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 صندوق استثماري وقفي مفتوح 
ً
 عاما

ً
توقف وحداته لصالح مؤسسة مستشفى ومطروح طرحا
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 :اسم صندوق االستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه

  وريف الوقفي، صندوق استثماري عام وقفي مفتوحاإلنماء صندوق 
ً
 ومطروح طرحا

ً
 .عاما

 

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:

 للصندوق واستثماره، بما يحقق املوقوفإلى تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة من خالل املشاركة في دعم الرعاية الصحية عبر تنمية األصل الصندوق يهدف 

قيق نمو بمهنية وحرفية بهدف تحاستثمار أصول الصندوق  مبدأ التكافل االجتماعي ويعود بالنفع على املستفيد واألصل املوقوف، حيث سيعمل مدير الصندوق على

على املصارف الوقفية املحددة للصندوق واملمثلة في الخدمات  تمر سنوي ومسبشكل  )غلة الوقف(  في رأس املال املوقوف، وتوزيع نسبة من األرباح العائدة عليها

وتشمل  .وتلتزم الجهة املستفيدة بصرف )غلة الوقف( على الخدمات الصحية والطبية، من خالل مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية الصحية والطبية

 على سبيل املثال ما يأتي:

 .دعم توفير الرعاية الطبية التخصصية -

 دعم األبحاث العلمية والتطبيقية املتعلقة باملجالين الطبي والصحي. -

 دعم األنشطة الثقافية والعلمية التي تساهم في رفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية. -

 دعم تأهيل الكفاءات الطبية املتخصصة. -

 مراض.دعم برامج الوقاية من األ  -

 تقديم العون للمرض ى املحتاجين. -

 

 :هالصندوق وممارساتسياسات استثمار 

وتنميته على املدى الطويل، من خالل االستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية  األصل املوقوفترتكز سياسة الصندوق االستثمارية على املحافظة على 

 للشروط واألحكام ومذكرة املعلوماتمتحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه املحددة 
ً
ألصل احيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة  ،وفقا

والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف املتجددة، وذلك من خالل اتباع وقوف صل املاأل على فئات متعددة من األصول بما يحقق املحافظة على املوقوف 

 
ً
 األجل. متنوعة طويلة وقصيرةاستثمارية سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصوال

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

 

 :املخاطر املرتبطة باالستثمارات في الصندوق 

 لدرجة املخاطر املرتبطة باألصول املخطط االستثمار بها كما أن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل النا ُيعد
ً
ن أن تنخفض تج عنها يمكالصندوق عالي املخاطر نظرا

 لتقلبات األسواق واألصول املستثمر بها. ويجب أن يعلم املشترك )الواقف( بأنه ليس هناك ضمان يمكن أن 
ً
ستثمار بشأن تحقيق أهداف اال  ير الصندوق يقدمه مدنظرا

 على أي نمو في املستقبل ملعدالت العائد املستهدفة، ويجب على املشتركين  -إن ُوجد-، وال يشكل األداء السابق للصندوق الصندوق  شروط وأحكام املذكورة في
ً
مؤشرا

 بعين االعتبار قبل االشتراك في الصندوق. وأخذها لالطالع على عوامل املخاطر الخاصة بالصندوق الرجوع ملذكرة املعلومات 

 

 البيانات السابقة املتعلقة بأداء الصندوق:

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

 

 الخدمات والعموالت واألتعاب:

 املصاريف والرسوم السنوية املتعلقة بالصندوق:فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع  -

 :الرسوم واملصاريف التي يتحملها املشتركون 

 ال توجد رسوم اشتراك في وحدات الصندوق.

  :مصاريف التعامل 

 سيتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في نهاية السنة املالية للصندوق.

 :رسوم االسترداد املبكر 
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  ال يمكن استرداد وحدات الصندوق.

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

 رسوم إدارة

من صافي قيمة أصول الصندوق،  %0.75يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية قدرها 

 
ً
 إيجابيا

ً
على رأس مال  %0.75يعادل أو يزيد عن وإذا لم يحقق مدير الصندوق عائدا

 .فله أن يتنازل عن هذه الرسوم أو جزٍء منهاالصندوق 

 من صافي قيمة أصول الصندوق.ريال سعودي  200,000 مصاريف خدمات الحفظ
ً
 سنويا

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين فقط
مثل مكافأة كل عضو من أعضاء  20,000مبلغ 

ُ
ريال سعودي عن السنة املالية بحد أقص ى ت

.
ً
 مجلس اإلدارة املستقلين تحسب كل تقويم وتستقطع سنويا

. 25,000 مبلغ  أتعاب مراجع الحسابات الخارجي
ً
 ريال سعودي عن السنة املالية تحسب كل تقويم وتستقطع سنويا

.عن السنة املالية تحسب كل تقويم وتستقطع سعودي ريال  5,000 رسوم نشر التقارير الدورية على موقع تداول 
ً
 سنويا

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

 مصاريف التعامل في األوراق املالية

سيتحمل الصندوق أي مصاريف تعامل تتعلق بأصول الصندوق بناًء على األسعار السائدة 

واملعمول بها في األسواق التي يستثمر الصندوق فيها، وسيتم حسابها وتسجيلها ودفعها من 

أصول الصندوق )كمصاريف الوساطة أو أي مصاريف نظامية أخرى(، وسيتم اإلفصاح عن 

 ير نصف السنوية والتقارير السنوية املدققة وملخص اإلفصاح املالي.إجمالي قيمتها في التقار 

 املصاريف األخرى 

  %0.10بحد أقص ى نسبة 
ً
، للمصاريف الفعلية من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

  تدفع بشكل ربع سنوي.

صول العقارية، على سبيل املثال وليس الحصر: املصاريف املتعلقة بإدارة وتقويم األ 

 .نثرياتالتسويقية و الصاريف املزيعها، و التقارير السنوية للصندوق وتو وطباعة 

مصاريف التمويل حال وجودها ستكون حسب أسعار 

 السوق السائدة
 حسب تكلفة التمويل السائدة في السوق.

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

 (بناء على نظام ضريبة القيمة املضافة“VAT )” / هـ والذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية 2/11/1438( بتاريخ 113الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م

 من و "( GAZTللهيئة العامة للزكاة والدخل )"
ً
م )تاريخ السريان(. وبناء على ذلك، سيتم احتساب ضريبة القيمة 2018يناير  1سيبدأ تطبيقه اعتبارا

ملعلومات وملخص حكام ومذكرة ااأل شروط و العلى كافة الرسوم واألجور املذكورة في بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من  %5املضافة بمقدار 

 اإلنماء وريف الوقفي طول مدة الصندوق.ة لصندوق املعلومات الرئيس

 صيل حسيكون على صندوق اإلنماء وريف الوقفي تحميل نفقة ضريبة القيمة املضافة على جميع املستثمرين الذين سيتم اشتراكهم بالصندوق. وسيتم ت

 حتى انتهاء السنة املالية. 2018يناير  1ضريبة القيمة املضافة على أساس تناسبي بداية من 

 وطريقة حساب ذلك املقابل: ن(و ن )الواقفلى االشتراك التي يدفعها املشتركو ل الصفقات املفروضة عمقاب 

 .رسوم اشتراك ال توجد

 :أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق 

 للصندوق.تخضع أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق لالئحة األشخاص املرخص لهم، وسيتم اإلفصاح عنها في نهاية السنة املالية 

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته:

 .لكترونيو زيارة املوقع اإلأفرع لإلنماء لالستثمار أقرب يرجى زيارة 

 + 966112799299 خدمة العمالء:

 8004413333 الرقم املجاني:

 +966112185970+ ، فاكس:  966112185999 اإلدارة العامة:

 + 966112799299 خارج السعودية:لالتصال من 

 query@alinmainvest.com بريد إلكتروني:

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:

 شركة اإلنماء لالستثمار االسم

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

 +966112185999 هاتف

mailto:query@alinmainvest.com
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 +966112185970 فاكس

 www.alinmainvestment.com املوقع اإللكتروني

 

 أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:اسم وعنوان 

 شركة نمو املالية لالستشارات املالية االسم

 ، اململكة العربية السعودية.11653الرياض  92350حي املروج ، طريق العليا العام ، صندوق بريد   العنوان

 +966114942444 هاتف

 +966114944266 فاكس

  www.nomwcapital.com املوقع اإللكتروني
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