  -2

 

 : جدول أعمال االجتماع

 (. إذا لم يتم ذلك بعد) 2022 مارس 15أو التوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق الذي عقد في  / الموافقة و • 

 (. إن وجدت)أو التوقيع على القرارات والوثائق بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالتمرير حتى هذا االجتماع  / الموافقة و • 

 (. وأي تحديث هام حتى اجتماع مجلس اإلدارة) 2022 مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى يوليو• 

 (. إن وجد)مجلس اإلدارة  مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق حتى اجتماع• 

 . لقاء مع مسؤولي االمتثال والمخاطر• 

 (. إن وجد)مناقشة مخالفات الصندوق باإلضافة إلى العقوبات التي تم تطبيقها من قبل الهيئة العامة لسوق المال حتى اجتماع مجلس اإلدارة • 

 (. إن وجدت)مسائل أخرى • 

 

 : ةشرح لألنشطة التي تم ذكرها في قائمة المراجع

 تمت مراجعة عدد الصناديق العامة التي يشرف عليها المجلس سنوياً وتم تقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشراف على هذا العدد بشكل فعال . 

 أخرى مناقشة أداء الصناديق العامة، لمعرفة مدى التزام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية . 

 : صندوق االنماء للسيولة

 

 أداء صندوق االنماء للسيولة : 

مقارنة بالمؤشر االسترشادي وهو  2022% من بداية  1.72حافظ صندوق السيولة على األداء اإليجابي خالل الفترة السابقة من اخر اجتماع وكان أداء الصندوق بشكل سنوي بحوالي 

 لى أساس سنوي. نقطة أساس فارق ع 0.49% اعلى بحوالي 1.23

 توزيع األصول : 

 . إلى ثالثة أشهر أن الجزء الكبير من توزيع أصول الصندوق هو لمدة شهر

 التغيير في حجم األصول المدارة : 

 . مليار لاير سعودي الى نهاية يوليو 6.3حجم األصول المدارة بالصندوق 
 

 االشتراكات واالستردادات : 

مليار لاير سعودي مع صافي انخفاض بحجم األصول  4.9وبلغت االستردادات حجم  مليار لاير سعودي من االجتماع السابق الي نهاية شهر يوليو 2.8كان حجم االشتراكات في الصندوق بمقدار 

 . مليار لاير سعودي 2.09المدارة 
 : ترتيب الصندوق

 حافظ الصندوق على أدائه المنافس مقارنة بالصناديق المشابهة بالترتيب الثاني.

 

 جتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام وتم مراجعة التزام الصندوق لجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقةتم اال . 

  ومذكرة المعلوماتالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق . 

  ال توجد. :مدير الصندوقتوصيات 

 ا( ألعضاء المجلس حال توفرها لالطالع و/أو سيتم ارسال بعض التقارير النظامية )ومن ضمنها تقييم مقدمي الخدمات الخارجيين للصندوق وتقارير المخاطر وتقارير شكاوى العمالء وغيره

 الموافقة )حسب اللوائح المطبقة(.

 .بناء على طلب أعضاء مجلس الصندوق سوف يتم ارسال محاظر االجتماعات السابقة عن طريق البريد ليتم توقيعها 

 

 

 : قرارات المجلس

 سيتم جدولة االجتماع القادم بالتنسيق مع األعضاء في وقت الحق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classification: Private 

 

 (2)الملحـق 

 : القوائم المالية

 




















































