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)صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية للصندوق(

ملخص المعلومات الرئيسة
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اسم صندوق االستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه:

“صنــدوق اإلنمــاء المتــداول لصكــوك الحكومــة الســعودية المحليــة – قصيــرة األجــل”، صنــدوق اســتثماري متــداول 

عــام مفتــوح.

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:

صنــدوق اإلنمــاء المتــداول لصكــوك الحكومــة الســعودية المحليــة – قصيــرة األجــل هــو صنــدوق مؤشــر متــداول 

يســتثمر مــن خــال اإلدارة غيــر النشــطة لســلة مــن الصكــوك الســيادية المحليــة الصــادرة عــن حكومــة المملكــة العربيــة 

ــة الشــرعية للصنــدوق، وذلــك بهــدف  ــر اللجن الســعودية والمدرجــة فــي الســوق الرئيســية والمتوافقــة مــع معايي

تحقيــق أداء يماثــل أداء المؤشــر قبــل خصــم الرســوم والمصاريــف، وتوزيــع للعوائــد بصفــة دوريــة وتخفيــض التكاليــف 

وزيــادة الكفــاءة وتعزيــز الســيولة عــن طريــق التركيــز علــى هــذا النــوع مــن أدوات االســتثمار المــدرة للدخــل، مــن خــال 

تمكيــن األفــراد االســتثمار بشــكل مــرن فــي أدوات أســواق الديــن ممــا يشــجع ثقافــة االدخــار لــدى المســتثمرين وهــي 

مــن األهــداف الرئيســية لرؤيــة 2030.

سياسات استثمار الصندوق وممارساته:

ســتكون االســتراتيجية األساســية لمديــر الصنــدوق متركــزة علــى االســتثمار بشــكل أساســي فــي ســلة مــن الصكــوك 

الســيادية الســعودية الصــادرة عــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية قصيــرة األجــل والتــي يكــون اســتحقاقها )مــن 

0 إلــى 5 ســنوات( مــن تاريــخ إضافتهــا للمؤشــر والمدرجــة فــي الســوق الرئيســية، وذلــك باســتخدام أســلوب اإلدارة 

غيــر النشــطة مــن خــال محــاكاة ومطابقــة أداء المؤشــر )مؤشــر أي بوكــس تــداول للصكــوك الســيادية-قصيرة األجــل(. 

المخاطر المرتبطة باالستثمارات في الصندوق:

ينطــوي االســتثمار فــي الصنــدوق علــى مخاطــر منخفضــة إلــى متوســطة بشــكل عــام إال أن هــذا ال يعنــي أن المخاطــر 

معدومــة، لذلــك علــى المســتثمرين االخــذ باالعتبــار المخاطــر الرئيســية لاســتثمار فــي الصنــدوق واالطــاع علــى جميــع 

المعلومــات الــواردة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات قبــل االســتثمار فــي الصنــدوق.

ويجــب أن يعلــم مالكــي الوحــدات بأنــه ليــس هنــاك ضمــان يمكــن أن يقدمــه مديــر الصنــدوق بشــأن تحقيــق أهــداف 

االســتثمار المذكــورة فــي مذكــرة المعلومــات، ويجــب علــى المشــتركين الرجوع لمذكرة المعلومــات الخاصة بالصندوق 

لاطــاع علــى عوامــل المخاطــر وأخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل االشــتراك فــي الصنــدوق.

البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق:

، حيــث 
ً
ال يوجــد أداء ســابق للصنــدوق وأداء المؤشــر اإلرشــادي ال يــدل علــى مــا ســيكون عليــه أداء الصنــدوق مســتقبا

أن الصنــدوق حديــث التأســيس.
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الخدمات والعموالت واألتعاب:

فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالصندوق:

رسوم إدارة
 من إجمالي أصول الصندوق بعد خصم مصاريف 

ً
سيتحمل الصندوق رسوم إدارة تبلغ 0.٢٥% سنويا

التعامل، ومصاريف التمول، وضريبة القيمة المضافة، وسوف يتحمل مدير الصندوق أية رسوم 
ومصاريف غير ما ذكر أدناه.

مصاريف التعامل

سيتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل في الصندوق بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
رسوم تداول الصكوك.- 
رسوم اإليداع.- 
رسوم اصدار او الغاء وحدات الصندوق.- 
المصاريف األخرى التي يتكبدها صانع السوق عند صناعة السوق.- 
وألغراض إعادة التوازن للمحفظة فقد يقوم الصندوق بعمليات شراء وبيع أسهم المؤشر، وقد - 

 من 
ً
تترتب على تلك العمليات تكلفة تعامل يتم تقديرها بالتكلفة ويتحملها الصندوق خصما

أصوله.
رسوم التعامل في األصول األخرى التي يستثمر فيها الصندوق.- 
أي رسوم أخرى تطبق على التداوالت في األصول األخرى التي يستثمر فيها الصندوق.- 

سيتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل حال وجودها وستكون حسب أسعار السوق السائدة.مصاريف التمول

هــذه األرقــام تقديريــة وســيتم خصــم المصروفــات الفعليــة فقــط، وســتذكر بشــكل تفصيلــي في التقرير الســنوي 	 

للصندوق.

بنــاء علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م / 113( بتاريــخ 	 

1438/11/2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الائحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )“GAZT”(، تــم البــدء 

 مــن 1 ينايــر 2018م )“تاريــخ الســريان”(. وبنــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة 
ً
بتطبيقــه اعتبــارا

بمقــدار 5 % علــى كافــة الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بنــد “مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعاب” من شــروط 

وأحــكام ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة لصنــدوق اإلنمــاء المتــداول لصكــوك الحكومــة 

الســعودية المحليــة – قصيــرة األجــل طــول مــدة الصنــدوق.

ســيكون علــى صنــدوق اإلنمــاء المتــداول لصكــوك الحكومــة الســعودية المحليــة – قصيــرة األجــل تحميــل نفقــة 	 

ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع المســتثمرين الذيــن ســيتم اشــتراكهم بالصنــدوق، وســيتم تحصيــل ضريبــة 

القيمــة المضافــة وأي ضرائــب ورســوم أخــرى يتــم فرضهــا علــى الصنــدوق أو مالكــي الوحــدات أو العقــود 

المبرمــة مــع الصنــدوق أو الرســوم واألتعــاب التــي تدفــع ألطــرف أخــرى نظيــر تقديمهــم لخدمــات أو أعمــال 

للصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مقابــل إدارة الصنــدوق، وذلــك بحســب األنظمــة واللوائــح ذات العاقــة.
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كمــا أن الصنــدوق وكجــزء مــن عملــه ســوف يتعــرض لرســوم ومصاريــف أخــرى غيــر مــا ذكــر أعــاه، ولــذا فســوف يتحمــل 

مديــر الصنــدوق أيــة رســوم ومصاريــف غيــر مــا ذكــر أعــاه وهــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

رسوم الحفظ. 	

رسوم مزودي خدمة المؤشر. 	

رسوم المحاسب القانوني. 	

الرسوم الرقابية. 	

رسوم موقع تداول. 	

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 	

مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية )إن وجدت(. 	

المصاريف المتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق. 	

ضريبة القيمة المضافة المطبقة حسب األنظمة على الرسوم أعاه.

مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته:

يرجى زيارة أقرب فرع لإلنماء لاستثمار او زيارة الموقع االلكتروني.

+ 966112799299 خدمة العمالء:  

8004413333 الرقم المجاني:  

966112185999 +  ، فاكس: 966112185900 + اإلدارة العامة:  

لالتصال من خارج السعودية: 966112799299 +

query@alinmainvest.com :بريد إلكتروني

اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:

شركة اإلنماء لاستثمار االسم 

بــرج العنــود- 2، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب: 55560 الريــاض 11544 المملكــة  العنوان 

العربيــة الســعودية.

+ 966112185998 هاتف 

+ 966112185900 فاكس 

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني

اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:

كريدت سويس العربية السعودية. االسم 

مركز الجميعة، طريق الملك فهد، حي المحمدية، ص.ب. 5000 الرياض 12361 – 6858، مكتب رقم )203(. العنوان 

+966 11 2039701 هاتف 

www.credit-suisse.com/sa الموقع اإللكتروني
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www.alinmainvestment.com


