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 مذكرة املعلومات

 صندوق اإلنماء وريف الوقفي
Alinma Wareef Endowment Fund 

 

  صندوق استثماري وقفي مفتوح
ً
 عاما

ً
توقف وحداته لصالح مؤسسة مستشفى امللك  ومطروح طرحا

 (الخيرية )وريففيصل التخصص ي الخيرية 
 

 مدير الصندوق 

 شركة اإلنماء لالستثمار
 

 أمين الحفظ

  لالستشارات املالية شركة نمو املالية
 

 .م26/06/2019 ه املوافق23/10/1440 وتم تحديثها بتاريخ، م 11/06/2018هـ املوافق 27/09/1439في  مذكرة املعلومات هذهصدرت 
 

، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير ذات العالقة ألنظمة واللوائح املطبقةوا لالئحة صناديق االستثمار مذكرة معلومات صندوق االستثمار خاضعة

 صندوق.المضللة عن 

 

 .منهيمحتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار ننصح املشتركين )الواقفين( بقراءة 

 

 :( التي تعكس التغييرات التاليةالوقفي وريفصندوق اإلنماء ل" )مذكرة املعلوماتهذه هي النسخة املعدلة من "
 

 الصيغة املعدلة الصيغة القديمة #

1 

 :أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  

)رئيس مجلس إدارة  هللا الراشد الرحمن محمد عبد األستاذ / عبد .1

 .لالستثمار(اإلنماء 

)عضو مجلس  العزيز فارس الفارس املحسن عبد األستاذ / عبد .2

 .اإلدارة(

 .)عضو مجلس اإلدارة( هللا صالح الحناكي األستاذ / صالح عبد .3

 .)عضو مجلس اإلدارة( هللا حمد الحقيل امللك عبد الدكتور / عبد .4

 .)عضو مجلس اإلدارة( الرحمن إبراهيم الزامل املهندس / يوسف عبد .5

 .)عضو مجلس اإلدارة( األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم .6

 أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق: 

عبد هللا الراشد )رئيس مجلس بن محمد بن األستاذ / عبد الرحمن  .1

 (.وعضو مستقلدارة اإل 

 فارس الفارس )عضو(.بن عبد العزيز بن عبد املحسن  /األستاذ  .2

 )عضو(.مازن بن فواز بن أحمد بغدادي  /األستاذ  .3

 )عضو(./ سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي  الدكتور  .4

 (.مستقلإبراهيم الزامل )عضو  بن عبد الرحمنبن املهندس / يوسف  .5

 األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم )عضو (. .6

 

 .م26/06/2019وذلك حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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منفردين "روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين و 

 
ً
أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق ويؤكدون على صحة  ويؤكد املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقر  واكتمال عن دقة املسؤولية كاملة

 لة".واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضل

 

طي أّي تأكيد يتعلق افقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال تع"و 

عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أّي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو 

ه أو تأكيد صحة هيئة السوق املالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار في

 تثمار في الصندوق يعود للمشترك )الواقف( أو من يمثله".املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االس

 

املعينة لصندوق  الهيئة الشرعيةمفتوح متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من ِقبل  عام على أنه صندوق استثمار وقفي صندوق اإلنماء وريف الوقفيتم اعتماد 

 االستثمار.
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 جدول املحتويات

 

 الصفحةرقم  املوضوع رقم الفقرة

 4 قائمة املصطلحات -

 7 دليل الصندوق  -

 8 صندوق االستثمار 1

 8 سياسات االستثمار وممارساته 2

 9 املخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق  3

 11 معلومات عامة 4

 12 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 5

 14 التقويم والتسعير 6

 14 التعامل 7

 15 خصائص الوحدات 8

 15 تقديم التقاريرو  املحاسبة 9

 15 مجلس إدارة الصندوق  10

 17 الهيئة الشرعية 11

 19 مدير الصندوق  12

 21 أمين الحفظ 13

 21 املحاسب القانوني 14

 22 معلومات أخرى  15
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 قائمة املصطلحات

 هـ )وأي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر(. 2/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام":ال"

أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل  -حيثما يسمح النص-شاملة  : تعني هيئة السوق املالية باململكة العربية السعوديةهيئة"ال"أو  "هيئة السوق املالية"

 .يمكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة

أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يمكن أن  -حيثما يسمح النص-تعني الهيئة العامة لألوقاف باململكة العربية السعودية شاملة : ""الهيئة العامة لألوقاف

 .يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة

 .هـ25/6/1424( وتاريخ 39باملرسوم امللكي رقم )م/: يعني نظام مكافحة غسل األموال الصادر "نظام مكافحة غسل األموال"

هـ والذي تم 2/11/1438( بتاريخ 113الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م / ”( VAT“القيمة املضافة)نظام ضريبة يعني "(: VAT)"ضريبة القيمة املضافة "نظام 

 من GAZTإصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"
ً
فرض ، و م )"تاريخ السريان"(2018يناير  1"(، سيبدأ تطبيقه اعتبارا

ُ
هي ضريبة غير مباشرة ت

 .ع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآتعلى جميع السل

بتاريخ  2005 – 83 –1أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية بموجب القرار : "الئحة األشخاص املرخص لهم"

( 30باملرسوم امللكي رقم )م/وتعديالته أو إعادة إصداره وإنفاذه من وقت آلخر بموجب نظام السوق املالية السعودي الصادر  م( 28/6/2005هـ )املوافق  21/5/1426

 بصيغته املعدلة أو املعاد إصدارها من وقت آلخر. ،م( 31/7/2003هـ )املوافق  2/6/1424وتاريخ 

هـ  19/6/1424بتاريخ  2006 – 193 – 1رقم فسه الصادرة عن هيئة السوق املالية بموجب القرار أي الالئحة التي تحمل االسم ن "الئحة صناديق االستثمار":

املعدلة أو  صيغتهام( بما في ذلك 23/5/2016هــ )املوافق 16/8/1437وتاريخ  2016 – 61 – 1املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  م( 15/7/2006)املوافق 

بصيغته  ،م( 31/7/2003هـ )املوافق  2/6/1424( وتاريخ 30باملرسوم امللكي رقم )م/الصادر  ةاملعاد إصدارها من وقت آلخر، بناًء على نظام السوق املالية السعودي

 املعدلة أو املعاد إصدارها من وقت آلخر.

في املحافظة على املصالح العامة والخاصة للمجتمع ككل، ودرء املفاسد التي قد تؤثر على املجتمع يعني اشتراك أفراد ومؤسسات املجتمع  "التكافل االجتماعي":

 فع الضرر عنهـم.كمنظومة بحيث يشعر كل فرد ومؤسسة بأن لديه واجب تجاه اآلخرين غير القادرين على تحقيق حاجاتهم الخاصة وذلك بإيصال املنافع إليهم ور 

 اعتباري تقر به أنظمة اململكة العربية السعودية.أي شخص طبيعي أو "الشخص": 

 شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق املالية بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية."الشخص املرخص له": 

 (،1010269764)مساهمة سعودية مقفلة ُمقيدة بالسجل التجاري رقم تعني شركة اإلنماء لالستثمار، وهي شركة  ":"مدير الصندوق  أو"شركة اإلنماء لالستثمار" 

ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم  (09134 -37رقم )وُمرخصة من هيئة السوق املالية بموجب الترخيص 

 املشورة والحفظ في أعمال األوراق املالية.

(، وُمرخصة من هيئة 1010404870شركة نمو املالية لالستشارات املالية، شركة مساهمة سعودية مقفلة ُمقيدة بالسجل التجاري رقم )يعني  حفظ ":ال"أمين 

ي أعمال ( ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم املشورة والحفظ ف13172-37السوق املالية بموجب الترخيص رقم )

 األوراق املالية.

 تعني السوق املالية السعودية )تداول(. "السوق"

من  11 رقم االطالع على البند يرجىملزيد من التفاصيل  تعني الهيئة الشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة اإلنماء لالستثمار وعملياتها. "الهيئة الشرعية":

 .مذكرة املعلومات

واملرخصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية،  ":)وريف( فيصل التخصص ي الخيرية"مؤسسة مستشفى امللك 

خ وتاري 109111، بناًء على موافقة معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية بالقرار رقم 164هـ، واملقيدة في سجل املؤسسات الخيرية برقم 1430/ 10/ 30وتاريخ  265

 .خيرية هدفها توفير الخدمات الصحية التخصصية واالجتماعية واإلنسانية والتكافلية مؤسسةوهي  هـ.24/11/1436

 "مجلس إدارة الصندوق"
ً
 لالئحة صناديق االستثمار : هو مجلس إدارة ُيعين أعضاءه مدير الصندوق ومؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية وفقا

 . من مذكرة املعلومات 10 رقم االطالع على البند يرجىملزيد من التفاصيل  .وسير أعمال الصندوق  ملراقبة أعمال مدير الصندوق  ذات العالقةواللوائح نظمة واأل 

 ما يأتي:  -على سبيل املثال ال الحصر-عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي االستقاللية  "عضو مجلس إدارة مستقل":

 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدي (1
ً
ة مع مدير أن يكون موظفا

 ق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.الصندو 

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

 له. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو أي تابع (3

 لحصص سيطرة في مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميين املاضيين. (4
ً
 أن يكون مالكا

 لالئحة األشخاص املرخص لهم."مسؤول املطابقة وااللتزام": 
ً
 مسؤول املطابقة وااللتزام لدى شركة اإلنماء لالستثمار الذي يتم تعيينه وفقا

 و ، وهو صندوق وقفي استثماري مفتوح صندوق اإلنماء وريف الوقفي": يعني "الصندوق 
ً
 عاما

ً
متوافق مع األحكام والضوابط الشرعية، يستثمر في ومطروح طرحا

 أصول استثمارية متعددة، وتديره شركة اإلنماء لالستثمار.

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

 : مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(.ق""رأس مال الصندو 
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 ألحكام املادة ) "مذكرة املعلومات":
ً
( من الئحة صناديق 55تعني مذكرة املعلومات هذه املتعلقة بصندوق اإلنماء وريف الوقفي التي تحتوي البيانات املطلوبة وفقا

 االستثمار.

 ألحكام الحاكمة لعمل الصندوق التي تحتوي البيانات واألحكام  صندوق اإلنماء وريف الوقفيواألحكام املتعلقة بالشروط  تعني "شروط وأحكام الصندوق":
ً
وفقا

 من الئحة صناديق االستثمار، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق واملشتركين بالوحدات.  (54واملادة ) (32املادة )

 5االطالع على البند  يرجىملزيد من التفاصيل  .واألتعاب التي يتم دفعها ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق التعويض واملصاريف "رسوم إدارة الصندوق": 

 .من مذكرة املعلومات

صول األ  تقويمو  دارةإمصاريف باملصاريف املتعلقة : ندوق على سبيل املثال وليس الحصرهي املصاريف والرسوم املستحقة التي تدفع من الص "املصاريف الفعلية":

 .ونثريات مصاريف تسويقيةو ، وطباعة التقارير السنوية للصندوق وتوزيعها، العقارية

 لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة املعلومات. "اشتراك":
ً
 هو ما يقدمه املشترك )الواقف( لغرض الوقف وفقا

مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق املالية وقواعد مكافحة غسل األموال ": النموذج املستخدم لطلب االشتراك في الصندوق وأي "نموذج طلب االشتراك

 وتمويل اإلرهاب، وأي معلومات مرفقة يوقعها املشترك )الواقف( بغرض االشتراك في وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق.

 ": هي حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق."الوحدات

 : مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يشترك في الصندوق بقصد الوقف.قف(/ العميل""مالك الوحدة/ املشترك )الوا

 منها قيمة الخصوم واملصاريف، ثم ُيقسم "صافي قيمة األصول للوحدة"
ً
: القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

 دد الوحدات القائمة في تاريخ التقويم.الناتج على إجمالي ع

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق، وهو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية."يوم التقويم": 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك في وحدات الصندوق وهو يوم العمل التالي لكل يوم تقويم. "يوم التعامل":

 .ذكرةهذه امل حبس األصل املوقوف وصرف الغلة أو بعضها على املصارف املحددة في "الوقف":

 وحدات الصندوق.كامل : "األصل املوقوف"

 الزيادة املحققة في قيمة الوحدة في يوم التقويم للفترة نفسها. "غلة الوقف":

 يقصد بها التوزيعات النقدية على األسهم ووحدات صناديق االستثمار والصكوك، والدخل التأجيري الناتج من االستثمارات العقارية، وعوائد ":املحققة "العوائد

 .ويم والتسعيرماعدا األوراق املالية كما هو مذكور في بند التق وصفقات املرابحة، باإلضافة إلى األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي من أصول الصندوق 

 ملا هو محدد في "مصارف الوقف":
ً
االطالع على  يرجىملزيد من التفاصيل  .مذكرة املعلومات هي الجهات واملجاالت التي تصرف إليها غلة الوقف أو جزٌء منها وفقا

 .من مذكرة املعلومات 2 رقم البند

هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم الحصة املقرر توزيعها من غلة الوقف ملؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية، وفق ما يقرره مجلس  "تاريخ التوزيع":

 إدارة الصندوق.

ق املالية واألصول العقارية واستثمارات امللكية الخاصة ورأس املال الجريء و/أو األدوات املالية االستثمارية التي يستثمر فيها الصندو  األوراق: "االستثمارات"

 .األحكام والضوابط الشرعيةواملتوافقة مع 

 من اآلتي: ا –وفق قائمة املصطلحات الصادرة من هيئة السوق املالية–تعني  "أوراق مالية":
ً
ألسهم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب والشهادات والوحدات أيا

العقارية املتداولة وعقود الخيار والعقود املستقبلية وعقود الفروقات وعقود التأمين طويلة األمد واي حق أو مصلحة في أي مما ورد  االستثمار  االستثمارية وصناديق

.
ً
 تحديده سابقا

 سوق األسهم في اململكة العربية السعودية. يقصد بها ":"سوق األسهم السعودية 

 هعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة باإلدراج، علما بأن االستثمار في هذتمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تهي سوق موازية للسوق الرئيسية  السوق املوازية":-"نمو

 السوق مخصص للمستثمرين املؤهلين فقط.

 .في اململكة العربية السعودية)نمو(  السوق املوازيةو الرئيس ي )تداول( سوق األسهم ويقصد بها أسهم الشركات املدرجة في  ":أسهم الشركات املدرجة"

بالقيمة اإلصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم الشركات يتم طرحها سواًء في السوق الرئيسية أو السوق املوازية ألول مره "الطروحات العامة األولية": 

 االسمية أو عن طريق بناء سجل األوامر.

 .ةولوية في سوق األسهم السعوديتعني األسهم املتبقية والتي لم يتم تغطيتها/ االكتتاب بها خالل عمليات الطرح األولي وحقوق األ  "الطروحات املتبقية":

االكتتاب في األسهم الجديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس املال، وتعتبر هذه األوراق هي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها أحقية  "حقوق األولوية":

كتتاب في األسهم حق مكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية اال

 .الجديدة املطروحة بسعر الطرح

 .يعني الطرف املقابل ملدير الصندوق في أي عالقة تعاقدية أو صفقة مالية"طرف نظير": 

 في نماء رأس املال املوقوف في البرنامج، ويديره مدير  "صندوق االستثمار":
ً
 برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشتركين فيه باملشاركة جماعيا

 الصندوق مقابل رسوم محددة.

هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األسهم السعودية خالل فترات تداول أسهم الشركات  "صناديق املؤشرات املتداولة":

 ة.ليودو  ةمحليوقد تكون صناديق  املدرجة وبالطريقة نفسها، وتجمع هذه الصناديق مميزات كٍل من صناديق االستثمار املشتركة واألسهم.
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تداول وحداتها في السوق، ويتمثل هدفها االستثماري الرئيس في  "صناديق االستثمار العقارية املتداولة":
ُ
 ت

ً
 عاما

ً
هي صناديق استثمار عقارية مطروحة طرحا

 
ً
 إنشائيا

ً
 على املشتركين في هذا الصندوق خالل فترة  .االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

ً
، وتوًزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدا

ً
 دوريا

ً
تحقق دخال

 عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

 لالئحة صناديق االستثمار في األوراق املالية قصيرة األجل وصفقات سوق النقد وفق في : هو صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد"صندوق أسواق النقد"
ً
ا

 صناديق مطروحة طرحتلك التكون و  واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة االستثمار
ً
.عام ا

ً
  ا

صفقات ينفذها الصندوق عن طريق تملك سلع وبيعها باألجل، حيث يبدي العميل رغبته في شراء سلعة من الصندوق باألجل، ثم يشتري  :"صفقات املرابحة"

 تنفيذها بتوكيلالصندوق السلعة من السوق، ويبيعها عليه، وللعميل حق االحتفاظ بالسلعة أو تسلمها وله أن يوكل الصندوق في بيعها في السوق، كما يمكن 

 بشراء سلٍع من السوق الدولية للصندوق بثمن حال ومن ثم يبيعها الصندوق على املؤسسة املالية أو غيرها بثمن مؤ 
ً
 مالية

ً
 جل.الصندوق مؤسسة

 صندوق استثمار يتمثل هدفه في االستثمار في صفقات املرابحة وفق ما يرد في شروط وأحكام كل صندوق. ":صندوق املرابحة"

 من الحاالت اآلتية:األساسيةالتغييرات "
ً
 " تعني أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. (1

 التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على املشتركين )الواقفين( أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.  (2

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.  (3

 لصندوق من منصبه كمدير للصندوق. االنسحاب الطوعي ملدير ا (4

 وتبلغ بها مدير الصندوق.الجهات املختصة أي حاالت أخرى ترى  (5
ً
 أساسيا

ً
 أنها تغيرا

 :أن تعني أي تغيير ال يعد من التغييرات األساسية والذي من شأنه التغييرات املهمة":"

 الصندوق.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في  (1

 يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما. (2

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق. (3
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

 أنواع املدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.من يزيد بشكل جوهري  (4

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

: جميع حقوق التصويت املرتبطة بأسهم أو حصص ملكية شركة يستثمر فيها الصندوق ويمكن ممارستها من خالل املرتبطة بأصول الصندوق" "حقوق التصويت

 جمعية عمومية.

ثمار التي يتبعها مدير الصندوق في إدارة املحفظة االستثمارية بهدف تحقيق عائد يفوق عائد املؤشر االسترشادي، وذلك : هي استراتيجية االست"اإلدارة النشطة"

ستثمارية ملتوفرة تجاه الفرص اال باالعتماد على رؤية مدير الصندوق وتقديره املبنية على األوضاع االقتصادية املحلية والعاملية ونتائج الدراسات املالية واملعلومات ا

 املتاحة في السوق.

، وذلك بهدف التنبؤ بربحية املنشأة املستقبلي، والتعرف والفنية للفرص االستثمارية : هو عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية"التحليل األساس ي"

 على حجم املخاطر املستقبلية.

هم وكمية تداوله، ملحاولة التنبؤ باتجاهه املستقبلي ويتم استخدام برامج مختصة في تحويل تغيرات األسعار إلى : هو دراسة االتجاه املاض ي لسعر الس"التحليل الفني"

 مخططات بيانية تربط السعر بالزمن.

 : التحليل األساس ي والفني لكل فرصة استثمارية."املؤشرات الفنية"

(، وهو املؤشر Ideal Ratings)نمو( املتوافق مع الضوابط الشرعية, املزود من أيديل ريتنجز ) ةوازيمؤشر اإلنماء لألسهم السعودية والسوق امل "املؤشر اإلرشادي":

 الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق.

 أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية."ريال" 

ة واملدة الزمنية التي يتم في بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات املالية للصندوق وفي نهايتها يتم إعداد القوائم املالية وامليزاني هي السنة امليالدية "السنة املالية":

  12العمومية، والتي تتكون من 
ً
 ميالديا

ً
 .شهرا

/ سبتمبر/ ديسمبر( من كل عام، وسيكون أول ربع هو الذي يقع فيه تاريخ : مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من األشهر )مارس/ يونيو"الربع"

 بدء نشاط الصندوق.

 ": يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في اململكة العربية السعودية."اليوم" أو "يوم عمل

 لعدة يقصد بها الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه في "الظروف االستثنائية": 
ً
 بشكل غير معتاد نظرا

ً
حال حدوثها من املمكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 .عوامل اقتصادية و/أو سياسية و/أو تنظيمية
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 الجهة املستفيدة
 " (الخيرية )وريفمؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية "

 

 
 

قرار مجلس إدارة املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث رقم تأسست مؤسسة مستشفى امللك فيصل الخيرية )وريف الخيرية( بموجب 

هـ بتسجيل مؤسسة  24/11/1436بتاريخ  109111هـ. ثم صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم 1433ربيع األول  13وتاريخ  54/1433/م/300

 من تاريخ تسجيلها.164خاص باملؤسسات الخيرية تحت رقم مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية بالسجل ال
ً
 ، واكتسبت املؤسسة الشخصية االعتبارية اعتبارا

تلى ذلك استقطاب عدد من الكفاءات وذوي الخبرة لتطوير وريف من  ،هــ 15/5/1438هـ، بدأ عمل الفريق التنفيذي ملؤسسة وريف الخيرية بتاريخ  1438وفي عام 

 الحتياج املؤسسة.خالل املشاريع واأل
ً
 على زيادة عدد أعضاء الفريق التنفيذي وفقا

ً
 نشطة والبرامج، واليزال العمل جاريا

األعضاء العشرة  وقد حرصت وريف الخيرية في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة على انتقاء ذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت مختلفة مما يعزز التنوع، حيث يتكون 

سة من رجال األعمال البارزين في املجال املصرفي واالستثماري، وطبيبان، وأحد أعضاء مجلس إدارة املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل ملجلس اإلدارة من خم

مة سة العاالتخصص ي ومركز األبحاث، واملشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث، والرئيس التنفيذي للمؤس

 ملستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث.

، وتحمل في رسالتها دعم تقديم عمل في اململكة العربية السعوديةت واالجتماعيةإن رؤية وريف الخيرية هي في أن تكون مؤسسة خيرية رائدة في مجال الرعاية الصحية 

التخصص ي ومركز األبحاث من خالل املساهمة في رفع املعاناة عن املرض ى وعائالتهم وتمويل خدمات الرعاية الصحية في املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل 

 األبحاث واملشاركة في رفع مستوى الوعي في املجال الصحي وتنمية األوقاف الطبية بالتعاون مع املؤسسات املحلية والعاملية الرائدة.

 أهداف رئيسية كخارطة طريق لكل املشاريع التي تعمل عليها وهي: وقد حرصت وريف على تحقيق هذه الرسالة من خالل وضع ستة

 .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 

 لطبية املتخصصة.دعم تأهيل الكفاءات ا 

  مراض.دعم برامج الوقاية من األ 

 .تقديم العون للمرض ى املحتاجين 
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 دليل الصندوق 

 

 مدير الصندوق 

 

 شركة اإلنماء لالستثمار

 

 

 

 

 2 -: برج العنود الجنوبي املركز الرئيس ي:

 طريق امللك فهد، حي العليا، الرياض

 11544الرياض  55560ص.ب. 

 العربية السعوديةاململكة 

 +966112185999هاتف: 

 +966112185970فاكس: 

 لكتروني:املوقع اإل

www.alinmainvestment.com 

 حفظ الأمين 

 شركة نمو املالية لالستشارات املالية

 

 

 حي املروج، طريق العليا العاماملركز الرئيس ي: 

 11653الرياض   92350صندوق بريد 

 +966114942444هاتف:

 +966114944266فاكس: 

 اململكة العربية السعودية

 لكتروني:املوقع اإل

www.nomwcapital.com.sa  

 ةاملستفيدالجهة 

 مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية

 

 

 

 الزهراوي، حي املعذر، الرياضشارع 

  MBC:60 ،11211 الرياض 3354ص.ب 

 +966 11 557 0112هاتف: 

 +966 11 441 4839فاكس: 

wareef@kfshrc.edu.sa-contact 

 لكتروني:اإلاملوقع 

www.wareef.org   

 

 مراجع الحسابات

بي أو دي د. محمد العمري وشركاءه

 
 

 الدور السابع والثامن

 مون تور، طريق امللك فهد

 اململكة العربية السعودية

 .11492الرياض  8736ص.ب. 

 +966 11 278 0608هاتف 

 +966 11 278 2883فاكس 

 املوقع االلكتروني:

www.alamri.com 

 املنظمة الجهات

 الهيئة العامة لألوقاف

 

 

 حي النخيل –مدينة الرائدة الرقمية 

 11662الرياض  88200ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 8132222هاتف: 

 +966 11 8132228فاكس: 

 لكتروني:املوقع اإل

www.awqaf.gov.sa  

 هيئة السوق املالية

 

 

 

 مقر هيئة السوق املالية

 طريق امللك فهد

 87171ص.ب 

 11642الرياض 

1111-245-800 

 00966112053000مركز االتصال: 

 لكتروني:املوقع اإل

www.cma.org.sa 

 

  

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.nomwcapital.com.sa/
http://www.nomwcapital.com.sa/
mailto:contact-wareef@kfshrc.edu.sa
mailto:contact-wareef@kfshrc.edu.sa
http://www.wareef.org/
http://www.wareef.org/
http://www.alamri.com/
http://www.alamri.com/
http://www.awqaf.gov.sa/
http://www.awqaf.gov.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/


 27من  9صفحة 

 صندوق االستثمار: .1
 اسم صندوق االستثمار: .أ 

 (.Alinma Wareef Endowment Fund" )صندوق اإلنماء وريف الوقفي"

 تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار: .ب 

  م 11/06/2018هـ املوافق 27/09/1439 صدرت شروط وأحكام الصندوق في

 وحداته: تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح .ج 

 م. 11/06/2018هـ املوافق 27/09/1439صدرت موافقة هيئة السوق املالية على طرح وحدات الصندوق في 

 مدة الصندوق: .د 

 مفتوح.

 عملة صندوق االستثمار: .ه 

 الريال السعودي.

 

 سياسات االستثمار وممارساته: : .2
 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار: .أ 

  مفتوح، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة من خالل املشاركة في دعم الرعاية الصحية عبر صندوق استثماري وقفي عام

واألصل املوقوف، حيث  مصارف الوقفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل االجتماعي ويعود بالنفع على وفوقتنمية األصول امل

 )غلة الوقف( العوائدبهدف تحقيق نمو في رأس املال املوقوف، وتوزيع نسبة من استثمار أصول الصندوق سيعمل مدير الصندوق على 

مؤسسة الجهة املستفيدة من خالل  املحددة للصندوق واملمثلة في الخدمات الصحية والطبية مصارف الوقفعلى  ومستمر سنوي  بشكل 

  :على الخدمات الصحية والطبية املستفيدة بصرف غلة الوقفم الجهة وتلتز ، مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية

 .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 

  املتخصصة.دعم تأهيل الكفاءات الطبية 

  مراض.دعم برامج الوقاية من األ 

 .تقديم العون للمرض ى املحتاجين 

 أنواع األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي: .ب 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %25 %0 املتبقية(األسهم )وتشمل أسهم الشركات املدرجة والطروحات األولية وحقوق األولوية والطروحات 

 %100 %0  ستثمارات في أسواق النقداال و صفقات املرابحة و النقد 

 %40 %0 سواق النقد والصكوكأصناديق املرابحة و 

 %15 %0 وصناديق االستثمار  صناديق املؤشرات املتداولة

 %80 %0 أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل )تشمل الصناديق العقارية املتداولة(

 %30 %0 ورأس املال الجريء استثمارات امللكية الخاصة

 سياسات تركيز االستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة: .ج 

 فيما يتعلق بتركيز استثمارات الصندوق: التاليةالصندوق السياسة  مدير سيتبع 

  بما يضمن تحقيق دخل  أصول عقارية مدرة للدخل وأصفقات املرابحة  وأأسهم ذات عوائد  كانت سواء األصول املدرة للدخلالتركيز على

 ثابت ومستمر للصندوق.  

  أنواع متعددة من فئات األصول منها األوراق املالية والتي تشمل: األسهم املدرجة في سوق األسهم في أساس ي سيستثمر الصندوق بشكل

، االستثمار  ولوية والصكوك، ووحدات صناديقالسعودية، واالكتتابات األولية وحقوق األ 
ً
 عاما

ً
وحدات صناديق و املطروحة طرحا

  املتداولة املؤشرات
ً
 أو دوليا

ً
مطروحة  أصول أو صناديق سواء العقارية املدرة للدخل. كما سيستثمر الصندوق في األصول سواء محليا

 طرح
ً
 باإلضافة  ا

ً
(امللكية الخاصة استثمارات  إلىعاما

ً
 ودوليا

ً
بما يتوافق مع األحكام وصفقات املرابحة،  ورأس املال الجريء )محليا

 .ولن يستثمر في أصول عقارية غير مدرة للدخل، والضوابط الشرعية

  نقدية و/أو استثمارات في  الحتفاظ بأصوله على شكلاإلى قد يلجأ مدير الصندوق في الظروف االستثنائية وبناء على تقديره الخاص

 .(%100)بنسبة  أسواق النقد

  يحق ملدير الصندوق االستثمار في أية ورقة مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق أو من أي من تابعيه مع ما يتوافق مع استراتيجيات

 .هيئة السوق املالية أو من جهات ذات العالقة من وتكون مرخصة االستثمار في الصندوق 
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 ألوراق املالية التي ُيحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:أسواق ا .د 

قليمية والعاملية، باإلضافة إلى فرص االستثمار العقاري وامللكية الخاصة في تلك األسواق، واألسواق املحلية واإل ةالسوق املالية السعودي

 باإلضافة إلى السوق العقاري املحلي واإلقليمي والعالمي.

 املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرارات االستثمارية لصندوق االستثمار: .ه 

  على رؤية واستراتيجية مدير الصندوق املبنية على سيعتمد الصندوق على أسلوب اإلدارة النشطة إلدارة استثماراته وذلك باالعتماد

ية والعاملية ونتائج الدراسات املالية والسوقية واملعلومات املتوفرة تجاه الفرص االستثمارية املتاحة في السوق. األوضاع االقتصادية املحل

ساس ي لكل فرصة استثمارية. باإلضافة إلى تحليل املؤشرات الفنية ومستوى املخاطر املرتبط حيث سيعتمد مدير الصندوق على التحليل األ 

 استثمارية واعدة حسب العوامل املشار إليها.بكل فرصة، ومن ثم سيتم اختيا
ً
عدَّ فرصا

ُ
 ر الفرصة االستثمارية أو أسهم الشركات التي ت

  سيعتمد مدير الصندوق على تحليل أفضل العروض املتاحة في صفقات املرابحة املتوفرة من حيث العائد ومستوى املخاطر لضمان

ممكن من املخاطر. وكذلك الحال بالنسبة لتحليل مستوى مخاطر وعوائد تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على أدنى مستوى 

 الصكوك والصناديق املتاحة بحيث يتم العمل على انتقاء الصكوك والصناديق العائدة إلى جهات مصدرة ذات سمعه ومالءة مالية جيدة.

 حد االستثمار األدنى  ماني املصدر من ِقبل وكالة موديزفي حال االستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني، يتم االعتماد على التصنيف االئت(

Ba3 حد االستثمار األدنى د(، ستاندر( آند بورز BB-( وفيتش )حد االستثمار األدنى BB-.) و 
ً
، في حال االستثمار مع جهات غير مصنفة ائتمانيا

دوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير على آلية التقييم الداخلية املتبعة لدى مدير الصن يتم تقييم هذه الجهات بناءً 

 امل
ً
املالءة و تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة  -على سبيل املثال ال الحصر-على عدد من العوامل والتي نذكر منها  بناءً  صنفة ائتمانيا

 األصول واألرباح. ءةكفاو املالية 

  عقاري على حدة ومقارنته بالقطاع العقاري بشكل عام. يأخذ مدير الصندوق عدة عوامل بعين  أصلسيقوم مدير الصندوق بدراسة كل

 -طرف ثالث-على مستشارين خارجيين مدير الصندوق وقد يعتمد  ،صل وموقع العقار ونسب الشواغر وعوامل أخرى االعتبار ومنها عائد األ 

 .التزام مدير الصندوق بنظام تملك العقار لغير السعوديينمع  فيما يخص التقييم الفني واملالي والخدمات القانونية

  ات املراد االستثمار بها ععلى تحليل وتحديد القطا امللكية الخاصة ورأس املال الجريءفي عند االستثمار حيث سيعتمد مدير الصندوق

الفنية ومستوى املخاطر املرتبط بكل فرصة، ساس ي لكل فرصة استثمارية. باإلضافة إلى تحليل املؤشرات التحليل األ ومن ثم استخدام 

فيما يخص التقييم الفني  -طرف ثالث-على مستشارين خارجيين مدير الصندوق وقد يعتمد  ،ومن ثم سيتم اختيار الفرصة االستثمارية

 .واملالي والخدمات القانونية

  داء السابق لتلك على عائد ومخاطر كل صندوق واأل  بناءً كل صندوق بتقييم عند االستثمار في صناديق االستثمار سيقوم مدير الصندوق

 .الخاصة باملصدر االستثمار  سياسات وإجراءاتو ، للمصدر املالءة املالية -ال الحصر-على سبيل املثال معايير أخرى  إلىالصناديق باإلضافة 

 األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق: .و 

 أصوله في املشتقات املالية. لن يستثمر الصندوق 

 القيود األخرى على أنواع األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها: .ز 

 سيلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

.اإلشارة إلي تباالستثمار في أوراق مالية غير التي تملن يقوم الصندوق  .ح 
ً
 ها سابقا

 االلتزام باملعايير الشرعية للصندوق.

من صافي قيمة أصوله في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد أو وزن ذلك اإلصدار )الورقة  )%20) نسبةلن تتجاوز استثمارات الصندوق 

 على.أأيهما  ،املالية( بالنسبة ملجال الصندوق االستثماري 

 أوراق مالية صادرة من مصدر واحد. ( من%5) من أكثرلن يتملك الصندوق 

ولن يتجاوز استثمار مدير  ( من قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق آخر،%20) هلن يتجاوز االستثمار في الصندوق الواحد ما نسبت .ط 

  الصندوق من أصول  )%50 (نسبتهالصندوق في وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة ما 

 استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون:الحد الذي يمكن فيه  .ي 

 سيلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار. .ك 

والسياسات فيما يتعلق برهن أصول ، تمول ، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات التمول صالحيات صندوق االستثمار في ال .ل 

 الصندوق:

له وذلك ومجلس إدارة الصندوق  الشرعيةبعد موافقة الهيئة  الشرعية الضوابط واألحكام يجوز للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع

قيمة األصول، لغرض االستثمار بما يتوافق مع املجال االستثماري للصندوق، وتعتمد مدة التمول على االتفاقية ما  ي% من صاف10بحد أقص ى 

، وفي حال فرضت الجهة املمولة على مدير الصندوق رهن أصول الصندوق، سيقوم بين الصندوق والجهة املمولة على أال تتجاوز سنة واحدة

 .  برهن أصول الصندوق يتعلق املتبعة من قبل جهات التمويل املحلية واملتعارف عليها فيما مدير الصندوق بتطبيق اإلجراءات 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: .م 

 سيلتزم مدير الصندوق بالحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار، وأي استثناءات يحصل عليها الصندوق من هذه اللوائح.

 إلدارة مخاطر الصندوق:سياسة مدير الصندوق  .ن 
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االطالع على امللحق رقم  يرجى ،لتفاصيل عن اآللية الداخلية لتقويم املخاطر) سيقوم مدير الصندوق بتقويم وإدارة مخاطر الصندوق الرئيسية

على إدارة املخاطر  سيقوم مدير الصندوق بتقويم دوري ملخاطر الصندوق الرئيسية وعرضهاحيث  وأخذ اإلجراءات الالزمة للحد من آثارها (1

وسيتم تزويد مجلس . العوائد مقارنة باملخاطرتقييم ل التنفيذيةلجنة الإلعادة تقييمها بناًء على معايير قياس األداء لكل استثمار وعرضها على 

  إدارة الصندوق بتقرير دوري عن مخاطر الصندوق.

 املؤشر االسترشادي: .س 

 الرئيسية السوق  مؤشر  Tadawul All-Share Index (TASI)ة، وذلك فيما يتعلق باالستثمار في سوق األسهم السعودي. 

  السوق املوازية –مؤشر نمو ( (NOMU parallel market.وذلك فيما يتعلق باالستثمار في السوق املوازية 

 سايبيد( ملدة شهر واحد ) -مؤشر املرابحات( معدل العوائد بين البنوك على الريال السعوديSAIBID 1 month.) 

 اإلعفاءات من القيود أو الحدود على االستثمار املوافق عليها من هيئة السوق املالية: .ع 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أصول 10والتي ال تجيز استثمار أكثر من  من الئحة صناديق االستثمار  41اإلعفاء من الفقرة )ط( من املادة 

حد أدنى من األصول القابلة للتسييل وذلك ملواجهة طلبات االسترداد التي قد ترد الصندوق من غير قابلة للتسييل بحيث تهدف إلى إبقاء 

وملا كان أحد خصائص الصندوق هو وقف الوحدات دون استردادها، فقد تمت موافقة الهيئة على إعفاء الصندوق من  املشتركين في الوحدات،

 .صناديق االستثمار( من الئحة 41متطلبات الفقرة )ط( من املادة )

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: .3
 بسبب تكوين استثماراته. عالية قد يتعرض أداء الصندوق لتقلبات . أ

 عل -إن وجد- أو األداء السابق للمؤشر  األداء السابق لصندوق االستثمار . ب
ً
 أداء الصندوق في املستقبل. ىال ُيعّد مؤشرا

 بالوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.ال يوجد ضمان للمشتركين  . ج

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

املوزعة على مصارف  غلة الوقف، ويترتب على هذه الخسارة انعدام أو انخفاض في صندوق االستثمار املودعةاملشتركون األموال  قد يخسر . ه

 .الوقف

 لدرجة املخاطر املرتبطة باألصول املخطط االستثمار بها كما أن قيمة االستثمارات في الصندوق والدخل النا ُيعد   . و
ً
تج الصندوق عالي املخاطر نظرا

 لتقلبات األسواق واأل 
ً
يقدمه صول املستثمر بها. ويجب أن يعلم املشترك )الواقف( بأنه ليس هناك ضمان يمكن أن عنها يمكن أن تنخفض نظرا

 تيةأخذ عوامل املخاطر اآل (الواقفين) املشتركين هذه، ويجب علىمذكرة املعلومات بشأن تحقيق أهداف االستثمار املذكورة في  مدير الصندوق 

 :والتي من املحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق  بعين االعتبار قبل االشتراك في الصندوق 

التاريخ التشغيلي السابق: الصندوق حديث النشأة والتأسيس ولم تبدأ بعد عملية تشغيل الصندوق؛ لذا فال يوجد للصندوق أي سجل  -

يمتلك خبرة واسعة في إدارة  أداء سابق يمكن للمشتركين من خالله الحكم على أداء الصندوق، وعلى الرغم من أن مدير الصندوق 

الصناديق االستثمارية، فإن طبيعة استثمارات الصندوق املستقبلية وكذلك طبيعة املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن 

لتي حققها مدير االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها مدير الصندوق في السابق، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة ا

 على األداء املستقبلي له.
ً
ة

َّ
 الصندوق دال

مخاطر أسواق األسهم: سيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق في سوق األسهم والذي يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية باإلضافة إلى  -

 على سعر الوحدة.  إمكانية حدوث هبوط كبير ومفاجئ في قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس املال، والذي
ً
من شأنه التأثير سلبا

ألجل وبالتالي فإن املخاطرة في استثمارات األسهم تكون أعلى من مخاطر االستثمار في أسواق النقد واملرابحات واألدوات االستثمارية قصيرة ا

 األخرى.

في الشركة التي تطرح حق األولوية قد يتسبب في مخاطر االستثمار في حقوق األولوية: إن االستثمار في حقوق األولوية أو امتالك أسهم  -

حدوث خسائر جوهرية للصندوق، حيث إن نسبة التذبذب املسموح بها ألسعار تداول حقوق األولوية تفوق النسبة التي تخضع لها أسعار 

 على سعر الوحدة في الصندوق. يفي صافي قيمة أصول الصندوق وبالتال األسهم املدرجة في السوق املالية السعودية "تداول" مما قد يؤثر 

-  
ً
 تشغيليا

ً
 مخاطر االستثمار في الطروحات األولية: هي مخاطر االستثمار في شركات حديثة اإلنشاء ال تملك تاريخا

ً
 نسبيا

ً
يتيح ملدير طويال

أو تكون في مرحلة نمو  الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كاٍف، كما أن الشركات التي تطرح أوراقها املالية قد تمثل قطاعات جديدة

 على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
ً
 وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبا

 صناديق االستثمار العقارية املتداولة: هي مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار العقارية املتداولةل مخاطر االستثمار في الطروحات األولية -

  التي حديثة اإلنشاء
ً
 تشغيليا

ً
 على أداء  وذلك بشكل كاٍف، قيمة الوحدةيتيح ملدير الصندوق تقييم ال تملك تاريخا

ً
قد ينعكس سلبا

 الصندوق وأسعار الوحدات.

 يةسياسلية العمل بين مدير الصندوق و الجهة املستفيد قد ال تكون هناك آو  ،التأسيسالصندوق حديث مخاطر الجهة املستفيدة:  -

 على ة مصارف الوقف للجهة املستفيدة واستقاللي ليةآ ، والتي تؤثر علىألطراف املعنيةتنظيمية واضحة ل
ً
 هدفمما قد يؤثر سلبا

التي تتطلب في بعض األحيان  مصارف الوقفقد يؤثر على للجهة املستفيدة تقصير ينشأ من املوارد البشرية أن أي باإلضافة الي  الصندوق.

 .هدف الصندوق على  يسلب ر إتمامها خالل نافذة زمنية محددة، مما قد ينتج عنه أث
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مخاطر الطروحات املتبقية: قد تقل الطروحات املتبقية املتاحة في بعض األحيان، نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق الطروحات  -

 ق الصندوق ألهدافه االستثمارية وبالتالي ينعكس املتبقية أو غيرها؛ مما يؤثر على تحقي
ً
على أداء الصندوق وسعر الوحدة في  سلبا

 الصندوق.

 ألن -
ً
الشرعية ملدير  الهيئة مخاطر عدم التوافق الشرعي: نتيجة الستبعاد أسهم بعض الشركات من املجال االستثماري للصندوق؛ نظرا

عّدة من قبلها، فإن استثمارات الصندوق ستتركز في عدد أقل من الشركات، 
ُ
الصندوق ترى أنها غير متوافقة مع الضوابط الشرعية امل

وبالتالي يكون لتقلبات أسعارها األثر الكبير على أداء الصندوق، فقد يضطر مدير الصندوق إلى التخلص من أسهم بعض الشركات التي 

 إذا قررتيمل
ً
 الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق أن هذه الشركات لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي بموجبها أجازت الهيئة ك فيها أسهما

؛ فإن 
ً
ِق هذا األمر واضطرار الصندوق إلى التصرف في األسهم في وقت تشهد فيه أسعارها انخفاضا ك أسهمها، وفي حال تحق 

ّ
الشرعية تمل

 يكون عرضة للخسارة، مما قد يتسبب في انخفاض قيمة األصل املوقوف. الصندوق قد

: في حال وجود إيرادات محرمة في األنشطة التي جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يتولى شرعيةالغير  مخاطر التخلص من اإليرادات -

لهذا الصندوق تكون مسؤولة  هيئة شرعية مدير الصندوق الشرعية للصندوق. وسيعين  الهيئةالتخلص من اإليراد املحرم حسب ما تقرره 

واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق وجميع عقود الصندوق وكذلك  ،املعلومات هذه مذكرةو حكام األ شروط و العن مراجعة 

الرقابة الشرعية على معامالت وأنشطة الصندوق لضمان تقيدها باألحكام والضوابط الشرعية، وهذا بدوره سيحد من هذا النوع من 

 تجاه املشتركين بالوحدات والجهة املستفيدة املخاطر.
ً
عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب اإلهمال أو سوء  وُيعد مدير الصندوق مسؤوال

 التصرف أو التقصير املتعمد.

صدر: وهي مخاطر التغيير في أداء املصدر نتيجة لتغيرات في اإلدارة أو األوضاع املالية والطلب على املنتجات أ -
ُ
و الخدمات املخاطر املتعلقة بامل

.التي يقدمها املصدر مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أ
ً
 سهمه وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

 سيتم تقويم األصول العقارية للصندوق بناًء على الحسابات والتقديرات املعدة من قبل مثمنين خارجيينمخاطر تقويم العقارات:  -

  ،مرخصين من الهيئة السعودية للمقيميين املعتمدين
ً
 دقيقا

ً
وعمليات التقويم هي مجرد عملية تقدير لقيمة األصول وليست مقياسا

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع تلك األصول.

مخاطر التركز: هي املخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق في أصول أو قطاعات معينة والذي يجعل أداء الصندوق عرضة للتقلبات  -

.الحادة نتيجة ا
ً
 لتغير في األوضاع الخاصة بتلك األصول والقطاعات التي يستثمر بها الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا

املخاطر الجيوسياسية: هي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية واألنظمة السائدة في الدولة التي يستثمر فيها الصندوق أو في الدول  -

. املجاورة والتي قد تؤثر على
ً
 أداء الصندوق سلبا

 على -
ً
قدرة  املخاطر التشريعية: هي التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة املحاسبة واللوائح املحلية والحكومية والتي تؤثر سلبا

لها تأثير سلبي على مدير الصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إلى انخفاض قيمة األصول املستثمر فيها من قبل الصندوق، مما يكون 

 أداء الصندوق وقيمة وحداته.

"( GAZTمخاطر ضريبة الدخل: ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متفاوتة، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )" -

 2/11/1438( بتاريخ 113الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م / ”( VAT)“الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة املضافة 
ً
هـ  مؤخرا

% على كافة الرسوم واألجور 5وسيتم احتساب ضريبة القيمة املضافة بمقدار  ،ضرائب و / أو زكاة على صناديق االستثمار السعودية

املذكورة في بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"، وعليه فإن تكبد مالكي الوحدات بالصندوق أي ضريبة من هذا القبيل من شأنه 

، لذا فينبغي على املستثمرين املحتملين استشارة ستفيدةللجهة امل أن يقلل من العوائد املحققة وكذلك التوزيعات املحتمل دفعها 

 مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وحيازتها وبيعها.

قد تؤثر  املخاطر االقتصادية: هي مخاطر التغيير في األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار النفط والتي -

، كما أن تحقق أي من املخاطر االقتصادية قد ي
ً
ؤثر سلًبا على قيمة األصول املستثمر بها، وبالتالي يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداته سلبا

 على قدرة
ً
شتراكات الواقفين على االستمرار في دعم الصندوق الوقفي وبالتالي صعوبة اإلضافة إليه وتنميته من خالل اال  )املشتركين( سلبا

 )الوقفية(.

في  مخاطر تغير تكلفة التمويل: هي املخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات املالية )صناديق املرابحة وصناديق أسواق النقد( نتيجة للتغيير  -

 تلك األسعار.أسعار تكلفة التمويل. ولذا فإن قيمة األوراق املالية وأسهم الشركات والعقارات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات 

مخاطر السيولة: هي مخاطر االستثمار في أصول يصعب تسييلها بأسعار مناسبة في بعض األوقات لتغطية متطلبات السيولة مما يؤدي إلى  -

 في حالة البيع. كما أنه 
ً
تكون السيولة متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل استثمارات  -في بعض الفترات-تأثر أداء الصندوق سلبا

 على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض  تؤثر  نخفضة قداملسيولة السوق  ال سيما أنَّ  الصندوق،
ً
سلبا

 استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة.

، والتي تؤثر على موضوعية قرار مدير الصندوق واستقالليته شخصيةلح مصابسبب مخاطر الحوكمة وتضارب املصالح: تنشأ هذه املخاطر  -

 على أداء الصندوق.مما 
ً
 قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا

 تقصير ينشأ من هذه العناصر أي وبالتالي فإنَّ  مخاطر العمليات: يعتمد مدير الصندوق الوقفي على املوارد البشرية واملادية بشكل كبير، -

 يسلب ر أثعمليات الصندوق واستثماراته التي تتطلب في بعض األحيان إتمامها خالل نافذة زمنية محددة، مما قد ينتج عنه  قد يؤثر على

 .على أداء الصندوق 
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، واالستثمار في األسواق الناشئة -
ً
 ناشئة

ً
قد ينطوي على مخاطر مرتبطة  مخاطر األسواق الناشئة: سوق األسهم السعودي تعد سوقا

باإلخفاق أو التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية. كما أن االستثمار في مثل هذه األسواق قد يحمل بين 

 بها في األسواق التعامالت  تتم التي طياته مخاطر أعلى من املتوسط واملعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق املالية
ً
الناشئة محدودة نسبيا

حيث إن الكم األكبر من أحجام القيمة السوقية واملتاجرة متركزة في عدد محدود من الشركات. ولذلك فإن أصول الصندوق واستثماراته 

 باالستثمار في أسواق أكثر تطو 
ً
 أكبر من تقلبات األسعار، وسيولة أقل بشكل ملحوظ مقارنة

ً
.في السوق الناشئة قد تواجه قدرا

ً
 را

، فإن إدراج أسهم صناديق االستثمار العقارية املتداولةو  مخاطر تأخر اإلدراج: في حال اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية للشركات -

ويحد املكتتب فيها في السوق قد يتأخر مما يؤدي إلى احتجاز املبلغ الذي تمت املشاركة به،  صناديق االستثمار العقارية املتداولةو الشركات 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 ذلك من الفرص االستثمارية املتاحة للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلبا

مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى التي قد يستهدف الصندوق االستثمار بها إلى مخاطر مماثلة  -

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.لتلك الواردة في هذه الفقرة "املخاط
ً
 ر الرئيسة لالستثمار في الصندوق" مما قد يؤثر سلبا

مخاطر تعليق التداول: إن عدم التزام الشركات املدرجة في السوق السعودي بنظام السوق املالية في اململكة العربية السعودية ولوائحه  -

ي إلى تعليق تداول أسهم الشركات املدرجة األمر الذي قد يؤثر على قيمة أصول قد يؤد -بما في ذلك قواعد التسجيل واإلدراج-التنفيذية 

 وبالتالي سعر الوحدة.
ً
 الصندوق سلبا

الصندوق  املخاطر االئتمانية: هي املخاطر التي تتعلق باحتمال إخفاق الجهة أو الجهات املتعاقد معها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مدير  -

االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق في حال االستثمار في صناديق املرابحة وصناديق أسواق النقد والتي وفقا للعقود أو 

 
ً
 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة. -في حال إخفاقها- تبرم صفقات املرابحة مع أطراف أخرى والتي ستؤثر سلبا

، وعليه فإن مبالغ الناتجة عن استثمارات الصندوق  ستثمار بعض األرباح املوزعة والرأسماليةمخاطر إعادة االستثمار: قد يعيد الصندوق ا -

 على سعر  بها األرباح قد ال يتم استثمارها باألسعار التي تم شراء األصول 
ً
ابتداًء، وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء لألصل مما قد يؤثر سلبا

 الوحدة.

عوامل املخاطر االستثمارية، ويطلب من املشتركين )الواقفين( املحتملين استشارة مستشاريهم املهنيين فيما إن التفاصيل السابقة ليست شاملة ل

 يتعلق باملخاطر القانونية واملالية والضريبية املرتبطة بهذا الصندوق.

  عن تعديه أو تفريطه.تنتفي املسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم 
ً
 يكن ذلك ناتجا

 

 معلومات عامة: .4
 بناًء على طبيعة الصندوق الوقفية، فإن االشتراك في الصندوق مالئم للمشتركين املحتملين الراغبين بوقف أموالهم ألعمال خيرية. .أ 

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

لصالح مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية، وسيحدد مجلس  )غلة الوقف(% 70بنسبة  سنويةسيوزع الصندوق عوائد نقدية 

بما ال يزيد  األصل املوقوفإدارة الصندوق نسبة التوزيعات وآلية صرفها، ويحق ملجلس إدارة الصندوق إعادة استثمار جزٍء من غلة الوقف لنماء 

 أويحق  % من إجمالي الغلة لكل سنة مالية.30عن 
ً
النظر في النسبة املحددة للتوزيعات إذا كانت التوزيعات جلس إدارة الصندوق إعادة مل يضا

 النقدية من غلة الوقف فائضة عن حاجة الجهة املستفيدة.

 األداء السابق لصندوق االستثمار: .ج 

.ال يوجد أداء سابق للصندوق وأداء املؤشر اإلرشادي ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق 
ً
 مستقبال

 حقوق املشتركين بالوحدات: .د 

 التغييرات األساسية املقترحة وأي تعليق لالشتراك في الوحدات.املوافقة على  (1

 التغييرات املهمة.املوافقة على  (2

للمشتركين في التغييرات واجبة اإلشعار بموجب الئحة صناديق االستثمار والتي يأتي التفصيل في نوعها في التقارير املرسلة املوافقة على  (3

 الوحدات.

، كما نصت ومصارف الوقف والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية الحصول على التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم املالية املراجعة( (4

 .( من الئحة صناديق االستثمار71املادة )

 .االستثمارية الوقفية حقوق أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات املنظمة لعمل الصناديقأي  (5

 .جتماعات للجهة املستفيدةاال في  يةالتصويت هسيتم انتقال كافة حقوق في حالة وفاة الواقف (6

 مسؤوليات املشتركين بالوحدات: .ه 

 عن ديون والتزامات الصندوق.
ً
 لن يكون املشترك بالوحدات مسؤوال

 :إنهاء صندوق االستثمار .و 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق: (1

 تجاه أي مسؤولية من الئحة صناديق االستثمار دون تحمل ( الفقرة )أ(37)بحقه في إنهاء الصندوق بناًء على املادة  الصندوق يحتفظ مدير 

ويستثنى من ذلك إذا كان اإلنهاء بسبب عائد إلهمال أو  رأى أن قيمة أصول الصندوق غير كافية ملواصلة تشغيله، إذا مشترك في الصندوق 
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يستحيل معها مواصلة تشغيل  أو في حال حدوث ظروف أخرى  الظروف واألنظمة ذات العالقة إذا تغيرتأو  ير الصندوق املتعمد،تقصير مد

 هيئة السوق املالية ومجلس إدارة الصندوق.و الهيئة العامة لألوقاف ملصلحة الوقف، وذلك بعد الحصول على موافقة  الصندوق 

 اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق: (2

كأصول وقفية خاصة بمؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي  سيتم نقل أصول الصندوق بعد تسديد التزاماته الصندوق إنهاء  حالفي 

الخيرية، فإن تعذر فأوقاف مستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث، فإن تعذر فأي جهة وقفية مماثلة لوقف الصندوق في أهدافه 

  .وافقة الهيئة العامة لألوقافبعد الحصول على م ومصارفه

  اآللية الداخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق: .ز 

االطالع  يرجىعن اآللية الداخلية لتقويم املخاطر تفاصيل لليقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق )

 .(1على امللحق رقم 

 

 والعموالت واألتعاب:مقابل الخدمات  .5
 فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع املصاريف والرسوم السنوية املتعلقة بالصندوق: .أ 

 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: -

 ال يمكن استرداد وحدات الصندوق.

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

 دارةاإل رسوم 

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

 
ً
 إيجابيا

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

 .منها جزٍء أو  يتنازل عن هذه الرسوم

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

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 املستقلين فقط

مثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس  20,000مبلغ 
ُ
ريال سعودي عن السنة املالية بحد أقص ى ت

.
ً
 اإلدارة املستقلين تستقطع سنويا

أتعاب مراجع الحسابات 

 الخارجي
.يوم ريال سعودي عن السنة املالية تحسب كل  25,000مبلغ 

ً
 تقويم وتستقطع سنويا

رسوم نشر التقارير الدورية على 

 موقع تداول 
. يوم عن السنة املالية تحسب كلسعودي ريال  5,000

ً
 تقويم وتستقطع سنويا

.يوم عن السنة املالية تحسب كل سعودي  ريال 7,500 رسوم رقابية
ً
 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 

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

 قيمتها في التقارير نصف السنوية والتقارير السنوية املدققة وملخص اإلفصاح املالي.

 املصاريف األخرى 

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

  ربع سنوي.

، وطباعة صول العقاريةاأل  تقويمو  بإدارةعلى سبيل املثال وليس الحصر: املصاريف املتعلقة 

 .نثرياتالو  تسويقيةالصاريف املو التقارير السنوية للصندوق وتوزيعها، 

مصاريف التمويل حال وجودها 

ستكون حسب أسعار السوق 

 السائدة

 حسب تكلفة التمويل السائدة في السوق.

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

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

 من GAZTالالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"
ً
م )"تاريخ السريان"(. وبناء على ذلك، 2018 يناير 1"(، سيبدأ تطبيقه اعتبارا

 % على كافة الرسوم واألجور املذكورة في بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من5سيتم احتساب ضريبة القيمة املضافة بمقدار 
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 مدة الصندوق.حكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة لصندوق اإلنماء وريف الوقفي طول األ شروط و ال مستند

  .سيكون على صندوق اإلنماء وريف الوقفي تحميل نفقة ضريبة القيمة املضافة على جميع املستثمرين الذين سيتم اشتراكهم بالصندوق

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

 تحصيلها ووقت دفعها:أساس حساب الرسوم وطريقة  .ب 

 مالحظات طريقة حساب الرسوم واملصاريف نوع الرسوم

 رسوم اإلدارة
تحسب عند كل يوم تقويم وتستقطع من أصول الصندوق وتدفع 

 عند نهاية كل سنة مالية.
 تحمل على الصندوق 

 رسوم الحفظ
تحسب عند كل عملية تقويم وتستقطع من أصول الصندوق 

 وتدفع بشكل ربع سنوي.
 تحمل على الصندوق 

 املصاريف األخرى 
تحسب عند كل عملية تقويم وتستقطع من صافي قيمة أصول 

 الصندوق وتدفع بشكل ربع سنوي.
 تحمل على الصندوق 

 تحمل على الصندوق  تحسب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي. رسوم املراجع الخارجي

 رسوم التعامل
بتنفيذها بشكل مستقل وذلك تحسب لكل صفقة يقوم الصندوق 

 بضرب إجمالي قيمة الصفقة في النسبة املئوية لتكلفة العملية
 تحمل على الصندوق 

 تحمل على الصندوق  تحسب عند كل عملية تقويم وتدفع بشكل سنوي. رسوم موقع تداول 

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

 تحمل على الصندوق   اجتماع  عند كل وتدفع تحسب عضاء مجلس اإلدارةأ أتعاب

  ...... إجمالي املصاريف

  ..... ...متوسط صافي قيمة األصول لعام 

 ن(، وطريقة حساب ذلك املقابل:و ن )الواقفو االشتراك التي يدفعها املشترك التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم مقابل الصفقات .ج 

 .اشتراك ال توجد رسوم

 أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق: .د 

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

على  )الواقف( شترك بالوحداتمثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو من قبل امل .ه 

 أساس عملة الصندوق:

 الشتراك عميل في الصندوق بمبلغ 
ً
 وتوضيحيا

ً
 افتراضيا

ً
ألف لم تتغير طوال السنة، وبافتراض أن حجم الصندوق في  100الجدول اآلتي يبين مثاال

 على االشتراك بنسبة مليون ريال ولم يتغير طوال السنة، وعلى افتراض تحقيق الصندوق  10تلك الفترة هو 
ً
 سنويا

ً
% ويوضح حصة 10عائدا

:)
ً
 املشترك بالوحدات من املصاريف بالريال السعودي حسب املثال االفتراض ي )سنويا

 املبلغ التقديري  نوع الرسوم

 600.00 التكلفة التقديرية ألتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين

 250.00 التكلفة التقديرية ألتعاب مراجع الحسابات

 50.00 رسوم نشر التقارير الدورية على موقع تداول 

 12.50 ”(VAT)“ ألتعاب مراجع الحسابات املضافةضريبة القيمة  

 75.00 رسوم رقابية

 987.50 إجمالي املصاريف اإلدارية والتشغيلية

 110,000.00 % + رأس املال10العائد االفتراض ي 

 109,012.50 إجمالي االشتراك االفتراض ي

 817.59 %0.75رسوم إدارة الصندوق 

 40.88 ”(VAT)“ رسوم إدارة الصندوق ل ضريبة القيمة املضافة

 109.01 200,000أتعاب أمين الحفظ 

 5.45 ”(VAT)“ تعاب أمين الحفظألضريبة القيمة املضافة 

 109.01 %0.10مصروفات أخرى 

 107,930.55 صافي االشتراك االفتراض ي
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 التقويم والتسعير: .6
 على أساس ما يأتي: الصندوق  يتم تحديد قيمة أصول  .أ 

 إليها األرباح املوزعة )إن وجدت(. -
ً
 يتم تقويم األوراق املالية املدرجة في السوق حسب سعر اإلغالق في يوم التقويم، مضافا

 بناًء على سعر االكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ إدراج األسهم في السوق. الطروحات يتم تقويم أسهم -

 يتم تقويم حقوق األولوية والطروحات املتبقية حسب سعر اإلغالق في يوم التقويم. -

-   
ً
 قويم.إلى مستوى العوائد الفعلية للصفقات املتعاقد عليها في يوم الت يتم تقويم أسعار صناديق وصفقات املرابحة استنادا

 إلى آخر سعر وحدة معلن أسواق نقد أو غيرها  صناديق أسهم أو صناديق سواء يتم تقويم وحدات الصناديق االستثمارية   -
ً
استنادا

 لها أي أرباح موزعة أو مستحقة بنهاية ذلك اليوم.
ً
 للصندوق املستثمر فيه، مضافا

 إليها األرباح املوزعة )إن وجدت(. صناديق االستثمار العقارية املتداولةيتم تقويم  -
ً
 حسب سعر اإلغالق في يوم التقويم، مضافا

من الهيئة السعودية املعتمدين  يتم تقويم االستثمارات العقارية واستثمارات امللكية الخاصة حسب التقييم املعد من املقيمين املستقلين -

 للصندوق على أن ال تؤخذ قيمة هذه األصول االسترشادية ضمن حساب العوائد املحققة ، أخرى  ةشرافيإأو أي جهة  للمقيمين املعتمدين

)غلة الوقف( وسيتم تقويمها حسب القيمة التاريخية لألصول وأي توزيعات لها عند تحديد عوائد الصندوق حتى يتم بيعها والتخارج 

 ألن هذه األصول مقتناه ألجل عوائدها الدورية أو 
ً
 .الربح الرأسمالي املستهدف حين التخارج منهامنها، وذلك نظرا

 يتم تقويم أصول الصندوق بنهاية آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية. .ب 

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

 مدير الصندوق بتوثيق ذلك. في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، فسيقوم (1

 سيتم تعويض الوحدات املتضررة عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير. (2

 عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته  (3
ً
 في  %0.50سيتم إبالغ الهيئة فورا

ً
أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا

وفي تقارير الصندوق العام التي يعّدها مدير   www.tadawul.com.saوقع اإللكتروني للسوق املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وامل

 للمادة )
ً
 ( من الئحة صناديق االستثمار.71الصندوق وفقا

 للمادة ) (4
ً
 صناديق االستثمار بجميع أخطاء التقويم والتسعير.( من الئحة 72سيتم اإلفصاح في التقارير املقدمة للهيئة املطلوبة وفقا

 سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك: حسابتفاصيل طريقة  .د 

 ثم الرسوم املتغيرة بن
ً
اًء على يتم حساب أسعار االشتراك بناًء على صافي قيمة األصول للصندوق املخصوم منها الرسوم واملصروفات الثابتة أوال

 وفق املعادلة اآلتية:  من نهاية كل ربع سنة مالية الصندوق، وذلك في يوم التقويم املحدد بآخر يوم عملصافي قيمة أصول 

بما في ذلك أي التزامات وأي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير -إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد حسم إجمالي الخصوم 

 قائمة في يوم التقويم ذي العالقة.مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق ال -مدفوعة

 ويتم تقويم صافي قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي. 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: .ه 

ية يتم نشر سعر الوحدة كل ربع سنة في يوم العمل التالي ليوم التقويم وذلك من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق املال

 . www.tadawul.com.sa)تداول(  السعودية

 

 التعامل: .7
 الطرح األولي: .أ 

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

، تبدأ من تاريخ 45فترة الطرح األولي: مدة ) -
ً
 أخر  45م ويحق ملدير الصندوق تمديد الفترة 01/09/2018( يوما

ً
في حال عدم جمع  ى يوما

 .دنى لرأس مال الصندوق الحد األ 

  م 01/11/2018التاريخ املتوقع لبدء تشغيل الصندوق هو  -

 املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك: .ب 

، وفي حال  يوم التعاملاملوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك هو نهاية يوم العمل الذي يسبق 
ً
تسلم طلب بشرط تقديم طلب االشتراك مكتمال

 االشتراك بعد نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل فسيتم معاملته كطلب في يوم التعامل الالحق ليوم التعامل التالي.

 إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات: .ج 

إجراءات االشتراك: يتعين على املشترك )الواقف( الراغب في االشتراك في وحدات الصندوق تعبئة وتوقيع نموذج "طلب االشتراك" إضافة إلى 

الخاصة باالشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مع إيداع مبالغ االشتراك في حساب الصندوق لدى البنك  مذكرة املعلوماتتوقيع 

ارية ي باململكة العربية السعودية وذلك في أي يوم عمل، مع إلزامية إبراز املشتركين )الواقفين( األفراد لبطاقة إثبات الهوية الوطنية الساملحل

يه تقديم ل)للسعوديين( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيين( واإلقامة السارية )للمقيمين(، وفيما يتعلق باملشترك )الواقف( االعتباري يتعين ع

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري، كما يمكن للمشترك )الواقف( تسليم نماذج االشتراك املستوفاة 

 عن طريق البريد العادي أو البريد السريع أو إرسالها من خالل القنوات االلكترونية املرخص بها.

( ريال سعودي، والحد األدنى ألي اشتراك إضافي هو 1000حد األدنى لالشتراك في الصندوق هو مبلغ ألف )ال :لالشتراك في الصندوق  الحد األدنى

 ( ريال سعودي.100مبلغ مائة )

 من يوم التعامل الذي يلي تاريخ يوم 
ً
 .التقويمأقص ى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق: ستتم املشاركة في الصندوق اعتبارا

 في يوم التعامل التالي، وفي حال تسلم الطلب بعد الساعة  في تسلم الطلب تم في حال
ً
يوم التقويم قبل الساعة الرابعة مساًء يصبح الطلب نافذا

 في يوم التعامل الالحق ليوم التعامل التالي.
ً
 الرابعة مساًء من يوم التقويم فإنَّ الطلب ُيعد  نافذا

 سجل املشتركين بالوحدات: .د 

 على االشتراك يسيعد مدير الصندوق سجل محدث باملشتركين في الوحدات و 
ً
 قاطعا

ً
حفظه في اململكة العربية السعودية، وُيعد هذا السجل دليال

 الجهات املختصة بالوحدات املثبتة فيه، وسيتم إتاحة السجل ملعاينة 
ً
عند طلبها، وسيتم تقديم ملخص للسجل إلى أي مشترك بالوحدات مجانا

 د الطلب.عن

 في  .ه 
ً
وصفقات سوق النقد، واملبرمة مع طرف خاضع  املرابحات قصيرة األجلخالل فترة الطرح األولي، سيتم استثمار مبالغ االشتراكات مؤقتا

 رباحها إلىلتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من املبلغ املطلوب، وإضافة أ

 لصالح الوقف. إجمالي املبالغ املجمعة

 الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه: .و 

 .لرأس مال الصندوق  ( ماليين ريال كحد أدنى10)مبلغ جمع يهدف مدير الصندوق إلى  

 كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:( ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب ) .ز 

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

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

 إذا: الصندوق وحدات بالتعامل يجوز ملدير الصندوق تعليق 

 طلبت الهيئة ذلك. (1

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح املشتركين في وحدات الصندوق. (2

السوق املوازية أو أٍي من األسوق األخرى املوافق عليها من قبل الهيئة التي يتم فيها -إذا علق التعامل في السوق الرئيسية أو سوق نمو (3

املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى األصول التي يرى مدير الصندوق بشكل  التعامل في األوراق

 معقول أنها جوهرية لصافي أصول قيمة الصندوق.

سيؤدي إلى  -مور أخرى من ضمن أ-كما أنَّ مدير الصندوق يحتفظ بالحق في رفض طلب اشتراك أي مشترك في الصندوق إذا كان ذلك االشتراك 

أو الهيئة العامة اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق أو األنظمة أو اللوائح التنفيذية التي قد تفرض من وقت آلخر من قبل هيئة السوق املالية 

 أو الجهات التنظيمية األخرى باململكة العربية السعودية.لألوقاف 

 االسترداد التي ستؤجل:اإلجراءات التي بمقتضاها اختيار طلبات  .ط 

 بناًء على طبيعة الصندوق املتمثلة في كون مبالغ االشتراك في الوحدات موقوفة، فإنه يتعذر على مدير الصندوق تلبية أي طلب استرداد من

 .املشتركين )الواقفين(

 

 خصائص الوحدات: .8
ويتمتع مالكوها بحقوق متساوية وموقوفة لذات الغرض  واحدةيجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات تكون جميعها من فئة 

يصدر مدير وسوهي غير قابلة للتحويل،  ،، حيث تمثل كل وحدة حصة مشاعة متساوية في أصول الصندوق ويعاملون باملساواة من قبل مدير الصندوق 

 .للوحدات في الصندوق  اشتراك إشعارالصندوق 

 

 :املحاسبة وتقديم التقارير .9

، كما يتم إرسال تقرير يبين املوقف قام الواقف باالشتراك بوحدات في الصندوق  مدير الصندوق إشعار تأكيد إلى املشترك )الواقف( كلمايرسل  -

 من كل اشتراك في وحدات الصندوق، وعدد وصافي قيمة الوحدات املشترك بها 15املالي لألصل املوقوف من املشترك خالل )
ً
 بنهاية هذه الفترة( يوما

 من نهاية فترة التقرير، وسيتم إعداد التقارير األولية 70، والقوائم املالية املراجعة للصندوق وذلك خالل مدة ال تتجاوز ))عند يوم التعامل(
ً
( يوما

 من نهاية فترة التقرير.35وإتاحتها للجمهور خالل )
ً
 ( يوما

إرسال التقرير إلى العنوان البريدي أو  ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق، وسيتم اإللكترونيسيتم إتاحة تقارير الصندوق في املوقع  -

 .كما سيتم االلتزام بأي متطلبات نظامية أخرى تصدر عن الجهات املختصة بهذا الشأن، لاإللكتروني املحفوظ في سجالت العمي

 .م2018ديسمبر 31 املنتهية فيسيتم توفير أول قوائم مالية مراجعة للسنة املالية األولى  -

 عند تقديم طلب كتابي ملدير الصندوق، وستتم إتاحتها في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  -
ً
واملوقع اإللكتروني  سيتم توفير هذه القوائم مجانا
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 .للسوق 

 

 مجلس إدارة الصندوق: .10
من قبل هيئة  م، وتتم املوافقة عليهمستقلينعضوين أعضاء منهم  ستة يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق يتكون من

على  السوق املالية، وتبدأ عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة هيئة السوق املالية على طرح وحدات الصندوق، وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين

 من تاريخ 
ً
. ويباشر مهامه اعتبارا

ً
سنوات  خمسملدة  سنوات قابلة للتجديد خمسوتمتد العضوية ملدة  دوق(/ بدء تشغيل الصنتعيينه)األقل سنويا

 .أخرى 

 تشكيل مجلس اإلدارة: .أ 

مدير الصندوق بناًء على اختياره واختيار مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي يرشحهم أعضاء  ستةسيتألف مجلس إدارة الصندوق من 

 التالية أسماؤهم بخبرة في قطاع االستثمار وإدارة األوقاف حسبما هو مبين أدناه:الخيرية، يتمتع كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 عضو غير مستقل(رئيس مجلس إدارة الصندوق و )                                  السويلم             عبدالرحمن الدكتور / عبدالعزيز بن محمد 

هرمونات  –ودرجة املاجستير في الكيمياء الحيوية  ،بريطانيا –الوراثية من جامعة شفيلد  يحمل درجة الدكتوراه في التقنية الحيوية والهندسة

 منصب 
ً
رئيس الهيئة السعودية للملكية من جامعة امللك سعود، ودرجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية من جامعة امللك سعود، يشغل حاليا

 لرئيس مجلس  الفكرية
ً
املناصب اإلشرافية من لديه العديد و ، كما  امللك فيصل التخصص ي الخيرية )وريف(مؤسسة مستشفى دارة إونائبا

ة، كما والبحثية بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعضوية العديد من اللجان واملنظمات املحلية وعضويات املنظمات اإلقليمية والدولي

 أشرف على العديد من رسائل الدراسات العليا.

 )عضو غير مستقل(                                                                                            عبد املحسن عبد العزيز فارس الفارس/ األستاذ 

م(، ودرجة املاجستير في املحاسبة من جامعة غرب الينوي بالواليات 1982حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود )

 منصب العضو املنتدب والرئيس CPAم(، إضافة إلى زمالة املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 1989املتحدة األمريكية )
ً
. يشغل حاليا

م(، وقد سبق لألستاذ الفارس العمل في القطاعين العام والخاص حيث عمل في مؤسسة النقد العربي 2006ملصرف اإلنماء منذ )التنفيذي 

 ) 18السعودي ألكثر من 
ً
 ملصلحة الزكاة والدخل )2001 – 1983عاما

ً
 عاما

ً
 2004-2001م(، كما عمل مديرا

ً
 تنفيذيا

ُ
 عاما

ً
م(، وكذلك مديرا

م(، كما سبق أن عمل في مكتب أرنست ويونج في مدينة لوس أنجلوس بالواليات  2006 – 2004كة عبد اللطيف جميل )للخدمات املالية بشر 

 عضوية عدة مجالس ولجان متخصصة منها عضو مجلس إدارة مصرف 1995-1993املتحدة األمريكية ملدة عامين )
ً
م(. يرأس ويشغل حاليا

إدارة املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين اإلنماء وعضو اللجنة التنفيذية، عضو مجلس 

القانونيين، ورئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين، عضو في لجنة املراجعة في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، كما 

شركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( ولجنة املوارد البشرية واللجنة املالية سبق أن شغل عضوية عدة مجالس منها مجلس إدارة ال

-2001(، ومجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص "البنك االسالمي للتنمية" )2011-2004بالشركة )

مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار، ومجلس إدارة البنك الزراعي، ورئيس (، ومجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، و 2009

سسة وعضو لجنة معايير املحاسبة باململكة، ورئيس لجنة معايير املحاسبة بالهيئة الخليجية للمراجعة واملحاسبة، ورئيس لجنة املراجعة باملؤ 

 في مجلس منطقة الرياض، إضافة إلى أنه شارك في البنك اإلسالمي للتنمية". كم“اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 
ً
ا أن األستاذ الفارس عضوا

كة العديد من املؤتمرات والدورات وفرق العمل املتخصصة في املجال املالي واملحاسبي واإلداري والرقابي ونظم املعلومات داخل وخارج اململ

 العربية السعودية.

 )عضو مستقل(                                                                                                    السحيباني محمد براهيمإالدكتور / محمد بن 

من جامعة كونكورديا ودرجة املاجستير في في االقتصاد يحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كونكورديا في كندا ودرجة املاجستير 

سنة في املجال  29االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس في االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام، يتمتع بخبرة تزيد عن 

 منصب رئيس لقسم التمويل واالستثمار في جامعة اإلمام محمد بن سعود ا
ً
كثير من الإلسالمية، وقد عمل على األكاديمي، كما يشغل حاليا

النشاطات األكاديمية وقدم مجموعة من األوراق العلمية واألعمال االستشارية في املجال االقتصادي، ويحمل الدكتور السحيباني عضوية 

 ود اإلسالمية.جمعية االقتصاد السعودية وعضوية العديد من املجالس واللجان والهيـئات العلمية في جامعة اإلمام  محمد بن سع

 )عضو مستقل(                                                                          املهندس / عبد هللا أحمد سعيد بقشان 

  35يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، وهو رجل أعمال معروف يتمتع بخبرة تزيد عن 
ً
في  عاما

دارة الشركات منها املركز العربي لالستشارات إ، وقد أسس وشغل العديد من عضويات مجالس ت االستشارية الهندسية والعقاريةاملجاال 

جامعة امللك فهد للبترول ببحاث التعليم أشركة دار االختراع الدولية، مجلس املهندسين السعوديين، عضو في صندوق دعم  الهندسية،

بيت االختراعات الدولية، ومؤسسة عبد و واملعادن، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات منها مجلس املهندسين السعوديين، 

 حمد بقشان.أهللا 

 )عضو غير مستقل(                                                                                     البراك                        علي املهندس / علي بن صالح

دارة من جامعة مريكية ودبلوم في اإل لورادو بولدر بالواليات املتحدة األ و عمال من جامعة كدارة األ إيحمل درجة املاجستير في هندسة الكهرباء و 

شارك في العديد من اللجان داخل وخارج اململكة، ويحمل البراك خبرة هارفرد ودرجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء جامعة امللك سعود، 
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سنة شغل خاللها العديد من املناصب القيادية كان آخرها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية  30كبيرة ومتنوعة في املجال اإلداري تزيد عن 

دارة صندوق التنمية إهمها عضو مجلس أدارات مجالس اإل  م، كما شارك ويشارك في العديد من2013م وحتى عام 2005للكهرباء من عام 

دارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما مثل اململكة في العديد من املؤتمرات إالعقارية وعضو مجلس منطقة الرياض وعضو مجلس 

 .مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية )وريف(دارة إن عضو مجلس وهو اآل  الدولية

)عضو غير                                                                                                                                  ستاذ/ مازن بن فواز بن أحمد بغدادي األ 

 مستقل(

سنة في مجال االستثمار باإلضافة إلى  17بخبرة تزيد عن يحمل درجة البكالوريوس في املالية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ويتمتع 

سهم السعودية بشركة الرياض الخبرة في إدارة الصناديق االستثمارية، شغل العديد من املناصب في املجال االستثماري كرئيس صناديق األ 

سهم السعودية والخليجية بشركة صناديق األ س بي س ي العربية السعودية، ورئيس إتش إاملالية، وكبير مديري صناديق االستثمار بشركة 

 منصب رئيس إدارة االستثمار بشركة إتش إالسعودي الفرنس ي كابيتال، ورئيس االستثمار بشركة 
ً
س بي س ي العربية السعودية، يشغل حاليا

 نماء لالستثمار.اإل 

جميع العقود والقرارات والتقارير  ىوافقة علامل اآلتي: -على سبيل املثال ال الحصر-تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق   -

 فيها، ويشمل ذلك 
ً
املوافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة  -على سبيل املثال ال الحصر-الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا

 للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها 
ً
للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود املبرمة وفقا

 الصندوق أو سيقوم بها في املستقبل.

 ق.اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندو  -

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

 على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام و/أو لجنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق، ملراجعة التزام مدي -
ً
ر االجتماع مرتين سنويا

املتطلبات املنصوص عليها في الئحة صناديق  -على سبيل املثال ال الحصر–ذات العالقة، ويشمل ذلك الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة 

 االستثمار.

 أم غيره-التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر  -
ً
يتضمن إفصاحات  -سواء أكان عقدا

 ندوق، إضافة إلى التأكد من توافق جميع ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.وإدارته للص تتعلق بالصندوق أو مدير الصندوق 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام  -مالكي الوحدات بما يحقق مصلحة –التأكد من أداء مدير الصندوق ملسؤولياته  -
ً
وفقا

 الصندوق ومذكرة املعلومات.

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

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

 املصادقة على تعيين املحاسب القانوني للصندوق. -

 توزيع غلة الوقف وصرفها.بنسبة إصدار القرارات املتعلقة  -

 .االستثماراعتماد سياسة  -

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: .ب 

مثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين. 20,000مبلغ 
ُ
 ريال سعودي عن السنة املالية بحد أقص ى ت

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

 الصندوق اآلتين الصناديق االستثمارية اآلتية:تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة يقع  .د 

 اسم الصندوق 
نوع 

 الصندوق 

 األعضاء

عبد األستاذ / 

 املحسن الفارس

الدكتور / محمد 

 السحيباني

 املهندس / عبد

 هللا بقشان

ستاذ / مازن األ 

 بغدادي

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

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء دانة الهدا العقاري 

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء درة الهدا العقاري 

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء إيوان العقاري 

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص الفندقيصندوق دانية مكة 

 ------- ------- عضو مستقل ------- طرح خاص صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية العقاري 

 عضو غير مستقل ------- عضو مستقل ------- طرح خاص صندوق رياض التعمير العقاري االول 

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص صندوق القيروان اللوجستي



 27من  20صفحة 

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص صندوق ضاحية سمو العقاري 

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء املدر للدخل األول 

 غير مستقلعضو  ------- ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء الثريا العقاري 

 عضو غير مستقل ------- ------- ------- طرح خاص صندوق اإلنماء العقارية العقاري 

 ------- ------- عضو مستقل ------- طرح خاص صندوق اإلنماء التعليمي

 عضو غير مستقل  عضو مستقل عضو غير مستقل طرح عام الوقفي عنايةصندوق اإلنماء 

 عضو غير مستقل  عضو مستقل عضو غير مستقل طرح عام لرعاية االيتامصندوق اإلنماء الوقفي 

 عضو غير مستقل  عضو مستقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

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

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

 عضو غير مستقل ------- عضو مستقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 عضو غير مستقل ------- عضو مستقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء املتوازن متعدد األصول 

 عضو غير مستقل ------- عضو مستقل ------- طرح عام صندوق اإلنماء املتحفظ متعدد األصول 

  خارج أو داخل شركة اإلنماء لالستثمار. استثماري  دوق صنعلى أي خرين أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآل  يشرفال 

 

 :الهيئة الشرعية  .11
من خبرة تتأكد جهة املراجعة والتدقيق الشرعي املعينة من قبل مدير الصندوق من التزام الصندوق باملعايير الشرعية. وستقوم هذه الجهة بما لها 

جهة املراقبة  التقيد وااللتزام بالقواعد واألحكام الشرعية لجميع أنواع املعامالت املالية واالستثمارية للصندوق، وتعد قرارات ومراقبةباإلشراف 

 والتدقيق الشرعي ملزمة للصندوق.

 للصندوق: الهيئة الشرعية .أ 

 هم أعضاء الهيئة الشرعية املعتمدون لدى شركة اإلنماء لالستثمار وهم:

   الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح األطرم:

 
ً
 و للهيئة  رئيسا

ً
، حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى واملاجستير بدرجة امتياز في الفقه من كلية الشريعة عضو مجلس الشورى سابقا

جامعة اإلمام محمد بن سعود ودرجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود، ويشغل عضوية عدد من الهيئات واملجالس ب

ملحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية في البحرين، وعضوية مجلس إدارة الجمعية الشرعية، منها: عضوية املجلس الشرعي لهيئة ا

 في مجمع الفقه 
ً
اإلسالمي الفقهية السعودية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل وهو كذلك أمينها العام، وخبيرا

كما كان فضيلته عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود الدولي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي، 

 للهيئة الشرعية ملصرف الراجحي.
ً
 وأمينا

ً
 اإلسالمية، وعضوا

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن وكيل الشيخ:

 للرئيس 
ً
اإلسالمية، حاصل على درجة البكالوريوس في أصول  عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعودو نائبا

مام محمد بن سعود ودرجة الدكتوراه في السنة مام محمد بن سعود ودرجة املاجستير في السنة وعلومها من جامعة اإل الدين من جامعة اإل 

وخارج وله مشاركات فاعلة في مجال املعامالت املالية مع عدد من املؤسسات املالية القائمة داخل  سعود،مام محمد بن وعلومها من جامعة اإل 

 وهو عضو في عدد من الجمعيات والهيئات العلمية. اململكة،

 الشيخ الدكتور سليمان بن تركي التركي:

 
ً
مد بن سعود اإلسالمية، وقد حصل على درجة البكالوريوس في عضو هيئة التدريس باملعهد العالي للقضاء في جامعة اإلمام محفي الهيئة و عضوا

ى الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ودرجة املاجستير ودرجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة باإلضافة إلى حصوله عل

جة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن باململكة املتحدة، درجة املاجستير في قانون التجارة الدولي من جامعة إيسكس باململكة املتحدة، ودر 

 وله أبحاث ومشاركات في مجال املعامالت املالية.

 الشيخ الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي:

 
ً
ســالمـيـة، حاصل على درجة البكالوريوس عـضــو هـيـئـة الـتــدريـــس باملعـهـد العـالي للقضــاء في جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعـود اإل و  في الهيئة، عضوا

مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم وقد حصل على درجة املاجستير ودرجة الدكتوراه من 

مالت املالية، وله إسهامات بارزة في ذلك، ويـشــــغــــل قسم الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء، وفـضــيلتـه مـن العـلـمـاء البـارزيـن فـي فـقـه املعا

، وهو عضو مجمع عـضـــويــة عـــدد مــن الهــيــئـــات للعديد من املؤسسات املالية واالقتصادية اإلسالمية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها

 نظيم جباية الزكاة باململكة العربية السعودية.فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو اللجنة الشرعية ملراجعة ت

 :الهيئة الشرعيةمسؤولية  .ب 

 في اآلتي: الهيئة الشرعيةتتمثل مسؤوليات 
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 دراسة ومراجعة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها باألحكام والضوابط الشرعية.  -

 تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام والضوابط الشرعية.  -

توفرة تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي يجوز ملدير الصندوق أن يستثمر فيها السيولة امل -

 للصندوق كاستثمارات قصيرة األجل. 

 ر مالئمة ملدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجدت.تقديم معايي -

 مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية املحددة.  -

 إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام والضوابط الشرعية إلدراجها في التقرير السنوي للصندوق. -

 :الهيئة الشرعيةمكافآت أعضاء  .ج 

 توجد.ال 

 املعايير الشرعية: .د 

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

 ال يجوز ملدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم الشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املحرمة. -

غراض واألنشطة املباحة التي قد تتعامل باإليداع أو االقتراض بالفائدة الربوية، فإن االستثمار فيها بالنسبة للشركات املساهمة ذات األ  -

 يخضع للضوابط اآلتية:

 بالفائدة الربوية–أال يتجاوز إجمالي حجم النشاط أو العنصر املحرم  (1
ً
 ملحرم أو إيداعا

ً
 كان أو تملكا

ً
%( 33.3نسبة قدرها ) -استثمارا

 من إجمالي 
ً
على ذلك في جانب يتم التعرف و  .أيهما أكبر، موجودات الشركة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثني عشر شهرا

 املوجودات من قائمة املركز املالي للشركة، تحت اسم استثمارات أو أصول أو نقد.

 عن استثمار بفائدة %( من إجمالي إيراد الشر 5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من التعامل املحرم ) (2
ً
كة، سواٌء أكان هذا اإليراد ناتجا

ربوية أو ممارسة لنشاط محرم أو تملك ملحرم أو غير ذلك. وإذا لم يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في 

 على ذلك في جانب اإليرادات من قائمة الدخل للشركة. يتم التعرفذلك جانب االحتياط، و 

 قصير األجل- يتجاوز إجمالي املبلغ املقترض بالربا أال  (3
ً
 طويل األجل أم قرضا

ً
%( من إجمالي موجودات 33.3نسبة ) -سواء أكان قرضا

 
ً
على هذا الضابط في جانب املطلوبات في قائمة  يتم التعرفو  .أيهما أكبر ،الشركة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثني عشر شهرا

 املركز املالي.

 وإعطاًء، قليله وكثيره. ولذا فإن أي إيراد محرم ال يجوز أنعل
ً
 بأن تحديد هذه النسب ال يعني جواز التعامل بالربا، فإنه محرم أخذا

ً
يعود  ما

 بالنفع على أصول الصندوق ويجب التخلص منه.

بالتخلص من اإليراد املحرم حسب ما تقرره  في حال وجود إيرادات محرمة في الشركات التي جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يلتزم -

 للصندوق في مقدار ما يجب التخلص منه والجهة التي يصرف فيها. الهيئة الشرعية

في  الهيئة الشرعيةما ورد ذكره من الضوابط مبني على االجتهاد وخاضع إلعادة النظر حسب االقتضاء، وحينئٍذ فإنه في حال تغير اجتهاد  -

 ضوابط االستثمار في األسهم، فإن مدير الصندوق يلتزم بتلك الضوابط فيما يجد من استثمارات الصندوق.

فيما يتعلق بصفقات املرابحة فإنَّ الصندوق يلتزم بتطبيق األحكام والضوابط الشرعية وتنفيذ الصفقات وفق اإلجراءات املعتمدة من  -

 للصندوق. الهيئة الشرعية

الدخول ب الهيئة الشرعيةصكوك والصناديق االستثمارية فإنَّ الصندوق لن يستثمر في أي منها إال بعد الحصول على موافقة فيما يتعلق بال -

 فيه.

 الرقابة الدورية على الصندوق:  .ه 

درجة في سوق األسهم السعودية بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضوابط الش
ُ
رعية املعتمدة تتم دراسة الشركات السعودية املساهمة امل

 .الهيئة الشرعيةلدى 

 اإلجراءات املتبعة في حال عدم التوافق مع املعايير الشرعية: .و 

 عن شراء أي 
ً
 فيها عن هذه الضوابط الشرعية فسيتوقف مدير الصندوق فورا

ً
وفي حال خروج أي من الشركات التي يملك الصندوق أسهما

 .بما يضمن مصالح الصندوق  أقرب وقٍت أسهم جديدة فيها، ويبيع ما يملكه من أسهمها في 

 

 مدير الصندوق: .12
 اسم مدير الصندوق: .أ 

 شركة اإلنماء لالستثمار.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: .ب 

37- 09134   

 عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق: .ج 

 اململكة العربية السعودية. 11544الرياض  55560منطقة العليا، ص.ب:  فهد،طريق امللك  ،20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان
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 +966112185999 هاتف

 +966112185970 فاكس

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: .د 

 م.13/4/2009هـ املوافق 17/04/1430

 بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق: .ه 

 ريال سعودي. مليون  (250)ريال سعودي ورأس املال املدفوع  ألف مليون ( 1,000,000,000)تأسست شركة اإلنماء لالستثمار برأس مال 

 ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق: .و 

 ريال سعودي. مليون  350,031م:  2018بلغت إيرادات الشركة املدققة لسنة  -

 ريال سعودي. مليون  240,446م:  2018بلغت أرباح الشركة املدققة لسنة  -

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

يتولى مجلس اإلدارة املسؤولية الرئيسية ملراقبة أعمال وشؤون شركة اإلنماء لالستثمار، كما يجب على مجلس اإلدارة وفي جميع األوقات 

 للقوانين املعمول بها في شركة اإلن
ً
 ماء لالستثمار.التصرف بأمانة ونزاهة وجدية من جميع النواحي، وذلك وفقا

رئيس مجلس اإلدارة وعضو )                                                                        عبدهللا الراشدبن محمد بن عبدالرحمن األستاذ / 

 (مستقل

شغل الراشد العديد من املناصب الهامة في مجال  .م(1984عام ) سعودعلى درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك ل حاص

 
ً
 لإلدارة العامة لهيئة السوق املالية، كما ي كانت نواة إنشاء السوق املاليةالتو إلدارة الرقابة على األسهم  الرقابة املالية منها مديرا

ً
 عاما

ً
، ومديرا

 العديد من عضويات  م، شغل2016م وحتى عام 2009 شغل منصب نائب رئيس مجلس هيئة السوق املالية من عام
ً
 اللجان وفرق العملأيضا

 العديد من عضوية مجلس اإلدارات منها .سواء على مستوى اململكة وعلى مستوى دول الخليج العربي
ً
رئيس  يشغل األستاذ عبدالرحمن حاليا

 االتصاالتمجلس إدارة شركة عقاالت اململوكة لشركة وعضو  ى مجلس إدارة شركة أم القر ونائب رئيس  مجلس إدارة شركة تداول العقارية

 .السعودية

 ()عضو                                                                                          فارس الفارس بن عبدالعزيز بن عبداملحسن األستاذ / 

م(، ودرجة املاجستير في املحاسبة من جامعة غرب الينوي بالواليات 1982) جامعة امللك سعود حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من

 منصب العضو املنتدب والرئيس CPAم (، إضافة إلى زمالة املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 1989املتحدة األمريكية ) 
ً
. يشغل حاليا

ألستاذ الفارس العمل في القطاعين العام والخاص حيث عمل في مؤسسة النقد العربي م(، وقد سبق ل2006التنفيذي ملصرف اإلنماء منذ )

  18السعودي ألكثر من 
ً
 ملصلحة الزكاة والدخل 2001 – 1983)عاما

ً
 عاما

ً
 2004-2001)م(، كما عمل مديرا

ً
 تنفيذيا

ُ
 عاما

ً
م(، وكذلك مديرا

سبق أن عمل في مكتب أرنست ويونج في مدينة لوس أنجلوس بالواليات  م(، كما2006 -2004)للخدمات املالية بشركة عبداللطيف جميل 

 عضوية عدة مجالس ولجان متخصصة منها عضو مجلس إدارة مصرف 1995-1993املتحدة األمريكية ملدة عامين ) 
ً
م(. يرأس ويشغل حاليا

ملنهي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين اإلنماء وعضو اللجنة التنفيذية، عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للتدريب التقني وا

القانونيين، ورئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين، عضو في لجنة املراجعة في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، كما 

ولجنة املوارد البشرية واللجنة املالية  سبق أن شغل عضوية عدة مجالس منها مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

-2001) مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص "البنك االسالمي للتنمية"و (، 2011-2004) بالشركة

رئيس و مجلس إدارة البنك الزراعي، و مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار، و مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، و (، 2009

رئيس لجنة املراجعة باملؤسسة و رئيس لجنة معايير املحاسبة بالهيئة الخليجية للمراجعة واملحاسبة، و وعضو لجنة معايير املحاسبة باململكة، 

 في مجلس منط كالبن“الخاص اإلسالمية لتنمية القطاع 
ً
قة الرياض، إضافة إلى أنه شارك في اإلسالمي للتنمية". كما أن األستاذ الفارس عضوا

وفرق العمل املتخصصة في املجال املالي واملحاسبي واإلداري والرقابي ونظم املعلومات داخل وخارج اململكة  والدوراتالعديد من املؤتمرات 

 العربية السعودية.

 ( )عضو                                                                                                      مازن بن فواز بن أحمد بغدادياألستاذ / 

 في مجال االستثمار. وقد عمل مازن في كل من بنك  20مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي املكلف في اإلنماء لالستثمار، ولديه خبرة أكثر من 
ً
عاما

 إتش بي س ي العربية السعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كان يشغل منصب رئيس الرياض 
ً
والسعودي الفرنس ي كابيتال وأخيرا

دارة في اسواق األس
ُ
هم االستثمار في إتش إس بي س ي العربية السعودية. وقد عمل مازن في إدارة الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة امل

ي والخليجي. ويحمل مازن شهادة البكالوريوس في تخصص املالية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  كما حصل والنقد على امل
ّ
ستويين املحل

 .على دورات متخصصة في مجاالت اإلدارة من معهد انسياد للدراسات العليا في ادارة االعمال

 ()عضو                                                                                                  سعد بن عطية بن أحمد قران الغامديالدكتور / 

حصل الدكتور سعد بن عطيه الغامدي  على دكتوراه الفلسفة ــ املحاسبة، من جامعة والية أوكالهوما، الواليات املتحدة األمريكية عام  

م، وبكالوريوس املحاسبة وإدارة األعمال بدرجة ممتاز )مع مرتبة الشرف 1974م، وماجستير العلوم في املحاسبة من نفس الجامعة عام 1980

م، كما عمل أستاذ مساعد بقسم املحاسبة في كلية العلوم اإلدارية  بجامعة امللك سعود خالل الفترة 1971ن جامعة امللك سعود عام األولى( م

هـ، كما شغل عدة مناصب في شركات سعودية منها "الشركة الوطنية للنقل البحري" و"الشركة السعودية للنقل الجماعي" 1406هـ إلى 1401من 
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ميل املحدودة" شارك الدكتور سعد الغامدي في عضوية عدد من مجالس اإلدارات وكان منها نائب رئيس مجلس إدارة مصرف و"عبداللطيف ج

 .االنماء

 ( مستقل)عضو                                                                                            براهيم الزاملإبن عبدالرحمن بن يوسف /  املهندس 

شغل املهندس الزامل العديد من املناصب ، البكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادنيحمل درجة 

 منصب اإل لس االقيادية بشركة سابك والشركات التابعة لها سواء على مستوى عضويات مج
ً
مستشار دارات داخل اململكة وخارجها، يشغل حاليا

الطاقة والصناعة والثروة بوزارة  والرئيس التنفيذي ملشروع االستراتيجية الوطنية للصناعة الصناعة والثروة املعدنيةمعالي وزير الطاقة و 

 .املعدنية

 ( )عضو                                                                                                       براهيمإقبال محمد إمحمد األستاذ / 

 
ً
منصب مدير عام املجموعة املالية بمصرف اإلنماء باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة اإلنماء لالستثمار  يشغل األستاذ محمد إقبال حاليا

وهي إحدى الشركات التابعة ملصرف اإلنماء. شغل السيد إقبال منصب نائب رئيس بنك فيصل اإلسالمي والذي يعد أول بنك إسالمي يتم 

ة البكالوريوس من جامعة كراتش ي باإلضافة إلى شهادة املحاسب القانوني املعتمد من معهد إنشاؤه في باكستان. يحمل السيد إقبال درج

ة املحاسبين القانونيين بباكستان ويتولى في الوقت الحالي رئاسة هذا املعهد. يتمتع السيد إقبال بعضوية لجان مختلفة في اململكة العربي

 عودية ولجنة الزكاة والضرائب للبنوك السعودية.السعودية مثل لجنة املراقبين املاليين للبنوك الس

 األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسة ملدير الصندوق: .ح 

شخاص املرخص لهم وشروط وأحكام بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األ األصل املوقوف ومصارف الوقف ( العمل ملصلحة1

 بالصندوق.الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق 

يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة  (2

 تجاه املشتركين بالوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم ومصالح األوقاف محل االستثمار وبذل الحرص املعقول.

 عن القيام باآلتي:يكون مدي (3
ً
 ر الصندوق مسؤوال

 إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية. -

 القيام بعمليات الصندوق اإلدارية. -

 طرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص. -

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق )ومذكرة املعلومات( واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. -

على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل يجب 

  .معها، على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل

 . صرفها ليةآوكيفية و  تكون الجهة املستفيدة مسؤولة عن مصارف الوقف -

 عن االلتزام  (4
ً
، سواٌء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بالئحة صناديق االستثمارُيعّد مدير الصندوق مسؤوال

 تجاه املشتركين بالوحدات وفق ما تنص عليه األنظمة واللوائح والتعليمات
ً
خسائر عن والجهة املستفيدة ، وُيعد مدير الصندوق مسؤوال

 الصندوق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير املتعمد.

للجهات عند التقدم بطلبات املوافقة أو اإلشعارات بأحكام األنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة للصناديق االستثمارية الوقفية االلتزام  (5

 .املختصة

 لتزام لصندوق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.تطبيق برنامج مراقبة املطابقة واال (6

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

 إعداد القوائم املالية ومراجعتها. -

 أمين الحفظ لألصول العقارية. -

 مقارنة أداء الصندوق. -

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

 تعيين شخص لتقديم املشورة فيما يتعلق بأعمال الصندوق )في حال تم ذلك(. -

 :، أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمارأي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية .ي 

  ال توجد
ً
 .حاليا

 الصندوق أو استبداله:األحكام املنظمة لعزل مدير  .ك 

 يتم عزل مدير الصندوق أو استبداله في حال:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. (1

 أو تعليقه من قبل الهيئة. هاإلدارة أو سحب إدارة األصول الوقفية أو  إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط (2

 في ممارسة نشاط اإلدارة. هتقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص (3

 .وذلك بعد موافقة هيئة السوق املالية و استبدالهألعزل مدير الصندوق  الجهة املستفيدةمن العامة لألوقاف هيئة لاتقديم طلب إلى  (4

بااللتزام بالنظام أو لوائحه  –جوهري  الجهات املختصةتراه  بشكل–مدير الصندوق قد أخل و أي منها أن أرأت الجهات املختصة  (5

 .التنفيذية
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وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير  (6

 أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو 

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -أسس معقولة ىبناًء عل-الجهات املختصة أي حالة أخرى ترى  (7

 سيلتزم   (8
ً
ألي أنظمة ولوائح وتعليمات منظمة للصناديق  مدير الصندوق باألحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق او استبداله وفقا

 
ً
 .االستثمارية الوقفية ستصدر مستقبال

 

 أمين الحفظ: .13
 اسم أمين الحفظ: .أ 

 شركة نمو املالية لالستشارات املالية.  

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: .ب 

37-13172  

 ألمين الحفظ:عنوان املكتب الرئيس  .ج 

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

 هاتف

 فاكس

966114942444+ 

966114944266+ 

 www.nomwcapital.com املوقع االلكتروني

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: .د 

 م.26/11/2013 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .ه 

1)  
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
، سواٌء أأدى مسؤولياته واألنظمة واللوائح املطبقة ذات العالقة لالئحة صناديق االستثمار  ُيعّد أمين الحفظ مسؤوال

 
ً
، وُيعّد أمين الحفظ مسؤوال

ً
 ثالثا

ً
تجاه مدير الصندوق واملشتركين بالوحدات ومجلس إدارة الصندوق عن  بشكل مباشر أم كلف بها طرفا

تعمد.
ُ
 خسائر الصندوق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير امل

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح املشتركين بالوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع  (2
ً
ُيعد  أمين الحفظ مسؤوال

 جراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.اإل 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار: .و 
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 حفظ أصول الصندوق. (1

 حماية أصول الصندوق لصالح املشتركين بالوحدات. (2

 حفظ مستندات الصندوق. (3

 :األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله  .ز 

 يتم عزل أمين الحفظ أو استبداله في حال:

 دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. هتوقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط (1

 .الجهات املختصةأو تعليقه من قبل  هأو سحب هإلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط (2

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

  الجهات املختصةبشكل تراه  –أن أمين الحفظ قد أخل الجهات املختصة إذا رأت   (4
ً
 التنفيذية. هبالتزام النظام أو لوائح –جوهريا

 أسيلتزم مدير الصندوق باألحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ   (5
ً
أنظمة ولوائح وتعليمات منظمة للصناديق االستثمارية  ألي و استبداله وفقا

  الوقفية
ً
 .ستصدر مستقبال

 

 املحاسب القانوني: .14
 اسم املحاسب القانوني: .أ 

 .بي أو دي د. محمد العمري وشركاءه

 عنوان املكتب الرئيس للمحاسب القانوني: .ب 

 اململكة العربية السعودية. 11492الرياض  8736الدور السابع والثامن، مون تور، طريق امللك فهد، ص.ب.  العنوان

 +966 11 278 0608 هاتف

 +966 11 278 2883 فاكس

 www.alamri.com املوقع اإللكتروني

 األدوار األساسية ومهام وواجبات ومسؤوليات املحاسب القانوني: .ج 

 
ً
وأحكام الئحة للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن مؤسسة املعايير الدولية للتقارير املالية، إعداد القوائم املالية ومراجعتها وفقا

http://www.nomwcapital.com/
http://www.nomwcapital.com/
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 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 

 معلومات أخرى: .15
 تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي دون مقابل. جراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأيسيتم التقديم عند الطلب السياسات واإل  .أ 

عضاء. ويمتنع عضو % من إجمالي عدد األ 60ما يشكل باالجتماع يكون التصويت على قرارات حيث ومنها سياسات التصويت في مجلس الصندوق 

العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مجلس إدارة الصندوق عن التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك 

( من الئحة 38) مباشرة فيه، ويجب أن يقوم ذلك العضو باإلفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن أي مصلحة من ذلك القبيل، وذلك حسب املادة

 .صناديق االستثمار

 التخفيضات والعموالت الخاصة: .ب 

 ال توجد.

 الزكاة: .ج 

 .مالم تنص اللوائح واألنظمة بخالف ذلك تجب في أصوله وال في غلته بما أنَّ الصندوق وقفي، فإنَّ الزكاة ال 

 اجتماع املشتركين بالوحدات: .د 

 للوائح والتعليمات السارية بهذا الخصوص، وللواقف تفويض الجهة املستفيدة بممارسة كافة حقوقه في  (1
ً
يتم عقد اجتماعات املشتركين وفقا

 .في أي وقت للواقفين اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  يجوز ملدير :اجتماعات الواقفين والقرارات التي تصدر عنها

 .الحفظ أمين من كتابي طلب تسلم من أيام( 10) خالل الواقفين اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  مدير على يجب (2

 .وفق ما تنص عليه اللوائح والتعليمات الواقفين اجتماع لعقد الدعوة تكون  (3

 من أكثـر أو واقف الجهة املستفيدة أو من كتابي طلب تسلم أيام من( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  مدير على يجب (4

 .الصندوق  وحدات من األقل على %25منفردين في  أو مجتمعين املشتركين الواقفين

  الواقفين اجتماع يكون  ال (5
ً
 ما لم الصندوق  وحدات قيمة من األقل على %25 مجتمعين في الذين اشتركوا الواقفين من عدد حضره إذا إال صحيحا

 أعلى، ويسري ذلك على الجهة املستفيدة وفق ما نصت عليه هذه التعليمات. نسبة الصندوق  وأحكام شروط تحدد

 لكترونياإل موقعه في ذلك بإعالن ثاٍن  الجتماع الدعوة الصندوق  مدير على فيجب البند، هذا من( هـ) الفقرة في املوضح النصاب ُيستوف لم إذا (6

مالم يفّوض الجهة املستفيدة بممارسة –الجهة املستفيدة والواقفين  إلى كتابي إشعار وبإرسال للسوق والهيئة العامة لألوقاف اإللكتروني واملوقع

 ألحكام هذه التعليمات
ً
  الثاني االجتماع ويكون  ،أيام( 5) عن تقل ال الثاني بمدة االجتماع موعد قبل الحفظ وأمين -حقوقه التصويتية وفقا

ً
 صحيحا

 كانت
ً
 .االجتماع في املمثلة الواقفين نسبة أّيا

 .وحدة اشترك فيها كل عن الواقفين اجتماع في واحد صوت واقف لكل (7

  الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الواقفين اجتماعات عقد يجوز  (8
ً
الجهات  تضعها التي للضوابط وفقا

 .املختصة

  القرار يكون  (9
ً
 من  بموافقة نافذا

ُ
لت

ّ
  حضورهم كان سواء الواقفين اجتماع في الحاضرة الوحدات مجموع من% 50 من أكثر وقفيتهم نسبة مث

ً
 شخصيا

 .الحديثة التقنية وسائل بواسطة أو أو من خالل الجمعية املستفيدة وكالة أو

 الصندوق:اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية  .ه 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

مشترك في  تجاه أي مسؤولية ( الفقرة )أ( من الئحة صناديق االستثمار دون تحمل37يحتفظ مدير الصندوق بحقه في إنهاء الصندوق بناًء على املادة )

إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق غير كافية ملواصلة تشغيله، أو إذا تغيرت الظروف واألنظمة ذات العالقة أو في حال حدوث ظروف أخرى  الصندوق 

هيئة السوق املالية ومجلس إدارة و الهيئة العامة لألوقاف يستحيل معها مواصلة تشغيل الصندوق ملصلحة الوقف، وذلك بعد الحصول على موافقة 

 ق.الصندو 

 اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:

في حال إنهاء الصندوق سيتم نقل أصول الصندوق بعد تسديد التزاماته كأصول وقفية خاصة بمؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية، 

بعد  الصندوق في أهدافه ومصارفهفإن تعذر فأوقاف مستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث، فإن تعذر فأي جهة وقفية مماثلة لوقف 

 .الحصول على موافقة الهيئة العامة لألوقاف

 سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى وذلك عند طلبها دون مقابل. .و 

 إجراءات تقديم الشكاوى: -

ن )الواقفين( االتصال على مركز مساندة في حال وجود أي شكوى في ما يتعلق بالخدمات ذات العالقة بهذه الشروط واألحكام يتعين على املشتركي

العمالء لدى مدير الصندوق أو تقديمها مكتوبة على عنوان مدير الصندوق. ويتم إطالع مالك الوحدات على اإلجراءات الخاصة بمعالجة 

( يوم عمل، فيحق للمشترك )الواقف( إيداع شكواه لدى 30)مدة عند طلبها، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل  ى الشكاو 

 في حالإدارة شكاوى املستثمرين، كما يحق للمشترك )الواقف( إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية  -هيئة السوق املالية 

 ( 90مض ي مدة )
ً
 تقويميا

ً
مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء  الهيئة طرتأخمن تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا  يوما
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 املدة.

 ر.لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية، هي الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثما .ز 

 قائمة املستندات املتاحة للمشتركين بالوحدات: .ح 

 الصندوق.شروط وأحكام  (1

 ملخص املعلومات الرئيسة. (2

 العقود املذكورة في مذكرة املعلومات. (3

 القوائم املالية ملدير الصندوق. (4

لصالح الصندوق، وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين  تكون مملوكةأصول صندوق االستثمار  .ط 

 املشورة أو املوزع أّي مصلحة  في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول.الحفظ من الباطن أو مقدم 

 معلومات أخرى: .ي 

رة على حد علم مدير الصندوق ومجلس إدارته فإنه ال يوجد معلومة ينبغي معرفتها من قبل مدير الصندوق ومجلس إدارته لم يتم إدراجها في مذك

قرار االستثمار في الصندوق املتخذ من قبل املشتركين الحاليين أو املحتملين أو ى ق والتي يكون لها تأثير علاملعلومات هذه أو شروط وأحكام الصندو 

 مستشاريهم الفنيين. 

 اإلعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار املوافق عليها من هيئة السوق املالية: .ك 

 وافقت هيئة السوق املالية على اإلعفاءات التالية من قواعد الئحة صناديق االستثمار: 

( من الئحة صناديق 60من الفقرة )ب( من املادة ) سيتعذر على مدير الصندوق تلبية أي طلب استرداد من املشتركين )الواقفين( وذلك استثناءً  (1

 ألن مالك الوحدات في الصندوق سيقومون بوقف ، وذلك االستثمار، واملواد والتعاميم ذات العالقة
ً
 لطبيعة الصندوق الوقفية ونظرا

ً
نظرا

 .وحداتهم بالصندوق 

% من صافي قيمة أصوله في أصول غير قابلة للتسييل وذلك استثناًء من الفقرة )ط( من 10سيكون ملدير الصندوق الحق باستثمار أكثر من  (2

بحيث تهدف إلى إبقاء حد أدنى من األصول القابلة للتسييل وذلك ملواجهة طلبات االسترداد التي قد ، ( من الئحة صناديق االستثمار41املادة )

وملا كان أحد خصائص الصندوق هو وقف الوحدات دون استردادها، فقد تمت موافقة الهيئة على  .ترد الصندوق من املشتركين في الوحدات

 . ( من الئحة صناديق االستثمار41) إعفاء الصندوق من متطلبات الفقرة )ط( من املادة

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول للصندوق: .ل 

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

 ملا تقتضيه السياسة املكتوبة امل -
ً
عتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وحفظ سجل ممارسة حقوق التصويت أو االمتناع عن ممارستها وفقا

 كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو االمتناع ممارستها وأسباب ذلك.

وموقع السوق املالية السعودية )تداول(  www.alinmainvestment.com سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه اإللكتروني -

www.tadawul.com.sa  .عن السياسات املتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للشركات املدرجة 

 

 

 

 

 اآللية الداخلية لتقويم املخاطر:( 1)ملحق 

  ،صدر ومخاطر األسواق و مخاطر االستثمار في الطروحات األولية، و مخاطر االستثمار في حقوق األولوية، و مخاطر أسواق األسهم
ُ
املخاطر املتعلقة بامل

 الناشئة:

 .سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل لجنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الفرص االستثمارية املتاحة 

  ًر قياس األداء لكل استثمار.على مؤشر استرشادي ومعايي سيتم مراقبة األداء بشكل دوري وتقييمه بناء 

  وفي حال تجاوز مدير الصندوق النسبة املحددة  أصول الصندوق  قيمة % فقط من صافي25هو الحد األعلى لالستثمار في أسواق األسهم

 .يوم على االلتزام بالحد 15سيعمل خالل 

 :"صندوق وذلك بعد اعتماد لاتخاذ القرار االستثمارية لمدير الصندوق وتشرف على دى صول لدارة األ تابعة إل هي لجنة  "لجنة االستثمار

 .دارة الصندوق إسياسات االستثمارية من مجلس ال

  ضع حدود للتعرضات تضمن عدم التركز و سيتم ، و قبل االستثمارمخاطر االئتمان: سيتم تقويم جميع األطراف النظيرة من البنوك املحلية واإلقليمية

 ارتفاع التقييم االئتماني لألطراف النظيرة، لدرجة االستثمار على األقل. لدى طرف نظير دون آخر كما ُيشترط

 :بشكل سيتم االعتماد على عدد من املثمنين الخارجيين املعتمدين لتقويم العقارات املستثمر بها، وسيتم تقويم األصول العقارية  مخاطر تقويم العقارات

 م مثمنين اثنين مستقلين على األقل في االعتبار.أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع أخذ تقيي نصف سنوي 

 .مخاطر التركز: سيتم تنويع أصول الصندوق في أصول متعددة وذلك ملنع تركز استثمارات الصندوق في أصول محدودة 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 رف ثابت مما يؤدي إلى مخاطر أسواق العمالت: ستتم معظم استثمارات الصندوق بالريال السعودي أو بأي عملة مرتبطة بالدوالر األمريكي بسعر ص

 تقليل أي أثر قد ينتج على التقلبات الحادة في أسواق العمالت.

 :سيحرص مدير الصندوق في حال حصول الصندوق على تمويل بأن تكون تكلفته متناسبة مع العوائد املستهدفة بحيث يتم  مخاطر تغير تكلفة التمويل

 اض عوائد االستثمار.تقليص أي أثر سلبي الرتفاع تكلفة التمويل أو انخف

  شرعيةالغير مخاطر عدم التوافق الشرعي ومخاطر التخلص من اإليرادات: 

 .سيتم اتخاذ جميع القرارات االستثمارية من خالل لجنة استثمار بعد موافقة الهيئة الشرعية للصندوق 

 املعايير الشرعية، وإذا قررت الهيئة الشرعية لدى نها تتوافق مع أ من تأكدلتم مراقبة ومراجعة استثمارات الصندوق بشكل دوري لتس

ك أسهمها سيتم اإل 
ّ
فصاح ملجلس مدير الصندوق أن هذه الشركات لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي بموجبها أجازت الهيئة الشرعية تمل

 لية التخارج وأسبابه. آ عن إدارة الصندوق 

  من خالل لجنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الوضع العام لالقتصاد والعوامل الرئيسية املخاطر االقتصادية: سيتم اتخاذ قرارات االستثمار

 أسعار الصرف وأسعار النفط.و على سبيل املثال: معدالت التضخم  ،املؤثرة

  رابحة وصناديق أسواق النقد في صناديق وصفقات امل أن يستثمرمخاطر السيولة: بعد موافقة لجنة االستثمار الخاصة للصندوق يجوز ملدير الصندوق

 ألن مالك الوحدات في و وتلك االستثمارات تعتبر استثمارات قابلة للتسييل  ،% من صافي أصول الصندوق 40
ً
 لطبيعة الصندوق الوقفية ونظرا

ً
نظرا

 وفة ألعمال الخير.الصندوق سيقومون بوقف وحداتهم بالصندوق، فإن مالك الوحدات لن يقومون باسترداد وحداتهم في الصندوق املوق

 :دارة الصندوق إمدير الصندوق باالعتبار القواعد ومعايير الحوكمة حيث يتكون مجلس  أخذ ،عند تشكيل املجلس مخاطر الحوكمة وتضارب املصالح

 أي تضارب اإلشراف علىمستقلين( وسيقوم املجلس بعضوين الجهة املستفيدة و عضوين يمثلون مدير الصندوق و  عضوين يمثلون أعضاء ) 6من 

 وسياسة االستثمار. بحوكمة الصندوق اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق  ىلإباإلضافة ، لية معالجتهاآمصالح واملوافقة على 

  باإلضافة الي أنه سيعمل مدير الصندوق  ،داء ومخاطر كل صندوق يرغب مدير صندوق االستثمار فيهأمخاطر االستثمار في صناديق أخرى: سيتم قياس

 معايير قياس األداء لكل صندوق تم االستثمار فيه.  على على مؤشر استرشادي و  على مراقبة أداء تلك الصناديق بشكل دوري وتقييمه بناءً 

 :لشركة دى افصاح لسهم هو قياس مستوى اإل األ عايير االستثمارية التي سيقوم مدير الصندوق بها قبل االستثمار في املأحد إن  مخاطر تعليق التداول

 بنظام السوق املالية في اململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية. ومدى التزام الشركةومراجعة القوائم املالية 

  االستثمارية املتاحة وحجم االستثمار مخاطر تأخر اإلدراج: سيتم اتخاذ قرارات االستثمار من خالل لجنة استثمار متخصصة بعد القيام بدراسة الفرص

 صول الصندوق.أولية( على صافي وعمل على أن ال توثر تلك االستثمارات )الطروحات األ 

 

 

 

 

 

 


