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وط واألحكام  الشر
 

  لإلصدارات األوليةصندوق اإلنماء 
Alinma IPO Fund 

عية للصندوق( استثماري عام مفتوحصندوق  (   متوافق مع المعايير الشر
 

 مدير الصندوق
كة اإلنماء لالستثمار  شر

 
وط"روجعت  ن ومنفردين كامل المسؤولية  وأحكام الصندوق شر عن دقة واكتمال من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعير

ي 
ن

وط واألحكام. كذلكالمعلومات الواردة ف ي يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واك الشر
ن

وط واألحكامتمال المعلومات الواردة ف  يقرون و ، الشر
ً

المعلومات  ويؤكدون أنأيضا
ي 

ن
وط واالحكام والبيانات الواردة ف  غير مضللة". الشر

 
وط وأحكام الصندوق. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات صندوق االستثمار  طرح وحدات"وافقت هيئة السوق المالية عىل  كيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، شر هيئة  وال تعطي ، وال تعطي أّي تأ

ي الصندوق من عدمه
ن

ي موافقتها عىل  ،السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار ف
ي الصندوق يعود للمستثمر أو من  وتؤكد أن ،الصندوق توصيتها باالستثمار فيه طرح وحداتوال تعنن

ن
قرار االستثمار ف

 يمثله". 
 

عية المعيّ  عىل لإلصدارات األوليةاإلنماء اعتماد صندوق  "تم عية المجازة من ِقبل لجنة الرقابة الشر  . نة لصندوق االستثمار"أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشر
 

وط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات    شر
ّ

 ثة ومعدلة. كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وتكون محد
 

وط وأحكام الصندوق ومستنداته األخرى.  ورة قراءة شر  من الضن
 
 

 يمكن االطالع عىل أداء الصندوق ضمن تقاريره. 
 

وط بقراءة"ننصح المستثمرين  ي حال تعذر فهم  الصندوق واحكام شر
ن

وط واحكاموفهمها. وف "الصندوق شر ي
 ، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهنن

 
 

 ملخص الصندوق
 لإلصدارات األولية. صندوق اإلنماء  االستثمار اسم صندوق

عية للصندوق استثماري عام مفتوحصندوق  فئة الصندوق/نوع الصندوق  . متوافق مع المعايير الشر

كة اإلنماء لالستثمار.  مدير الصندوقاسم   شر

 هدف الصندوق

   صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل تنمية رأس المال عىل المدى الطويل من خالل االستثمار بشكل أساس  
ف 

  سوق األسهم الرئيسي
كات المدرجة ف  كات السعودية المساهمة وحقوق األولوية والطروحات المتبقية للشر ة )تداول( وأسهم اإلصدارات األولية للشر

  السوق المالية خمس سنوات وصناديق االستثمار المماثلة ألهداف الصندوق وصناديق االستثمار العقا
  عىل إدراجها ف 

  لم يمض 
كات الت  رية الشر

كات الم   السوق المالية خمس سنوات والمرخصة من الهيئة كطرح عام، فيما يخص الشر
  عىل إدراجها ف 

  لم يمض 
  سوق نمو المتداولة الت 

درجة ف 
ما السوق الموازية أو أي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة ستشمل تلك اإلصدارات األولية وحقوق األولوية والطروحات المتبقية، وذلك ب –

عيةيتوافق مع معايير   .للصندوق لجنة الرقابة الشر

وط وأحكام الصندوق(.  4رقم مرتفعة )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الفقرة  مستوى المخاطر  من شر

داد اك واالسير  الحد االدنن لالشير

  اك  لالشير
ن

 ( ريال سعودي. 5,000خمسة آالف ) الرصيد:  /الحد األدن

  : ي
ن

اك اإلضاف  ( ريال سعودي. 1,000ألف ) الحد األدنن لالشير

  :داد  لالسير
ن

 ( ريال سعودي. 1,000ألف ) الحد األدن

 أيام التعامل/التقييم

  يوم عمل فإن يوم التعامل هو يوم العمل التاىل  لذلك  التعامل: أيام 
يوم  األحد والثالثاء من كل أسبوع، وعندما ال يكون أي من هذين اليومير 

 اليوم. 

  :التاىل  يوم  االثنير  واالربعاء من كل أسبوع، وعندما ال يكون أي من هذين اليومير  يوم عمل فان يوم التقويم هو يوم العمل أيام التقييم
 لذلك اليوم. 

 أيام اإلعالن
  حال كان ذلك اليوم ليس بيوم عمل فإن يوم التقويم هو يوم العمل التاىل  يتم 

  يوم العمل التاىل  ليوم التقويم، وف 
 لذلك اإلعالن عن سعر الوحدة ف 

 اليوم. 

داد   اليوم الرابع التاىل  لنقطة/يوم  موعد دفع قيمة االسير
داد. قبل إقفال العمل ف    تم فيها تحديد سعر االسي 

 التقويم الت 

 رياالت سعودية.  10 سعر الوحدة عند الطرح االولي )القيمة االسمية(

 الريال السعودي.  عملة الصندوق 

 مفتوح.   مدة صندوق االستثمار وتاري    خ استحقاق الصندوق

 . م26/04/2015 تاري    خ بداية الصندوق

وط واالحكام،     وآخر تحديث لهاتاري    خ إصدار الشر
وط وأحكام الصندوق ف   م.  07/02/2023، وتم تحديثها بتاري    خ م15/04/2015صدرت شر

داد المبكر  ال يوجد.  رسوم االسير

شادي  المؤشر االسير
عية، المزود من أيديل ريتنجز ) وهو المؤشر الذي (، Ideal Ratingsمؤشر اإلنماء ألسهم اإلصدارات األولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشر

 يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق. 
كة اإلنماء لالستثمار.  اسم مشغل الصندوق  شر

ن الحفظ كة الرياض المالية.  اسم أمير  شر

 (LYCAشركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون ) اسم مراجع الحسابات
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  قيمة أصول الصندوق1.00نسبة  رسوم إدارة الصندوق
 من صاف 

ً
اكم بشكل تناستى  عند كل يوم تقويم وتدفع كل رب  ع سنة.  % سنويا

 تي 

داد اك واالسير  رسوم االشير

  :اك . 1.50نسبة  رسوم االشير  
اك اإلضاف  اك ومبلغ االشي   % بحد أقض من قيمة مبلغ االشي 

  :داد داد  ال يوجد  رسوم االسير  . رسوم عىل االسي 

 داد المبكر  رسوم دة خالل ثالثير  )% من قيمة الوحدات 1.50نسبة : االسير
ائها وتضاف لصالح الصندوق، 30المسي   من تاري    خ شر

ً
( يوما

داد بعد مرور ثالثير  )
اء الوحدات30وال توجد رسوم اسي   من تاري    خ شر

ً
 . ( يوما

ن الحفظ  رسوم امير

  قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة للرسوم التالية: 0.025بحد أقض نسبة 
 من صاف 

ً
 % سنويا

  ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية.  10مبلغ 

  ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق.  25مبلغ 

  ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق.  50مبلغ 
 البيانات / تكاليف المقاصة. جميع الرسوم اإلضافية عىل رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار رصف العملة / مصاريف نقل 

ة من أصول الصندوق.  مصاريف التعامل  تدفع مباشر

 رسوم ومصاريف أخرى
  قيمة أصول الصندوق بحد أقض، ن تحتسب يوميا تدفع كل ثالثة أشهر. 0.10نسبة 

 من صاف 
ً
 % سنويا

أتعاب أخرى مستحقة ألشخاص يتعاملون مع الصندوق  )تشمل المصاريف المتعلقة بطباعة وتوزي    ع التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو 
 فيما يتعلق بالخدمات اإلدارية والتشغيل(. 

 ال يوجد.  رسوم األداء

 الزكاة
ال يتوىل مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع عىل مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات 

 استثمارية. 

يبة القيمة المضافة)  ”(VAT“ضن

وط واألحكام الرئيسية لصندوق    بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من هذه الشر
اإلنماء تخضع جميع الرسوم والمصاريف المشار إليها ف 

يبة القيمة المضافة )إال ما استثنته األنظمة المطبقة( بمقدار لإلصدارات األولية  % )أو أي نسبة أخرى قد يتم تعديلها من 5طول مدة الصندوق لض 
يبة هذه من أصول الصندوق ومن ثم سدادها إىل هيئة  يبة وقت آلخر(، حيث سيقوم مدير الصندوق بجمع المبالغ المستحقة للض  الزكاة والض 

 . والجمارك
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 قائمة المصطلحات

 ـه )وأي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر(.  2/6/1424( وتاري    خ 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملك  رقم )م/  "النظام": 
  هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية"هيئة السوق المالية"

شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل  : تعت 
 . يمكن أن يتم تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة

  نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملك  رقم )م/ "نظام مكافحة غسل األموال"
 ـه. 1433/ 5/ 11( وتاري    خ 31: يعت 

يبة القيمة المضافة )" يبة القيمة المضافة) "(: VAT"نظام ضن   نظام رص 
( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملك  رقم )م / ”( VAT“يعت 

يبة والجماركـه والذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية 2/11/1438  من لهيئة الزكاة والض 
ً
م )"تاري    خ الشيان"(، 2018يناير  1، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

ة يبة غير مباشر اؤها وبيعها من قبل المنشآت.  وه  رص    يتم شر
فرض عىل جميع السلع والخدمات الت 

ُ
 ت

  تحمل االسم نفسه الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرار : "الئحة مؤسسات السوق المالية"
 2005 – 83 –1أي الالئحة الت 

 2/6/1424( وتاري    خ 30المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملك  رقم )م/ م( بموجب نظام السوق  28/6/2005ـه )الموافق  21/5/1426بتاري    خ 
م بصيغته المعدلة أو المعاد إصدارها 12/8/2020ـه الموافق 22/12/1441وتاري    خ  2020-75-2ـه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

 من وقت آلخر. 
  تحمل اال  "الئحة صناديق االستثمار": 

بتاري    خ  2006 – 193 – 1سم نفسه الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم أي الالئحة الت 
)الموافق  ه  16/8/1437وتاري    خ  2016 – 61 – 1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م(  15/7/2006ـه )الموافق  19/6/1424
  ذلك صيغتها المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت آلخر، بناًء عىل نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملك  رقم 23/5/2016

 
م( بما ف

 م(، بصيغته المعدلة أو المعاد إصدارها من وقت آلخر.  31/7/2003ـه )الموافق  2/6/1424( وتاري    خ 30)م/ 
 يع  أو اعتباري تقر به أنظمة المملكة العربية السعودية. أي شخص طب"الشخص": 

  ممارسة أعمال األوراق المالية. "مؤسسة السوق المالية": 
 
 ه  شخص مرخص له من هيئة السوق المالية ف

كة اإلنماء لالستثمار"  كة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة : أو "مشغل الصندوق" "مدير الصندوق" أو"شر كة اإلنماء لالستثمار، وه  )شر   شر
تعت 

خيص الرقم )1010269764بالسجل التجاري رقم ) ( لمزاولة نشاط التعامل والحفظ 09134-37(، والُمرخصة من هيئة السوق المالية بموجب الي 
تيب وتقديم ا   أعمال األوراق المالية. لمشورة واإلدارة "إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق" والي 

 
 ف

ن الحفظ كة  ": "أمير الرياض مؤسسة سوق مالية مرخص لها بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية، وه  شر
كة مساهمة سعودية مقفلة( والُمقيدة بالسجل التجاري رقم ) خيص (، والُمرخصة من هيئ1010239234المالية، وه  )شر ة السوق المالية بموجب الي 

تيب ( لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية 07070-37الرقم )  ألوراق المالية. لوتقديم المشورة والحفظ  ،واإلدارةوالي 
عية"    ": لجنة الرقابة الشر

عيةتعت  كة اإلنماء لالستثمار وعملياتها.  لجنة الرقابة الشر ف عىل جميع منتجات شر   تشر
 الت 

 لالئحة صناديق االستثمار لإلصدارات األولية: هو مجلس إدارة صندوق اإلنماء "مجلس إدارة الصندوق"
ً
، ويتم تعيينه بواسطة مدير الصندوق وفقا

 لمراقبة أعمال مدير الصندوق. 
  االستقاللية  "عضو مجلس إدارة مستقل": 

 
ما -عىل سبيل المثال ال الحض-عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما يناف

 :  
 يأت 
 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمير  حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدي (1

ً
ة أن يكون موظفا

 أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمير  حفظ ذلك الصندوق.  مع مدير الصندوق
 أن يكون من كبار التنفيذيير  خالل العامير  الماضيير  لدى مدير الصندوق أو أي تابع له.  (2
 له. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيير  لدى مدير الصندوق أو أي تابع  (3
4)  .   مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميير  الماضيير 

 
 لحصص سيطرة ف

ً
 أن يكون مالكا

ام":  ن  لالئحة مؤسسات السوق المالية. "مسؤول المطابقة وااللير
ً
كة اإلنماء لالستثمار الذي يتم تعيينه وفقا ام لدى شر  مسؤول المطابقة وااللي  

  صندوق "الصندوق
كة اإلنماء لالستثمار. الوليةلإلصدارات ااإلنماء ": يعت   ، وتديره شر

، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.  ": استثماري مفتوح"صندوق   صندوق استثماري ذو رأس مال متغير
وط وأحكام الصندوق":  وط واألحكام المتعلقة بصندوق  "شر   هذه الشر

  تحتوي البيانات واألحكام الحاكمة لعمل لإلصدارات األولية اإلنماء تعت 
الت 

 
ً
 مدير الصندوق ومالك  الوحدات. ب الواردةألحكام لالصندوق وفقا

  الئحة صناديق االستثمار، ويتم توقيعها بير 
  يتم دفعها لمدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق. "رسوم إدارة الصندوق": 

 التعويض والمصاريف واألتعاب الت 
اك"نموذج    الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية و طلب االشير

 
اك ف الالئحة ": النموذج المستخدم لطلب االشي 

يطة اعتماد مدير الصندوق. التنفيذية لنظام مكافحة    وحدات الصندوق شر
 
اك ف  غسل األموال، وأي معلومات مرفقة يوقعها المستثمر بغرض االشي 

 حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق. ": ه  "الوحدات
  مجاالت االستثمار المتاحة للصندوق وذلك لمواجهة الرسوم والمصاريف المطلوب دفعها  "النقد المطلوب": 

 
  لم تستثمر ف

ه  أصول الصندوق الت 
 من أصول الصندوق باإلضافة إىل مبالغ التوزيعات المتوقع توزيعها عىل مالك  الوحدات. 

  الصندوق بقصد المستثمر/ العميل"/ك"مالك الوحدة/ المشير 
 
ادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إىل الشخص الذي يملك وحدات ف : مصطلحات مي 

 االستثمار. 
ي قيمة األصول"

ن
 منها قيمة الخصوم ومقسومة عىل عدد "صاف

ً
: القيمة النقدية ألي وحدة عىل أساس إجماىل  قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

 مة. الوحدات القائ
ي قيمة األصول اإلرشادية": 

ن
 منها  "صاف

ً
القيمة النقدية ألي وحدة خالل ساعات التداول عىل أساس إجماىل  قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

 قيمة الخصوم ومقسومة عىل عدد الوحدات القائمة. 
 منها قيمة القيمة النقدية ألي وحدة خالل ساعات تداول وحدات الصندوق "سعر الوحدة اإلرشادية": 

ً
عىل أساس قيمة أصول الصندوق مخصوما
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 خصوم الصندوق )قيمة االصول والخصوم محسوبة خالل ساعات التداول( ومقسومة عىل عدد وحدات الصندوق القائمة خالل ساعات التداول. 
اء األصل محل الطلب ويستخدم أعىل سعر طلب  "سعر الطلب":    السوق لشر

 
  تقييم الصكوك. هو السعر الذي يقدمه مستثمر ف

 
 ف

  قيمة "نقطة التقويم"
 
  حساب صاف

 
  بدورها تستخدم ف

  يتم عندها تقييم/تسعير أصول الصندوق والت 
: ه  اللحظة الزمنية خالل يوم معير  والت 

  يستثمر 
  نهاية يوم العمل خالل يوم التقويم بعد إغالق األسواق الت 

 
 الصندوق أصوله فيها. أصول الصندوق. وعادة ما تكون نقطة التقويم ف

  قيمة أصول "يوم التقويم": 
 
  حساب صاف

 
  يتم عندها تقييم أصول الصندوق وتستخدم بالتاىل  ف

يقصد به اليوم الذي تكون فيه نقطة التقويم والت 
 .الصندوق

دادها فهو اليوم الذي يت"يوم التعامل":    وحدات الصندوق واسي 
 
اك ف داد يقصد به اليوم الذي يمكن فيه االشي  اك واالسي  م فيه تنفيذ طلبات االشي 

)إن المقدمة باستخدام آخر سعر وحدة محتسب للصندوق. وعندما ال يكون هذا اليوم يوم عمل فإن يوم التعامل هو يوم العمل التاىل  لذلك اليوم 
  الحاالت األخرى. 

 
 سبقه يوم تقويم( أو يوم العمل التاىل  ليوم التقويم ذي العالقة ف

  يستثمر فيها الصندوق والمتوافقة مع  األوراق: ات""االستثمار 
  المالية واألدوات المالية االستثمارية الت 

 
عية كماه  مذكورة ف األحكام والضوابط الشر

  سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس  
 . بند أنواع األوراق المالية الت 

   "أوراق مالية": 
: األسهم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب والشهادات  –وفق قائمة المصطلحات الصادرة من هيئة السوق المالية–تعت   

 من اآلت 
ً
أيا

  أي مما ورد ت
 
حديده والوحدات االستثمارية وعقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود الفروقات وعقود التأمير  طويلة األمد وأي حق أو مصلحة ف

. ساب
ً
 قا

كة السوق المالية السعودية )تداول( أو السوق المالية السعودية. وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو  "السوق":  شر
  أي نشا

  السوق" تعت 
 
  الوقت الحارص  بالقيام بأٍي من وظائف السوق. وعبارة "ف

 
ف ف

َّ
ط يتم من موظف، أو مسؤول، أو تابع، أو وكيل يمكن أن يكل
  توفرها السوق. 

ات الت   خالل أو بواسطة التجهير 
 النظام اآلىل  لتداول األسهم السعودية.  ": تداول "

  المملكة العربية السعودية.  ": "سوق األسهم السعودية 
 
 يقصد بها السوق المالية السعودية الرئيسية ف

كات الراغبة باإلدراج، علما بأن  السوق الموازية": -"نمو ه  سوق موازية للسوق الرئيسية يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتيى منصة بديلة للشر
  الوقت الحاىل  مخصص للمستثمرين المؤهلير  فقط. 

 
  هذا السوق ف

 
 االستثمار ف

  السوق الرئيسية  كاتاإلصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم الشر "الطروحات العامة األولية": 
 
أو صناديق عقارية متداولة يتم طرحها سواًء ف

 أو السوق الموازية ألول مره بالقيمة االسمية أو عن طريق بناء سجل األوامر. 
  لم يتم تغطيتها/ االكتتاب بها خالل عمليات الطرح األوىل  وحقوق  "الطروحات المتبقية": 

  األسهم أو وحدات الصناديق المتداولة المتبقية والت 
تعت 

  سوق األسهم السعودي الرئيس  أو الموازي. 
 
 األولوية ف

  األسهم الجد "حقوق األولوية": 
 
يدة أو وحدات الصناديق العقارية المتداولة المطروحة ه  أوراق مالية قابلة للتداول، تعط  لحاملها أحقية االكتتاب ف

  الصندو 
 
كة أو المستثمرين ف   سجالت الشر

 
  رأس المال، وتعد هذه األوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمير  المقيدين ف

 
ق العقاري عند اعتماد الزيادة ف

  األسهم الجديدة أو وحدات الصناديق العقارية المتداول نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. ويعط  كل حق لحا
 
مله أحقية االكتتاب ف

 المتداولة الجديدة المطروحة بسعر الطرح. 
  تتوافق بشكل رئيس  مع نفس "الصناديق االستثمارية المماثلة": 

 والت 
ً
 عاما

ً
يقصد بها صناديق االستثمار المرخصة من الهيئة والمطروحة طرحا

اتيجيات الصندوق.   اسي 
 لالئحة "صندوق أدوات أسواق النقد"

ً
ة األجل وصفقات سوق النقد وفقا   األوراق المالية قصير

 
: هو صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد االستثمار ف

 صناديق االستثمار. 
ات المتداولة":    سوق األسهم السعود "صناديق المؤشر

 
ات تداول أسهم ه  صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم تداولها ف ية خالل في 

كة واألسهم.  ات كٍل من صناديق االستثمار المشي  كات المدرجة وبالطريقة نفسها، وتجمع هذه الصناديق ممير   الشر
  السوق، ويتمثل هدفها االستثما "صناديق االستثمار العقارية المتداولة": 

 
تداول وحداتها ف

ُ
 ت
ً
 عاما

ً
ري ه  صناديق استثمار عقارية مطروحة طرحا

 عىل ال
ً
  أرباح الصندوق نقدا

 
ع نسبة محددة من صاف

ً
، وتوز

ً
 دوريا

ً
، تحقق دخال

ً
 إنشائيا

ً
  عقارات مطورة تطويرا

 
  االستثمار ف

 
  هذا الرئيس ف

 
كير  ف

مشي 
 . ة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدت   الصندوق خالل في 

اء سلعة من الصندوق باألجل، ": صفقات ينفذها الصندوق عن طريق تملك سلع وبيعها صفقات المرابحة"   شر
 
باألجل، حيث يبدي العميل رغبته ف

  السوق،  
 
  بيعها ف

 
ي الصندوق السلعة من السوق، ويبيعها عليه، وللعميل حق االحتفاظ بالسلعة أو تسلمها وله أن يوكل الصندوق ف كما يمكن ثم يشي 

اء سلٍع من السوق الد  بشر
ً
 مالية

ً
ها تنفيذها بتوكيل الصندوق مؤسسة ولية للصندوق بثمن حال ومن ثم يبيعها الصندوق عىل المؤسسة المالية أو غير

 بثمن مؤجل. 
وط وأحكام كل صندوق. صندوق المرابحة"   شر

 
  صفقات المرابحة وفق ما يرد ف

 
  االستثمار ف

 
 ": صندوق استثمار يتمثل هدفه ف

، أو عقد خيار.  "عقود المشتقات":   عقد فروقات، أو عقد مستقبىل 
كات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو  وات الدين": "أد  بمديونية وتكون قابلة للتداول، تصدرها الشر

ً
أدوات تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقرارا

 المؤسسات العامة. 
 :  
 ويستثت  من ذلك اآلت 

 به، ويكون هذا الدين مقابل قيمة واجبة الدفع ب (1
ً
موجب عقد لتوريد سلع أو خدمات، أو مقابل أموال أداة تؤدي إىل نشوء دين أو تشكل إقرارا

ضة لتسوية قيمة واجبة الدفع بموجب عقد لتوريد سلع أو خدمات.   مقي 
  أو خطاب اعتماد.  (2

 
 شيك أو كمبيالة، أو شيك مضف

  ممتلكات.  (3
 
، أو عقد إيجار، أو أي أداة أخرى إلثبات تضف ف  

 
 ورقة نقدية، أو كشف يبير  رصيد حساب مضف

 . عقد تأمير   (4
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كة يستثمر فيها الصندوق ويمكن المرتبطة بأصول الصندوق" "حقوق التصويت : جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم أو حصص ملكية شر

 ممارستها من خالل جمعية عمومية. 
  إدارة المحفظة االستثمارية بهدف تحقيق "اإلدارة النشطة"

 
  يتبعها مدير الصندوق ف

اتيجية االستثمار الت  عائد يفوق عائد المؤشر : ه  اسي 
شادي، وذلك باالعتماد عىل رؤية مدير الصندوق وتقديره المبنية عىل األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية ونتائج الدراسات الم الية االسي 

  السوق. 
 
 والمعلومات المتوفرة تجاه الفرص االستثمارية المتاحة ف

" ، للفرص االستثمارية والمعلومات االقتصادية والمالية: هو عملية تحليل البيانات "التحليل األساسي ، وذلك بهدف التنبؤ بربحية المنشأة المستقبىل 
 والتعرف عىل حجم المخاطر المستقبلية. 

عية، المزود من أيديل ريتنجز ) اإلصدارات األولية مؤشر اإلنماء ألسهم "المؤشر اإلرشادي":  (، Ideal Ratingsالسعودية المتوافق مع الضوابط الشر
 وهو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق. 

 أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. "ريال": 
  نهايتها يتم إعداد القوائم  ه  السنة الميالدية "السنة المالية": 

 
  بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات المالية للصندوق وف

 
  يتم ف

والمدة الزمنية الت 
  تتكون من 

انية العمومية، والت    12المالية والمير 
ً
 ميالديا

ً
 . شهرا

  اليوم األخير من األشهر )مارس/ يونيو "الرب  ع"
 
( من كل عام، وسيكون أول رب  ع هو الذي  / : مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنته  ف / ديسميى سبتميى

 يقع فيه تاري    خ بدء نشاط الصندوق. 
  الهيئة. "يوم" أو "يوم عمل

 
  المملكة طبقا أليام العمل الرسمية ف

 
 ": يوم عمل ف

 :"  أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال. "يوم تقويمي
 بشكل غير معتاد "الظروف االستثنائية": 

ً
  حال حدوثها من الممكن أن تتأثر أصول الصندوق سلبا

 
  يعتقد مدير الصندوق أنه ف

يقصد بها الحاالت الت 
 لعدة عوامل اقتصادية و/أو سياسية و/أو تنظيمية، عىل سبيل المثال وليس الحض )الحروب، الكوارث الطبيعية، انهيار العملة، .... 

ً
 ..........(. نظرا
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وط واالحكام   الشر
 

 

 صندوق االستثمار:  .1
 : ، مع ذكر فئته ونوعهاسم صندوق االستثمار  .أ

 (. Alinma IPO Fund" )لإلصدارات األوليةاإلنماء  صندوق"
عية للصندوق.   صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشر

وط وأحكام صندوق االستثمار  .ب  : واخر تحديث، تاري    خ إصدار شر
  
 
وط وأحكام الصندوق ف  . م07/02/2023. وتم تحديثها بتاري    خ م1520/ 04/ 15صدرت شر

 صندوق االستثمار: طرح وحدات تاري    خ موافقة الهيئة عىل  .ج
  
 
 . م15/04/1520صدرت موافقة هيئة السوق المالية عىل طرح وحدات الصندوق ف

 : االستثمار  مدة صندوق .د
 صندوق استثماري عام مفتوح غير مقيد بمدة محددة.  ال توجد مدة محددة للصندوق، فهو 

 

 النظام المطبق:  .2
  
 
يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة ف

و   بهدف ضمان التقيد باألنظمة واللوائح المعمول بها ذات المملكة العربية السعودية. كما يجوز لمدير الصندوق اتخاذ أي إجراء يراه رص 
ً
ريا

  هذا الخصوص تجاه المستثمر أو أي طرف آخر. 
 
 العالقة، وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية ف

 

 سياسات االستثمار وممارساته:  .3
 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:  .أ

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل تنمية رأس المال عىل المدى الطويل من خالل االستثمار 
  سوق 

 
كات المدرجة ف كات السعودية المساهمة وحقوق األولوية والطروحات المتبقية للشر   اإلصدارات األولية للشر

 
بشكل أساس  ف

  السوق المالية خمس سنوات وصناديق االستثمار المماثلة األسهم الرئيسية )تداول( وأ
 
  عىل إدراجها ف

  لم يمض 
كات الت  سهم الشر

  السوق المالية خمس سنوات والمرخصة من 
 
  عىل إدراجها ف

  لم يمض 
ألهداف الصندوق وصناديق االستثمار العقارية المتداولة الت 

  سوق 
 
كات المدرجة ف السوق الموازية أو أي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة ستشمل  –نمو الهيئة كطرح عام، فيما يخص الشر

عيةتلك اإلصدارات األولية وحقوق األولوية والطروحات المتبقية، وذلك بما يتوافق مع معايير   للصندوق.  لجنة الرقابة الشر
 : وممارساته االستثمار  سياسات

  تشمل 
  السوق المالية  الرئيسية )تداول( الت 

 
كزة عىل االستثمار بشكل أساس  ف اتيجية األساسية لمدير الصندوق مي  ستكون االسي 

  لم 
كات الت  كات المدرجة، وأسهم الشر كات السعودية المساهمة وحقوق األولوية والطروحات المتبقية للشر اإلصدارات األولية للشر

  
 
  عىل إدراجها ف

كات يمض    حالة كون عدد األسهم المكونة لمجال االستثمار الجديد )أي عدد الشر
 
السوق المالية خمس سنوات، وف

عية  عية للصندوق( تقل عن )جنة الرقابة لالمطروحة خالل السنوات الخمس السابقة والمتوافقة مع الضوابط الشر كة 30الشر ( شر
كات المطروحة فسوف يتم تعديل مجال االستثمار هذا ليشمل تلك الم طروحة خالل السنوات الخمس السابقة مضافا لها أخر الشر

عية ل عية للصندوق ليكون العدد الكىل  هو ) جنة الرقابةمنذ أكير من خمس سنوات والمتوافقة مع الضوابط الشر
( سهما 30الشر

عية ل عيةمتوافقا مع الضوابط الشر المماثلة ألهداف الصندوق وصناديق  للصندوق، وكذلك صناديق االستثمار  لجنة الرقابة الشر
 االستثمار العقارية المتداولة. 

  سوق نمو
 
كات المدرجة ف   الشر

 
اتيجية أساسية لالستثمار قد يستثمر مدير الصندوق ف السوق الموازية أو أي -وباإلضافة لما ذكر كاسي 

عيةلجنة سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة، وذلك بما يتوافق مع معايير   بأن مدير الصندوق سيقوم  الرقابة الشر
ً
للصندوق. علما

 بتحديث مجاله االستثماري بشكل رب  ع سنوي. 
وللعلم فإن المجال االستثماري للصندوق سوف يشمل تلك األوراق المالية )كاألسهم المدرجة وصناديق االستثمار العقاري المتداولة 

ها قد تكون مصدرة أو مدارة من قبل مدير   الصندوق نفسه او أي من تابعيه(. وغير
كة أو أصل من المجال االستثماري للصندوق ألي سبب كان، فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة    حالة خروج أي شر

 
ف

 لما فيه مصلحة مالك  الوحدات بالصندوق بحسب ما يراه مدير الصندوق. 
يعة وصناديق أسواق النقد المتوافقة سيتم استثمار الفوائض النقدية للصندوق من خالل اال    اسواق النقد المتوافقة مع الشر

 
ستثمار ف

كة اإلنماء لالستثمار(،    تديرها شر
  ذلك الصناديق الت 

 
 )بما ف

ً
 عاما

ً
يعة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المطروحة طرحا مع الشر
 بأن مدير الصندوق سيقوم باختيار هذه الصناديق بناًء عىل

ً
اتيجيات االستثمار  علما ات مدراء الصناديق واسي  عدة عوامل مثل خيى

 واألداء السابق لكل صندوق مستهدف. 
  مجموعة 

 
يسع مدير الصندوق إىل تنوي    ع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع مجاله االستثماري من خالل االنتقاء واالستثمار ف

  قطاعات متنوعة من سوق األسهم 
 
كات ف السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق -الرئيسية )تداول( وسوق نمومختلفة من الشر

كير  عىل قطاع أو صناعة معينة. 
 عليها من قبل الهيئة دون الي 

يعتمد الصندوق عىل اسلوب اإلدارة النشطة إلدارة استثماراته وذلك باالعتماد عىل رؤية وتقدير مدير الصندوق المبنية عىل األوضاع 
  السوق. سيعتمد  االقتصادية المحلية

 
والعالمية ونتائج الدراسات المالية والمعلومات المتوفرة تجاه الفرص االستثمارية المتاحة ف
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كة التوسعية وجودة اإلدارة،  مدير الصندوق عىل التحليل الشامل لكل فرصة استثمارية وتقييمها بناًء عىل قوة المركز الماىل  وخطط الشر
  تعتيى فرص استثمارية واعدة حسب باإلضافة إىل مستوى المخاطر ال

كات الت  مرتبط بكل فرصة، ومن ثم سيتم اختيار أسهم الشر
 العوامل المشار إليها. 

:  .ب ي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي
 أنواع األوراق المالية النر

  سوق األسه (1
 
 ف
ً
  واألسهم المدرجة حديثا

 م الرئيسية )تداول(. اإلصدارات األولية وحقوق األولوية وأسهم الطرح المتبق 
 . السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة-نمو (2
 . السيولة النقدية وصناديق أسواق النقد  (3
 . صناديق استثمارية مماثلة (4
 صناديق االستثمار العقارية المتداولة.  (5

  صناديق أخرى 25يحق للصندوق االستثمار وبحد أقض )%كما 
 
مماثلة ألهداف الصندوق ولن ( من أصول الصندوق ف

  الصندوق الواحد ما نسبته )%
 
  وحدات صندوق آخر،، ولن يتجاوز 20يتجاوز االستثمار ف

 
( من قيمة أصول الصندوق ف
  وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة ما نسبته

 
من أصول الصندوق ولن  )%50 (استثمار مدير الصندوق ف
  الصندو 

 
  وحدات صندوق آخر، وكذلك لن 20ق الواحد ما نسبته )%يتجاوز االستثمار ف

 
( من قيمة أصول الصندوق ف

  وحدات صندوق استثماري آخر وبما ال يتجاوز )%20يستثمر الصندوق نسبة تزيد عن )
 
  قيمة أصوله ف

 
 )%10 (من صاف

  قيمة أصول الصندوق المستهدف. 
 
 من صاف

  الظروف االستثن
 
  100ائية استثمار ما يصل إىل كما وأن لمدير الصندوق الحق ف

 
  أصول الصندوق سواء ف

 
% من صاف

 . صناديق أسواق النقد أو اإلبقاء عليها كسيولة نقدية أو باالثنير  معا 
ن أو منطقة جغرافية  .ج ي بلد معير

ن
ي صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو ف

ن
ي أوراق مالية معينة، أو ف

ن
ن االستثمار ف سياسات تركير

 معينة: 

  كير  عىل
  الي 

 
كات المدرجة ف كات السعودية المساهمة وحقوق األولوية والطروحات المتبقية للشر أسهم اإلصدارات األولية للشر
  حالة كون عدد األسهم المكونة 

 
  السوق المالية خمس سنوات، وف

 
  عىل إدراجها ف

  لم يمض 
كات الت  السوق المالية وأسهم الشر

كات ال عية لللمجال االستثمار الجديد )أي عدد الشر  ةجنمطروحة خالل السنوات الخمس السابقة والمتوافقة مع الضوابط الشر
عية للصندوق( تقل عن ) الرقابة كة فسوف يتم تعديل مجال االستثمار هذا ليشمل تلك المطروحة خالل السنوات 30الشر ( شر

كات المطروحة منذ أكير من خمس سنوات والمتوافقة  عية للالخمس السابقة مضافا لها أخر الشر  الرقابة ةجنمع الضوابط الشر
عية للصندوق ليكون العدد الكىل  هو )

عية لل30الشر عية للصندوق، وكذلك  الرقابة ةجن( سهما متوافقا مع الضوابط الشر الشر
 صناديق االستثمار المماثلة ألهداف الصندوق وصناديق االستثمار العقارية المتداولة.  

 أنواع م  
 
  سوق سيستثمر الصندوق بشكل ف

 
  تشمل: واألسهم المدرجة ف

تعددة من فئات األصول منها األوراق المالية والت 
 ،
ً
 عاما

ً
األسهم السعودية، واالكتتابات األولية وحقوق االولوية والصكوك، ووحدات صناديق االستثمار المطروحة طرحا

  سوق نمو  . وصناديق االستثمار العقارية المتداولة
 
أو أي سوق أخرى موافق عليها  وق الموازيةالس-كما سيستثمر الصندوق ف

  صناديق أسواق النقد المرخصة من قبل هيئة السوق المالية  ،من قبل الهيئة وصفقات المرابحة
 
باإلضافة إىل االستثمار ف

كة اإلنماء لالستثمار(.    تديرها شر
  ذلك الصناديق الت 

 
 )بما ف

ً
 عاما

ً
 المطروحة طرحا

   
 
الظروف االستثنائية وبناء عىل تقديره الخاص لالحتفاظ بأصوله عىل شكل نقدية و/أو استثمارات قد يلجأ مدير الصندوق ف
  أسواق النقد بنسبة )%

 
 (. 100ف

 واالعىل:  .د
ن

ه األدن
ِّ

ي كل مجال استثماري بحد
ن

 نسبة االستثمار ف

 نوع االستثمار
اتيجية  اسير

توزي    ع 
 االستثمار

 حدود االستثمار

  الحد 
ن

 األعىل  الحد  األدن

  
اإلصدارات األولية وحقوق األولوية وأسهم الطرح المتبق 
  سوق األسهم الرئيسية )تداول(. 

 
 ف
ً
 واألسهم المدرجة حديثا

%100.00 %40.00 %100.00 

السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق عليها من قبل -نمو
 * الهيئة

%0.00 %0.00 %10.00 

 75.00% 0.00% 0.00% . النقد السيولة النقدية وصناديق أسواق 

 25.00% 0.00% 0.00% صناديق استثمارية مماثلة

 50.00% 0.00% 0.00% المتداولة االستثمار العقاريةصناديق 

ي 
ن

ام بالئحة صناديق االستثمار والتعاميم والضوابط والمتطلبات النظامية الستثمار الصناديق االستثمارية العامة ف ن *مع االلير
ها إذا وجدت. السوق   الموازية وغير

ي ويبيع الصندوق فيها استثماراته:  .ه حتمل أن يشير
ُ

ي ي
 أسواق األوراق المالية النر

 السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة. -السوق المالية السعودية الرئيسية وسوق نمو
ي وحدات الصندوق:  .و

ن
اك مدير الصندوق ف  اشير
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  وحداته لحسابه الخاص عند أو بعد تأسيس الصندوق. يتم معاملة يجوز لمدير الصندوق، 
 
اك ف   الصندوق واالشي 

 
االستثمار ف

وط وأحكام الصندوق، وسيتم اإلفصاح عن إجماىل  استثمارات 
  الصندوق وتنطبق عليه شر

 
اك ف استثمار مدير الصندوق كأي اشي 

  نهاية كل رب  ع سنة م
 
  الصندوق )إن وجدت( ف

 
 الية. مدير الصندوق ف

ي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرارات االستثمارية لصندوق االستثمار:  .ز
 المعامالت واألساليب واألدوات النر

  سيعتمد الصندوق عىل اسلوب اإلدارة النشطة إلدارة استثماراته وذلك باالعتماد عىل رؤية وتقدير مدير الصندوق المبنية عىل
  األوضاع االقتصادية الم

 
حلية والعالمية ونتائج الدراسات المالية والمعلومات المتوفرة تجاه الفرص االستثمارية المتاحة ف

 السوق. 

  كة التوسعية سيعتمد مدير الصندوق عىل التحليل الشامل لكل فرصة استثمارية وتقييمها بناًء عىل قوة المركز الماىل  وخطط الشر
  تعتيى فرص استثمارية وجودة اإلدارة، باإلضافة إىل مستوى 

كات الت  المخاطر المرتبط بكل فرصة، ومن ثم سيتم اختيار أسهم الشر
 واعدة حسب العوامل المشار إليها. 

ي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق: أنواع  .ح
 األوراق المالية النر

  مشتقات األوراق المالية. 
 
 لن يستثمر الصندوق أصوله ف

ي يمكن للصندوق االستثمار فيها: القيود األخرى عىل أنواع  .ط
 األوراق المالية أو األصول األخرى النر

  تفرضها األنظمة والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن هيئة 
م مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود الت  سيلي  

وط وأحكام الصندوقالس  هذه.  وق المالية وشر
ي وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول  .ي

ن
الصندوق ف

 آخرون: 

  وط   تفرضها األنظمة والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن الهيئة وشر
م مدير الصندوق بقيود االستثمار والحدود الت  سيلي  

 وأحكام الصندوق هذه. 

 الصناديق ا  
 
كة اإلنماء لالستثمار أو أي من تابعيهيحق لمدير الصندوق االستثمار ف وذلك بالتكاليف المحددة  لمدارة من قبل شر

  مستندات كل صندوق يستثمر فيه. 
 
 ف

  يحق لمدير الصندوق أو أي من تابعيه االستثمار لحسابهم الخاص وذلك حسب المواد ذات العالقة من الئحة صناديق كما
 االستثمار. 

ي  .ك
ن

التمول، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات التمول، والسياسات فيما يتعلق صالحيات صندوق االستثمار ف
 برهن أصول الصندوق: 

 عية للصندوق وبالحد األقض   الئحة  يجوز للصندوق الحصول عىل تمويل بما يتوافق مع المعايير الشر
 
المنصوص عليه ف

  قيمة األصول لغرض االستثمار بما يتوافق مع المجال االستثماري للصندوق.  
 
صناديق االستثمار وأي تعديل عليها من صاف

  هذا الخصوص. 
 
 وعند الحاجة لرهن أصول الصندوق، فسيطبق مدير الصندوق أي تنظيمات تصدرها الهيئة ف

  اض من مدير داد.  ويستثت  مما ذكر االقي   الصندوق أو أي من تابعيه لغرض تغطية طلبات االسي 
:  .ل  الحد األعىل للتعامل مع أي طرف نظير

  تفرضها الئحة صناديق االستثمار 
م مدير الصندوق بالقيود الت   . وأي استثناءات يحصل عليها الصندوق من هذه اللوائح، سيلي  

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:  .م
صندوق بتقويم وإدارة مخاطر الصندوق الرئيسية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من آثارها مثل تنوي    ع االستثمارات سيقوم مدير ال

  السوق المالية السعودية الرئيسية 
 
واإلدارة النشطة لمكونات الصندوق وخصوصا مخاطر السوق المتعلقة باستثمار الصندوق ف

وافق عليها من قبل الهيئة، ومخاطر االئتمان المتعلقة بصفقات المرابحة مع بنوك السوق الموازية وأي  سوق أخرى م-وسوق نمو
ات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة وصناديق أسواق النقد وعقود المشتقات،  محلية أو إقليمية وصناديق المؤشر

  أصول
 
  قد تنشأ عن استثمار أصول الصندوق ف

غير سائلة، وسيتم إصدار تقرير دوري لتقييم المخاطر  وكذلك مخاطر السيولة الت 
  الصندوق. 

 
 ف

:  .ن  المؤشر اإلرشادي والجهة المزودة للمؤشر واألسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر
شادي للصندوق هو مؤشر اإلنماء ألسهم  عية والمقدم من قبلاإلصدارات األولية المؤشر االسي   السعودية المتوافق مع الضوابط الشر

كة متخصصة مستقلة مرخصة لتقديم هذه الخدمات. Ideal Ratingsأيديال ريتنجز )  (، وه  شر
 إىل 

ً
كة استنادا ، ومن ثم يتم حساب أداء كل شر   بداية عمل المؤشر

 
كة كما ف ويتم احتساب أداء المؤشر اإلرشادي باحتساب وزن كل شر

ها عىل األداء  ، ويكون تأثير   بداية عمل المؤشر
 
. وسيتم تحديث مكونات المؤشر قيمتها ف العام للمؤشر بحسب وزنها القيم 

  السوق المالية السعودية الرئيسية. 
 
عية والمدرجة ف شادي بشكل رب  ع سنوي، ليشمل كل األسهم المتوافقة مع الضوابط الشر االسي 

  الوزن القيم  
 
ات جوهرية ف   تؤدي إىل تغير

كات الت  ات رأس المال كما يتم التعامل مع جميع إجراءات الشر  مثل توزيعات األسهم وتغيير
ها بشكل دوري  .وغير

 استخدام عقود المشتقات:  .س
  مشتقات األوراق المالية. 

 
 لن يستثمر الصندوق أصوله ف

 أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود عىل االستثمار:  .ع
 ال يوجد. 
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ي  .4
ن

 الصندوق: المخاطر الرئيسية لالستثمار ف
 قد يتعرض أداء الصندوق لتقلبات موازية لدرجة مخاطرة بسبب تكوين استثماراته.  .أ

  المستقبل. -إن وجد-األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر إن  .ب
 
 عىل أداء الصندوق أو أداء المؤشر ف

ً
ا  مؤشر

ّ
 ال ُيعد

 لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. يوجد ضمان لمالك  الوحدات أن األداء المطلق ال  .ج
 لدى أي بنك.  .د

ً
 االستثمار بالصندوق ال يعد ايداعا

  الصندوق، ينطوي  .ه
 
د أي مستثمر وحداته ف   الصندوق عىل خطر خسارة جزء أو كل من استثمارات المستثمر، وعندما يسي 

 
االستثمار ف
ائها قد تكون قيمتها اقل    كانت عليها عند شر

 . من تلك القيمة الت 
  صندوق االستثمار، والمخاطر المعرض لها صندوق االستثمار وأي ظروف  .و

 
قائمة للمخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار ف

  قيمة أصول الصندوق وعائداته 
 
  صاف

 
  يقر كل من المحتمل أن تؤثر ف

مالك للوحدات أنه اطلع وه  عىل سبيل المثال ال الحض، والت 
 عليها وفهمها: 

 المخاطر االقتصادية والتنظيمية:  (1

  :يستثمر فيها  المخاطر السياسية  
  الدول الت 

 
قد يتأثر أداء الصندوق وتنخفض قيمة أصوله كنتيجة لتغير األوضاع السياسية ف

 الصندوق أصوله. 

  :والذي  المخاطر االقتصادية ،
ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
قد يتأثر الصندوق باآلثار السلبية الناتجة عن تغير األوضاع االقتصادية محليا

 عىل أداء الصندوق. 
ً
 بدوره سينعكس سلبا

  :يبية  المخاطر النظامية والقانونية   القواعد التنظيمية، والقانونية، والض 
 
يمكن أن يتعرض الصندوق إىل مخاطر بسبب التغير ف

 عىل أداء الصندوق. 
ً
 المعمول بها أو أي إجراءات حكومية تتعلق باستثمارات الصندوق، والذي من شانه أن يؤثر سلبا

  :أن تقلبات أسعار  مخاطر العملة  
  استثمارات مقومة بعمالت أخرى غير عملة الصندوق، مما يعت 

 
قد يستثمر الصندوق ف

 عىل قيمة أصول ا
ً
  الصندوق، كذلك قد رصف تلك العمالت قد تؤثر سلبا

 
 عىل سعر الوحدة ف

ً
لصندوق وسينعكس ذلك سلبا

  الصندوق. 
 
  قد تؤثر عىل قيمة استثماره ف

ك بعملة غير عملة الصندوق إىل هذا النوع من المخاطر الت 
 يتعرض المشي 

  يبة يبية متفاوتة، وقد أصدرت  : القيمة المضافةمخاطر ضن   الصندوق عىل مخاطر رص 
 
يبة لزكاة والاهيئة ينطوي االستثمار ف ض 

يبة القيمة المضافة والجمارك  ( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملك  رقم )م / ”( VAT)“الالئحة التنفيذية لنظام رص 
يبة القيمة المضافة بحسب 2/11/1438 ائب و / أو زكاة عىل صناديق االستثمار السعودية وسيتم احتساب رص   رص 

ً
ـه ،  مؤخرا

  بند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"، وعليه فإن  ما تحدده الدولة
 
من وقت آلخر عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

يبة من هذا القبيل من شأنه أن يقلل من العوائد المحققة وكذلك التوزيعات المحتمل  تكبد مالك  الوحدات بالصندوق أي رص 
  عىل المستثمرين

تبة  دفعها لمالك  الوحدات، لذا فينبع  ائب المي  يبيير  فيما يتعلق بالض  المحتملير  استشارة مستشاري  هم الض 
  الوحدات وحيازتها وبيعها. 

 
 عىل االستثمار ف

  :كات  مخاطر تقلبات أسعار الفائدة   تؤثر عىل قيمة األوراق المالية وأسهم الشر
ه  المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الفائدة، والت 

 
ً
 عىل أداء الصندوق وسعر الوحدة. والذي بدوره قد يؤثر سلبا

  :ات الجوية الشديدة عىل أداء كافة القطاعات ومنها  مخاطر الكوارث الطبيعية تؤثر الكوارث الطبيعية من زالزل وبراكير  والتغير
 عىل أداء الصندوق بحسب شد

ً
تها االقتصادية واالستثمارية ذات العالقة بأعمال الصندوق وهذا من شأنه أن يؤثر تأثير سلبيا

 وأنها خارجة عن إرادة مدير الصندوق وبالتاىل  ستؤثر مثل هذه الكوارث عىل استثمارات الصندوق واسعار وحداته. 

  :كلفة المعيشة إىل تآكل جزء من القيمة مخاطر التضخم  
 
ه  المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو االرتفاع ف

  إنتاج السلع والخدمات. الحقيقية لالستثمار د يصاحب التضخم أو ضعف ا
 
ائية للعملة ركود ف   لقيمة الشر

 المخاطر المتعلقة بالسوق:  (2

  :أسهم اإلصدارات األولية واألسهم حديثة اإلصدار وصناديق االستثمار  مخاطر السوق  
 
يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيس  ف

  القسم 
 
ها من األدوات كما ذكر ف   الطروحات األولية )وغير

 
( وجميعها تعتيى استثمارات عالية المخاطر وعرضه لتقلبات 2ف

  األسعار والذي 
 
ئ ف  عىل أداء الصندوق. أسواق األسهم والهبوط المفاجى

ً
 بدوره سيؤثر سلبا

  :تصنف بأنها أسواق مرتفعة المخاطر، حيث  مخاطر األسواق الناشئة  
يعتيى سوق األسهم السعودية من األسواق الناشئة الت 

كات وهذا من المحتمل أن يؤثر عىل    عدد محدد من الشر
 
كز ف   السيولة أو أن سيولتها تي 

 
 ف
ً
أداء قد تواجه تلك األسواق نقصا

 الصندوق بشكل سلتى  وعىل سعر الوحدة للصندوق. 

  :الصندوق سيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة والرأسمالية وعليه فإن مبالغ األرباح قد ال يتم  مخاطر إعادة االستثمار
اء للسهم اء األسهم من األساس، وبالتاىل  ارتفاع تكلفة الشر   تم عندها شر

مما قد يؤثر سلبا عىل سعر  استثمارها بنفس األسعار الت 
 الوحدة. 

  :عدد محدد  مخاطر تركز االستثمارات  
 
كات وف  من الشر

ً
  عدد محدود جدا

 
  تركز استثمارات الصندوق ف

 
تتمثل هذه المخاطر ف

  األوضاع الخاصة بتلك 
 
  جعل الصندوق عرضة للتقلبات نتيجة التغير ف

 
  السعودية والذي قد يتسبب ف

 
من قطاعات األسواق ف

 عىل أداء الصندوق وبالتاىل  عىل استثمارات مالك  الوحدات. ال
ً
كات او القطاعات األمر الذي قد يؤثر سلبا  شر

  :صعوبة التخارج  مخاطر السيولة  
 
 عىل الصندوق من عدة جهات تتمثل ف

ً
  السوق قد يؤثر سلبا

 
انخفاض معدالت السيولة ف

داد. المستهدف من بعض االستثمارات وكذلك صعوبة تسييل موجو   دات الصندوق لتلبية طلبات االسي 
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  :ة داد الكبير   حال 10من الممكن تملك عدد محدد من المستثمرين ألكير من  مخاطر عمليات االسير
 
% من أصول الصندوق وف

  تسييل بعض أصول الصندوق 
 
ة لوحدات الصندوق من قبل هؤالء المستثمرين قد يتسبب ذلك ف داد كبير

حدوث عملية اسي 
غير عادلة أو غير مناسبة من وجهة نظر مدير الصندوق كما يحد انخفاض أصول الصندوق من قدرة مدير الصندوق عند أسعار 

 عىل سعر الوحدة. 
ً
 عىل االستثمار بشكل أكيى وهذا من شأنه التأثير سلبا

  :صناديق اسواق النقد وقد ينشأ  مخاطر االئتمان واألطراف األخرى  
 
من ذلك مخاطر  سيستثمر الصندوق جزء من أصوله ف

  خسارة 
 
اماته التعاقدية مع الطرف المتفق معه مما قد يتسبب ف   أن يخفق أي مدين لصندوق النقد بالوفاء بالي  

 
تتمثل ف

 عىل قيمة أصول الصندوق. 
ً
  هذه التعامالت والذي بدوره سيؤثر سلبا

 
 الصندوق لكامل او جزء من المبلغ المستثمر ف

  :اض ا مخاطر االقير   حالة اقي 
 
تب عليه ف   آجالها المحددة فإن ذلك قد يي 

 
ضة ف ض الصندوق وتأخره عن سداد المبالغ المقي 

 عىل أصول الصندوق 
ً
رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندوق لتسييل بعض استثماراته لسداد القروض مما قد يؤثر سلبا

 عىل أسعار الوحدات. 
ً
 وأداءه والذي سينعكس سلبا

 دارة الصندوق: المخاطر المرتبطة بإ (3

  :ال يوجد لدى الصندوق سجل أداء سابق طويل المدة مما يتعذر معه إمكانية حصول المستثمرين  مخاطر سجل األداء المحدود
  الصندوق. 

 
 المحتملير  عىل معلومات تاريخية بهذا الخصوص قبل اتخاذ قراراتهم باالستثمار ف

  :ي مدير الصندوق
  مدير الصندوق،  يعتمد أداء مخاطر االعتماد عىل موظفن

ات موظق  الصندوق بشكل كبير عىل مهارات وخيى
 بخسارة المدراء التنفيذيير  والموظفير  المرتبطير  بأعمال الصندوق وصعوبة توفير 

ً
وبالتاىل  فإن أداء الصندوق قد يتأثر سلبا

ة والمهارة والذي بدوره من الممكن أن يؤثر بشكل سلتى     عىل استثمارات الصندوق. بدائل عىل نفس المستوى ذاته من الخيى

  :عية عية  مخاطر المعايير الشر   تتوافق مع المعايير الشر
كات محددة والت    شر

 
  تركز استثمارات الصندوق ف

 
تتمثل هذه المخاطر ف

للصندوق، باإلضافة إىل أنها من الممكن أن تحد من الفرص االستثمارية المتاحة لمدير الصندوق لالستثمار بها، وكذلك قد 
عي كات عن المعايير الشر كات بأسعار تشمل المخاطر خروج بعض هذه الشر ة للصندوق مما يتوجب بالتاىل  التخلص من هذه الشر

  أصول الصندوق. 
 
 عىل قيمة صاف

ً
 قد تكون غير مالئمة مما قد يؤثر سلبا

  تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرارات مدير الصندوق بمصلحة  بالمصالح:  تعارضمخاطر  
  األوضاع الت 

 
تنشأ هذه المخاطر ف

 عىل استثمارات الصندوق وأدائه وبالتاىل  شخصية مادية أو معنوية 
ً
تهمه عىل حساب الصندوق، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا

 عىل سعر وحدة الصندوق. 

  :جرى االستثمار فيها، فإن مدير  مخاطر التخلص من اإليرادات المحرمة  
  األنشطة الت 

 
  حال وجود إيرادات محرمة ف

 
ف
 عىل حجم الصندوق يتوىل التخلص من اإليراد المحرم 

ً
عية للصندوق وهذا قد يؤثر سالبا حسب ما تقرره جهة المراجعة الشر

 أصول الصندوق وسعر الوحدة. 

  :إدارة عمليات الصندوق وحفظ أصوله، إال أن أنظمة المعلومات  مخاطر التقنية  
 
يعتمد مدير الصندوق عىل استخدام التقنية ف

وسات أو تعطل اق أو فير
  أو كىل  بالرغم من االحتياطات األمنية العالية المتبعة لديه والذي  لديه قد تتعرض لعمليات اخي 

جزتئ
 عىل أداء 

ً
قد يحد من قدرة مدير الصندوق عىل إدارة استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن الممكن أن يؤثر حدوث ذلك سلبا

 الصندوق ومالك  الوحدات. 

  :تعديل رأيه بشكل مالئم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء الخطر الناتج عن فشل المراجع دون أن يدر مخاطر المراجعة  
 
ي ف

  االعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات 
 
  يأخذه المراجع ف

جوهرية، ويعتيى من العوامل الهامة الت 
  المراجعة. 

 
 المراجعة أو عند تقييمه ألدلة اإلثبات ف

  :تكون قيمة االصول مبالغ فيها، وه  أقل من المتوقع عند استحقاقها أو بيعها. ويمكن ه  المخاطر المالية المخاطر التقييم  
ت 

  النمذجة المالية 
 
  مخاطر التقييم عدم اكتمال البيانات وعدم استقرار السوق وعدم اليقير  ف

 
  تسهم ف

أن تشمل العوامل الت 
صل. ويمكن أن يشكل هذا الخطر مصدر قلق وضعف تحليل البيانات من قبل األشخاص المسؤولير  عن تحديد قيمة األ 

  األسواق المالية. ويمكن أن تؤدي األصول 
 
هم من األشخاص المشاركير  ف للمستثمرين والمقرضير  والمنظمير  الماليير  وغير

  قيمتها إىل خلق خسائر ألصحابها وتؤدي إىل مخاطر السمعة؛ مما قد يؤثر عىل التصنيفات االئتمانية وتكاليف 
 
التمويل الزائدة ف

 والهياكل اإلدارية للمؤسسات المالية. 
اتيجية الصندوق:  (4  المخاطر المرتبطة باسير

  :ة والمبتدئة كات الصغير ي أسهم الشر
ن

ة والمبتدئة بمخاطر أكير  مخاطر االستثمار ف كات الصغير   أسهم الشر
 
يتسم االستثمار ف

  ادائها، 
 
كات لألرباح المتوقعة باإلضافة إىل التذبذب العاىل  ف

ها من االستثمارات، ومن ذلك إمكانية عدم تحقيق تلك الشر من غير
كات، مما قد يؤثر عىل  ية والمالية لتلك الشر  لمحدودية الموارد البشر

ً
 اداء الصندوق وحملة الوحدات. وذلك نظرا

  :ي حقوق األولوية
ن

  حالة  مخاطر االستثمار ف
 
  قد ينتج عنها خسائر للصندوق ف

  حقوق األولوية والت 
 
قد يستثمر الصندوق ف

 عىل أداء الصندوق وسعر 
ً
اء أسهم حقوق األولوية وبالتاىل  سيؤثر ذلك سلبا

  شر
 
عدم قيام مدير الصندوق باستخدام حقه ف

 الوحدة. 

 ي السوق الموازي م
ن

ئ ولدية متطلبات نمو:  -خاطر االستثمار ف أكير مرونة من السوق  –بما أن السوق الموازي )نمو( سوق ناسر
كات  –الرئيس )تداول(  ، فإنه يضم أسهم الشر   الطرح واإلدراج ومحصور االستثمار فيه عىل المستثمرين المؤهلير 

 
معينة ف

  تميل ألن تكون قابلة لل
ة والت    السوق الصغير

 
ة والمتداولة ف كات الكبير متاجرة والتداول بشكل أقل وبأحجام أصغر مقارنة بالشر

  
 
كات المتداولة ف ة تميل إىل أن تكون أقل استقرارا مقارنة بأسهم الشر كات الصغير الرئيس )تداول(، ونتيجة لذلك فإن أسهم الشر



 29من  12صفحة 

 
Classification: Private 

 

ها. وحيث أن السوق الرئيس، كما أن قيمتها ترتفع أو تنخفض بشكل أكير حده   صعوبة من غير
اؤها أكير وقد يكون بيعها أو شر

 لمخاطر جوهرية ويجب 
ً
 جيدة لنمو رأس المال، فإنها تتعرض أيضا

ً
  السوق الموازي )نمو( قد توفر فرصا

 
كات المطروحة ف الشر

 فإن أسهم السوق الموازي ال يوجد لديها بيانات جيدة كما هو م
ً
كات السوق الرئيس أن تعتيى كأسهم مضاربة. وتاريخيا   شر

 
وجود ف

  لسعر السهم وكمية تداوله، وتطبيق عمليات التحليل لبيانات السهم المستهدف االستثمار به 
)تداول( لدراسة االتجاه الماض 

 بالصندوق، وذلك لمحاولة التنبؤ باتجاهه المستقبىل  وربحية المنشأة المستقبلية وحجم المخاطر المستقبلية.   

 ي الصناديق العقارية المتداولة: مخاطر االستثما
ن

  الصناديق العقارية المتداولة والمتوافقة مع ر ف
 
يجوز للصندوق االستثمار ف

 عىل أداء الصندوق والقيمة 
ً
يعة. وقد تنخفض قيمة هذا النوع من االستثمار كونه ليس وديعة بنكية، مما قد يؤثر سلبا أحكام الشر

 السوقية للوحدات بالصندوق. 

  ي صناديق استثمارية: مخاطر االس
ن

  الفقرة ) تثمار ف
 
( المخاطر الرئيسية 3ه  جميع المخاطر المماثلة لهذه المخاطر الموضحة ف

  أداء 
 
  قد يستثمر فيها الصندوق مما قد يؤثر ف

  قد تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى الت 
  الصندوق والت 

 
لالستثمار ف

 الصندوق وبالتاىل  انخفاض قيمة الوحدة. 

 مخ : ي
ن

  يستثمر بها  اطر انخفاض التصنيف االئتمان
  ألي من صناديق أسواق النقد الت 

  حالة انخفاض التصنيف االئتمات 
 
ف

الصندوق فإن هذا من شأنه التأثير عىل استثمارات الصندوق مما قد يؤثر عىل قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر عىل 
 سعر الوحدة. 

 كات المساهمة: توقع النتائج المالية المستقب   مدير الصندوق قراراته االستثمارية عليها ه   لية للشر
  يبت 

من أهم األدوات الت 
كات محل استثمار الصندوق، إال أن هذه التوقعات عرضة للتغير أو الخطأ، وبالتاىل  قد يؤثر 

توقع النتائج المالية المستقبلية للشر
 عىل استثمارات الصندوق. 

ً
 ذلك سلبا

  كات  دراج: مخاطر تأخر اإل   إدراج أسهم الشر
 
  اإلصدارات األولية بشكل اساس  وبالتاىل  فإن أي تأخير ف

 
سيستثمر الصندوق ف

  السوق والذي من شأنه أن يحد من استثمارات الصندوق 
 
المكتتب بها سيؤدي إىل احتجاز مبلغ االكتتاب حت  إدراج السهم ف

 عىل أداء الصندوق وعىل سعر الو 
ً
 حدة. وقد يؤثر ذلك سلبا

  :اإلدارة أو الطلب أو المنتجات  المخاطر المتعلقة بالمصدر  
 
ات ف   األوضاع المالية للمصدر نتيجة لتغير

 
وه  مخاطر التغير ف

  يقدمها كما وتشمل هذه المخاطر تعرض المصدر إلجراءات قانونية بسبب مخالفات يقوم بها مما قد يؤدي إىل 
والخدمات الت 

.  انخفاض قيمة أسهمه وبالتاىل    تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة بشكل سلتى 

  :ي اإلصدارات األولية
ن

  الدعوة للمشاركة  مخاطر توقف مشاركة صناديق االستثمار ف
إن مدير الصندوق ال يستطيع ضمان تلق 

  الموافقة عىل طرح اإلصدارات األولي
 
  اإلصدارات األولية، كما ال يستطيع ضمان أن تستمر هيئة السوق المالية ف

 
ة بطريقة ف

  قد 
 وهذا من شأنه الحد من الفرص االستثمارية الت 

ً
  ذلك مستقبال

 
بناء سجل األوامر مما يفقد الصندوق فرصة المشاركة ف

 تتاح للصندوق. 

  :من المحتمل أن ينخفض عدد الطروحات األولية المتاحة لصناديق االستثمار، مما قد  مخاطر انخفاض الطروحات األولية
كات والذي قد يؤثر سلبيا    عدد محدود من الشر

 
يقلل من فرص الصندوق االستثمارية أو يؤدي إىل تركز استثمارات الصندوق ف

 عىل أداء الصندوق وحملة الوحدات. 

  :انخفاض زيادة عدد ا مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص  
 
  عملية بناء سجل األوامر للطروحات األولية سيؤثر ف

 
لمشاركير  ف

 عىل سعر 
ً
  قد ينعكس ذلك سلبا

، مما قد يفقد الصندوق فرصة لزيادة عوائده وبالت  نسبة التخصيص من أسهم أي طرح أوىل 
 الوحدة بالصندوق. 

 وملخصا لجميع ع 
ً
 أو شامال

ً
 كامال

ً
ا   وحدات الصندوق، إن ما ورد أعاله ال يتضمن تفسير

 
  ينطوي عليها االستثمار ف

وامل المخاطرة الت 
يبية المرتبطة بهذا  ويطلب من مالك  الوحدات المحتملير  استشارة مستشاري  هم المهنيير  فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية والض 

 همية كما أنها عىل سبيل المثال ال الحض. الصندوق، وتجدر اإلشارة إىل أن المخاطر أعاله ليست مدرجة بأي ترتيب من حيث األ

  .عن تعديه أو تفريطه 
ً
  حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجا

 
  المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه ف

 تنتق 
 

 آلية تقييم المخاطر:  .5
الصندوق، كما يقوم مدير الصندوق بشكل دوري بمراجعة تدفق يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول 

االستثمارات مقارنة مع مؤشر الصندوق، مع مراعاة أن ذلك ال يخفف من درجة مخاطر الصندوق، إنما كوسيلة يقوم بها مدير الصندوق 
 لتقييم المخاطر الخاصة باستثمارات الصندوق. 

 

ي الصندوق:  .6
ن

 الفئة المستهدفة لالستثمار ف
لتنمية رأس المال عىل المدى الطويل وتحقيق يستهدف الصندوق المستثمرين األفراد واالعتبارين والجهات الحكومية الراغبير  باالستثمار 

  السوق المالية السعودية 
 
كات المدرجة ف   جميع أسهم الشر

 
أداء أفضل من أداء المؤشر اإلرشادي وذلك من خالل االستثمار بشكل أساس  ف

عيةوالمجازة من قبل الرئيسية    هذا الصندوق، لدى مدير الصندوق لجنة الرقابة الشر
 
وط المالئمة لالستثمار ف ، والذين تنطبق عليهم شر

  يتعير  لكل مستثمر محتمل دراستها بعناية 
  الصندوق، والت 

 
مع مراعاة أهداف الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة باالستثمار ف

  حال تعذر فهم وتقييم مدى وفهمها قبل اتخاذ أي ق
 
  مرخص ف

  الصندوق، وينصح األخذ بمشورة مستشار مهت 
 
رار فيما يتعلق باالستثمار ف

  الصندوق. 
 
 مالئمة االستثمار ف
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 قيود/حدود االستثمار:  .7
  تفرضها األنظمة والتعليمات ذات العالقة ال

م مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود الت  وق صادرة عن هيئة السسيلي  
وط وأحكام الصندوق  . المالية وشر

 

 العملة:  .8
اك بعملة خالف الريال السعودي سيقوم مدير الصندوق    حالة دفع قيمة االشي 

 
العملة الرئيسية للصندوق ه  عملة الريال السعودي، وف

 بأن بتحويل عملة المبالغ المدفوعة إىل الريال السعودي بسعر الضف السائد وقتها 
ُ
  اسعار الضف، علما

 
ويتحمل المستثمر أي تقلب ف

داد أو التصفية ستتم بالريال السعودي فقط.   سداد قيمة الوحدات للعمالء عند االسي 
 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:  .9
 تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها:  .أ

 رسوم اإلدارة
  قيمة أصول الصندوق تحتسب يوميا تدفع كل % 1.00نسبة 

 
 من صاف

ً
سنويا

 شهر. 

داد اك واالسير  رسوم االشير

  :اك اك ومبلغ 1.50نسبة  رسوم االشير % بحد أقض من مبلغ االشي 
  وحدات الصندوق وتدفع لمدير الصندوق. 

 
  ف

 
اك اإلضاف  االشي 

  :داد داد رسوم االسير    . ال يوجد رسوم عىل االسي 
  داد المبكر رسوم دة 1.50نسبة  : االسير % من قيمة الوحدات المسي 

ائها وتضاف لصالح الصندوق، وال 30خالل ثالثير  )  من تاري    خ شر
ً
( يوما

داد بعد مرور ثالثير  )
اء الوحدات30توجد رسوم اسي   من تاري    خ شر

ً
 . ( يوما

 رسوم خدمات الحفظ

  قيمة األصول تحت 0.025بحد أقض نسبة 
 
 من صاف

ً
الحفظ، % سنويا

 باإلضافة للرسوم التالية: 
 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية.  10مبلغ  -
 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق.  25مبلغ  -
ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها  50مبلغ  -

 الصندوق. 
رصف  جميع الرسوم اإلضافية عىل رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار 

 العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف المقاصة. 

 مراجع الحساباترسوم 
ريال  50,000ريال سعودي عن السنة المالية وبحد أقض  30,000مبلغ 

 .
ً
 سعودي سنويا

 ريال سعودي عن السنة المالية 18,900 رسوم مقدم خدمة المؤشر اإلرشادي

عيةرسوم  .  50,000بحد أقض  لجنة الرقابة الشر
ً
 ريال سعودي سنويا

ن   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلير
مثل مكافأة ألعضاء  24,000مبلغ 

ُ
ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقض ت

 . مجلس اإلدارة المستقلير  

ية أخرى  مصاريف نير

  قيمة أصول الصندوق بحد أقض، ن تحتسب 0.10نسبة 
 
 من صاف

ً
% سنويا
 أشهر.  يوميا تدفع كل ثالثة

)تشمل المصاريف المتعلقة بطباعة وتوزي    ع التقارير السنوية للصندوق وأية 
مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة ألشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق 

 بخدمات اإلدارة والتشغيل(

 ريال عن السنة المالية.  7,500 الرسوم الرقابية

رسوم نشر بيانات الصندوق عىل موقع 
 تداول

 ريال عن السنة المالية.  5,000

اض  رسوم االقير
  التقرير السنوي 

 
  السوق وسيتم ذكرها ف

 
اض السائدة ف حسب تكلفة االقي 

  حال وجودها. 
 
 للصندوق ف

 يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق.  رسوم اجتماع مالكي الوحدات

 الصندوق. يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول  مصاريف التعامل

يبة القيمة المضافة )  (VATضن

يبة القيمة المضافة) الصادر بموجب المرسوم الملك  ”( VAT“بناء عىل نظام رص 
ـه والذي تم إصداره مع الالئحة التنفيذية 2/11/1438( بتاري    خ 113رقم )م / 

يبة والجمارك  من لهيئة الزكاة والض 
ً
م 2018يناير  1، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

يبة القيمة المضافة  )"تاري    خ الشيان"(. وبناء عىل ذلك، سيتم حساب رص 
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بحسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر عىل جميع الرسوم واألجور طول مدة 
 الصندوق. 

  يبة القيمة ا لإلصدارات األوليةاإلنماء كما سيكون عىل صندوق لمضافة عىل جميع المستثمرين الذين سيتم تحميل نفقة رص 
ائب ورسوم أخرى يتم فرضها عىل الصندوق أو مالك   يبة القيمة المضافة وأي رص  اكهم بالصندوق، وسيتم تحصيل رص  اشي 
  تدفع ألطرف أخرى نظير تقديمهم لخدمات أو أعمال للصندوق 

مة مع الصندوق أو الرسوم واألتعاب الت  الوحدات أو العقود الميى
 أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق، وذلك بحسب األنظمة واللوائح ذات العالقة. 

يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق  جدول .ب
 االستثمار: 

 طريقة احتساب الرسوم والمصاريف نوع الرسوم

اك  رسوم االشير
 ومستقلة 1.50نسبة 

ً
  وتدفع مقدما

 
اك اإلضاف اك ومبلغ االشي  % بحد أقض من قيمة مبلغ االشي 
  الصندوق. 

 
  ف

 
اك اإلضاف اك أو االشي  اك حير  طلب االشي 

 عن مبلغ االشي 

داد المبكر  رسوم االسير
دة خالل ثالثير  )1.50نسبة 

ائها وتضاف لصالح 30% من قيمة الوحدات المسي   من تاري    خ شر
ً
( يوما

داد المبكر من الصندوقالصندوق،   قبل االسي 
ً
داد بعد مرور ثالثير   ،تدفع مقدما

وال توجد رسوم اسي 
اء الوحدات30)  من تاري    خ شر

ً
 . ( يوما

 رسوم اإلدارة
 تحسب بشكل تراكم  1.00

ً
يوم  من قيمة أصول الصندوق بعد خصم الرسوم الثابتة  % سنويا

 ورسوم التعامل وتدفع بشكل شهري
 النسبة المئوية(× بعد خصم الرسوم الثابتة ورسوم التعامل  )قيمة أصول الصندوق

 رسوم الحفظ

  قيمة األصول تحت الحفظ، باإلضافة للرسوم التالية: 0.025بحد أقض نسبة 
 
 من صاف

ً
 % سنويا

 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية.  10مبلغ  -
 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق.  25مبلغ  -
 ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق.  50مبلغ  -

جميع الرسوم اإلضافية عىل رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار رصف العملة / مصاريف نقل 
اليف المقاصة. وتحسب بشكل تراكم  يوم  من قيمة أصول الصندوق بعد خصم البيانات / تك

 الرسوم الثابتة ورسوم التعامل وتدفع بشكل شهري
 النسبة المئوية(× بعد خصم الرسوم الثابتة ورسوم التعامل  )قيمة أصول الصندوق 

 مراجع الحساباترسوم 
  50,000وبحد أقض ريال سعودي عن السنة المالية  30,000

ً
وتحسب ريال سعودي سنويا

 .
ً
 بشكل تراكم  يوم  وتدفع عىل دفعتير  سنويا

 مصاريف التعامل
  النسبة  تحسب لكل صفقة يعملها الصندوق عىل حدة وذلك

 
ب إجماىل  قيمة الصفقة ف

بض 
 أو حسب نوع العملية وطبيعة الرسوم.  المئوية لتكلفة العملية

.  ريال عن السنة المالية. وتحسب بشكل 5,000 رسوم موقع تداول
ً
 تراكم  يوم  وتدفع سنويا

.  7,500 الرسوم الرقابية
ً
 ريال عن السنة المالية. وتحسب بشكل تراكم  يوم  وتدفع سنويا

اتعاب اعضاء مجلس 
 اإلدارة

مثل مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  24,000مبلغ 
ُ
ريال سعودي عن السنة المالية كحد أقض ت

  قلير  المست
ً
 أو بعد كل اجتماع.  وتحسب بشكل تراكم  يوم  وتدفع سنويا

رسوم المؤشر 
شادي  االسير

.  المالية ريال سعودي للسنة 18,900
ً
 وتحسب هذه الرسوم بشكل تراكم  يوم  وتدفع سنويا

لجنة مكافآت أعضاء 
عية  الرقابة الشر

 ريال سعودي للسنة المالية تحسب بشكل يوم  وتدفع  50,000
ً
 سنويا

رسوم اجتماع مالكي 
 الوحدات

 يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق إذا وجدت. 

 رسوم التمويل
  السوق إذا 

 
يتم حسابها وتسجيلها وتدفع من أصول الصندوق حسب تكلفة التمويل السائدة ف

 وجدت. 

يبة القيمة المضافة  ضن
(VAT) 

يبة القيمة المضافة بحسب  ه الدولة من وقت آلخر عىل جميع الرسوم تحددما سيتم احتساب رص 
 والمصاريف )إال ما هو مستثت  حسب اللوائح واالنظمة ذات العالقة(. 

ي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إل القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق عىل مستوى الصندوق ومالك الوحدة  .ج
اضن جدول افير

 المتكررة وغير المتكررة: خالل عمر الصندوق، عىل أن يشمل نسبة التكاليف 

 نوع الرسوم
 للرسوم 

ن
الحد األدن

)
ً

 )سنويا
 العملة تكرار الدفع الرسوم %

اك  ريال سعودي مره واحدة 1.50% - رسوم االشير

 ريال سعودي شهري 1.00% - رسوم اإلدارة

 ريال سعودي شهري 0.03% - رسوم الحفظ

 سعوديريال  سنوينصف  - 50,000.00 مراجع الحساباترسوم 

 ريال سعودي يوم   - - مصاريف التعامل
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 ريال سعودي سنوي - 5,000.00 رسوم موقع تداول

 ريال سعودي سنوي - 7,500.00 الرسوم الرقابية

 ريال سعودي سنوي - 24,000.00 اتعاب اعضاء مجلس اإلدارة

شادي  ريال سعودي سنوي - 18,900.00 رسوم المؤشر االسير

 ريال سعودي سنوي - - الوحداترسوم اجتماع مالكي 

 ريال سعودي سنوي - - رسوم التمويل

ي يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتساب ذلك  .د
داد ونقل الملكية النر اك واالسير تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة عىل االشير

 المقابل: 

اك اك رسوم االشير  قبل االشي 
ً
   تدفع مقدما

 
  ف

 
اك اإلضاف  الصندوق. ومبلغ االشي 

داد المبكر داد المبكر من الصندوق.  رسوم االسير  قبل االسي 
ً
 تدفع مقدما

داد داد.  رسوم االسير  ال توجد رسوم اسي 

ح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة:  .ه  المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشر

 الصندوق.  يجوز لمدير الصندوق وبناء عىل ما يراه  
 
  ف

 
اك اإلضاف اك و/أو رسوم االشي   إلغاء أو تخفيض رسوم االشي 

  تخفيضات أو تخضع أي كما  
 
مها مدير الصندوق لالئحة مؤسسات السوق المالية، وسيتم اإلفصاح عنها ف عمولة خاصة ييى

 نهاية السنة المالية للصندوق. 
يبة:  .و  المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضن

 ر الصندوق إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين وتقع عىل مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك ال يتوىل مدي
 من وحدات استثمارية. 

 (يبة القيمة المضافة ـه والذي 2/11/1438( بتاري    خ 113الصادر بموجب المرسوم الملك  رقم )م / ”( VAT“بناء عىل نظام رص 
يبة والجمارك لهيئةتم إصداره مع الالئحة التنفيذية   من الزكاة والض 

ً
م )"تاري    خ الشيان"(. 2018يناير  1، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

يبة القيمة المضافة بحسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر عىل جميع الرسوم واألجور طول  وبناء عىل ذلك، سيتم احتساب رص 
 مدة الصندوق. 

  يبة القيمة المضافة عىل جميع المستثمرين الذين سيتم  لإلصدارات االوليةسيكون عىل صندوق اإلنماء تحميل نفقة رص 
يبة القيمة المضافة عىل أساس تناستى  بداية من  اكهم بالصندوق. وسيتم تحصيل رص   م.  2018يناير  1اشي 

مها مدير الصندوق:  .ز  أي عمولة خاصة يير
  نهاية السنة 

 
مها مدير الصندوق إن وجدت لالئحة مؤسسات السوق المالية، وسيتم اإلفصاح عنها ف ستخضع أي عمولة خاصة ييى

 المالية للصندوق. 
فعت من أصول الصندوق أو من  .ح

ُ
ي د

ي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات النر
اضن قبل مالك الوحدات مثال افير

 عىل أساس عملة الصندوق: 
  الصندوق بمبلغ 

 
اك عميل ف  الشي 

ً
 وتوضيحيا

ً
اضيا  افي 

ً
  يبير  مثاال

اض أن حجم  100الجدول اآلت  ألف لم تتغير طوال السنة، وبافي 
ة هو    تلك الفي 

 
 مليون ريال ولم يتغير طوال السنة ومقسمة إىل مليون وحدة:  10الصندوق ف

 نوع الرسوم
المبلغ المحسوب عىل 

 الصندوق
المبلغ المحسوب عىل 

 مالك الوحدات

اك  )تدفع مستقلة عن مبلغ االستثمار  %1.50رسوم االشير
 وتدفع لمدير الصندوق( الموضح أعاله

*150,000.00 1500.00* 

ن    *240.00 *24,000.00   اتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلير

 *300.00 *30,000.00  اتعاب مراجع الحسابات

شادي  *189.00 *18,900.00 رسوم المؤشر االسير

عيةمكافآت أعضاء   *500.00 *50,000.00 لجنة الرقابة الشر
ية أخرى  *50.00 *5,000.00 مضوفات نير

 *50.00 *5,000.00 رسوم نشر معلومات الصندوق عىل موقع تداول

 *75.00 *7,500.00 رسوم رقابية

ن الحفظ   *25.00 *2,500.00  %0.025أتعاب أمير

 *100.00 *10,000.00  %1.00رسوم إدارة الصندوق 

 **3,029.00 **302,900.00 اجمالي المصاريف والرسوم

ة بحسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر.  يبة القيمة المضافة متغير  *ضن
يبة القيمة المضافة.   **جميع الرسوم والمصاريف غير شاملة لضن

 

10.  :  التقييم والتسعير
:  .أ ي

ر
ي الئحة صناديق االستثمار وذلك عىل أساس ما يأن

ن
 لما ورد ف

ً
 يتم تحديد قيمة أصول الصندوق بشكل عام وفقا

  كل يوم تقييم. و  -
 
م الصندوق ف   تضمها  ،عملةاليتم التقويم عىل أساس يقيَّ

ويكون تحديد التقويم بناًء عىل جميع األصول الت 
 منها المستحقات 

ً
  وقت التقويم. الخاصة المحفظة مخصوما

 
 بالصندوق ف
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تعتمد طريقة التقويم عىل نوع األصل، وقد يعتمد مدير الصندوق عىل نظم موثوق فيها فيما يتعلق بتحديد القيم واألسعار  -
 وأسعار الضف. 

 سيتم اتباع المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوق:  -
  أي سوق  .1

 
 مالية مدرجة أو متداولة ف

ً
، فسيستخدم إذا كانت األصول أوراقا أوراق مالية منظمة أو عىل نظام تسعير آىل 

  ذلك السوق أو النظام
 
 إليها األرباح الموزعة )إن وجدت(، سعر آخر صفقة تمت ف

ً
 . مضافا

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع عىل أن قيمة  .2
ً
  تقويمها وفقا

إذا كانت األوراق المالية معلقة، فينبع 
 المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.  هذه األوراق

  السوق. يتم  .3
 
  تسبق تاري    خ إدراج األسهم ف

ة الت    الفي 
 
 تقويم أسهم الطروحات بناًء عىل سعر االكتتاب ف

  يوم التقويم. يتم  .4
 
 تقويم حقوق األولوية والطروحات المتبقية حسب سعر اإلغالق ف

  يوم تقويم أسعار صناديق وصفقات المرابحة استنادا يتم  .5
 
إىل مستوى العوائد الفعلية للصفقات المتعاقد عليها ف

 التقويم. 
 لها أي يتم  .6

ً
 إىل آخر سعر وحدة معلن للصندوق المستثمر فيه، مضافا

ً
تقويم وحدات الصناديق االستثمارية استنادا

 أرباح موزعة أو مستحقة بنهاية ذلك اليوم. 
المعتمدين ية الخاصة حسب التقييم المعد من المقيمير  المستقلير  تقويم االستثمارات العقارية واستثمارات الملكيتم  .7

 . من الهيئة السعودية للمقيمير  المعتمدين
اكمة.  .8  بالنسبة إىل الودائع، القيمة األسمية باإلضافة إىل الفوائد/األرباح المي 
  يوافق عليها بالنسبة إىل  .9

  يحددها مدير الصندوق بناًء عىل الطرق والقواعد الت 
أي استثمار آخر، القيمة العادلة الت 

 للصندوق.  مراجع الحساباتأمير  الحفظ. وبعد التحقق منها من قبل 
  يوم العمل التاىل  لسيتم  .ب

 
  يوم  االثنير  واألربعاء ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة ف

 
  حال كان تقويم أصول الصندوق ف

 
يوم التقويم، وف

 . ذلك اليوم ليس بيوم عمل فإن يوم التقويم هو يوم العمل التاىل  لذلك اليوم
، سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية:  .ج ي التقويم أو التسعير الخاطئ

ن
ي حالة الخطأ ف

ن
 ف
  حال تق (1

 
، فسيقوم  ييمف الصندوق  مشغلأصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ

 بتوثيق ذلك. 
( عن جميع أخطاء التقييم  (2   ذلك مالك  الوحدات السابقير 

 
رين )بما ف سيعوض مشغل الصندوق جميع مالك  الوحدات المتض 

 .  أو التسعير دون تأخير
 عن أيمدير الصندوق سيبلغ  (3

ً
  التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته  الهيئة فورا

 
دة أو أي ٪ أو أكير من سعر الوح0.50خطأ ف

  
وت    الموقع اإللكي 

 
 ف
ً
نسبة أخرى تحددها الئحة صناديق االستثمار أو أكير من سعر الوحدة المعلن واإلفصاح عن ذلك فورا

  للسوق  www.alinmainvestment.comلمدير الصندوق 
وت    تقارير  www.tadawul.com.sa والموقع اإللكي 

 
وف

 للمواد ذات العالقة من الئحة صناديق االستثمار. 
ً
ها مدير الصندوق وفقا

ّ
  يعد

 الصندوق العام الت 
 للمواد ذات العالقة من الئحة صناديق االس  (4

ً
  التقارير المقدمة للهيئة المطلوبة وفقا

 
تثمار بجميع أخطاء التقويم سيتم اإلفصاح ف

 .  والتسعير
داد .د اك واالسير ي الئحة صناديق االستثمار:  وذلك تفاصيل طريقة حساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشير

ن
 لما ورد ف

ً
 وفقا

 ثم 
ً
  قيمة األصول للصندوق المخصوم منها الرسوم والمضوفات الثابتة أوال

 
داد بناًء عىل صاف اك واالسي  يتم حساب أسعار االشي 

  يوم التقويم المحدد بآخر يوم عمل من نهاية كل يوم اثنير  وأربعاء 
 
  قيمة أصول الصندوق، وذلك ف

 
ة بناًء عىل صاف الرسوم المتغير

 ة: وفق المعادلة اآلتي
امات وأي رسوم ومضوفات عىل الصندوق مستحقة -إجماىل  قيمة أصول الصندوق بعد حسم إجماىل  الخصوم    ذلك أي الي  

 
بما ف

  يوم التقويم ذي العالقة. -وغير مدفوعة
 
 مقسومة عىل إجماىل  عدد وحدات الصندوق القائمة ف

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:  .ه
  لمدير الصندوق 

وت    يوم العمل التاىل  ليوم التقويم وذلك من خالل الموقع اإللكي 
 
يتم نشر سعر الوحدة ف

www.alinmainvestment.com  )وموقع السوق المالية السعودية )تداول www.tadawul.com.sa  . 
 

 التعامالت:  .11
:  .أ  الطرح األولي

 ( ريال سعودي. 10سعر الوحدة عند بداية الطرح: ) -
: تبدأ من تاري    خ  - ة الطرح األوىل 

 . م26/04/2015في 
 . م12/05/2015التاري    خ المتوقع لبدء تشغيل الصندوق هو  -

داد:  .ب اك واالسير ي لتقديم طلبات االشير
ئ

 الموعد النهان
  
داد ليوم تعامل معير  هو نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التقويم ذي العالقة عند الموعد النهاتئ

اك واالسي  لتقديم طلبات االشي 
داد بعد نهاية يوم ذلك  اك أو االسي    حال تسلم طلب االشي 

 
، وف

ً
داد مكتمال اك أو االسي  ط تقديم طلب االشي  الساعة الرابعة مساًء بشر

  
 
.  الوقت فسيتم معاملته كطلب ف  يوم التعامل التاىل 

داد للوحدات:  .ج اك واالسير  إجراءات تقديم التعليمات الخاصة باالشير

  :اك اك إضافة إىل  إجراءات االشير   الصندوق تعبئة وتوقيع نموذج طلب االشي 
 
اء وحدات ف   شر

 
يتعير  عىل المستثمر الراغب ف

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  الصندوق وتسليمها 
 
اك ف وط واألحكام الخاصة باالشي  عن طريق المناولة باليد أو من خالل إرسالها عيى  -توقيع هذه الشر

ونية المعتمدة باستخدام حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه الشي )بعد أن يتم اعتمادها(  إىل مدير  -القنوات االلكي 
كة اإلنماء لالستثمار ويخصم من    الحساب االستثماري للعميل لدى شر

 
اك  ف حسابه االستثماري الصندوق مع إيداع مبالغ االشي 

  أي يوم عمل، مع إلزامية إبراز المستثمرين األفراد لبطاقة إثبات الهوية الوطنية السارية 
 
إىل حساب الصندوق وذلك ف

(، وفيما يتعلق بالمستثمر االعتباري يتعير  عليه  ( واإلقامة السارية )للمقيمير  ( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيير  )للسعوديير 
اك تقديم خطا كة/المؤسسة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري. كما يمكن للمستثمر تسليم نماذج االشي  ب معتمد من الشر

ونية المرخص بها.   المستوفاة من خالل المناولة باليد أو القنوات االلكي 

  :داد داد جميع وحداتهم أو جزٍء منها وذلك باستكمال  إجراءات االسير داد يجوز لمالك  الوحدات اسي  تعبئة وتوقيع طلب االسي 
ونية المعتمدة  داد المكتملة عن طريق المناولة باليد أو من خالل إرسالها عيى القنوات االلكي 

وتقديم/إرسال طلبات االسي 
باستخدام حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه الشي )بعد أن يتم اعتمادها(. مع إبراز المستثمرين األفراد بطاقة إثبات 

(، وفيما يتعلق الهو  ( واإلقامة السارية )للمقيمير  ( والبطاقة الوطنية/ الجواز )للخليجيير  ية الوطنية السارية )للسعوديير 
كة/المؤسسة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري.   بالمستثمر االعتباري يتعير  عليه تقديم خطاب معتمد من الشر

ي الصندوق: 
ن

اك ف  لالشير
ن

  الصندوق هو مبلغ خمسة آالف ) الحد األدن
 
اك ف ( ريال سعودي، والحد األدت  5,000الحد األدت  لالشي 

  هو مبلغ ألف )
 
اك إضاف  ( ريال سعودي. 1,000ألي اشي 

  :داد من الصندوق  لالسير
ن

داد واحد  الحد األدن   طلب اسي 
 
داده بواسطة أي مالك وحدات ف إن أدت  حد للوحدات يجوز اسي 

داد بحد أدت  مبلغ ألف )يجب أن يعادل  ( ريال سعودي. يجب أال يقل رصيد االستثمار المحتفظ به من قبل 1,000قيمة اسي 
داد إال إذا كان الطلب 5,000المستثمر عىل األقل مبلغ خمسة آالف ) ة فلن يقبل طلب االسي    الحال األخير

 
( ريال سعودي. وف

داد كل الوحدات المملوكة.   السي 

 كة اإلنماء لالستثمار أو من خالل إرسالها عيى القنوات  ت: مكان تقديم الطلبا   جميع فروع شر
 
عن طريق المناولة باليد ف

ونية المعتمدة باستخدام حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه الشي )بعد أن يتم اعتمادها(.   االلكي 

 داد أو نقل ا داد ودفع متحصالت االسير ن طلب االسير ة زمنية تفصل بير  لملكية: أقىص فير

  .داد   تم فيها تحديد سعر االسي 
  اليوم الرابع التاىل  لنقطة التقويم الت 

 
داد قبل إقفال العمل ف سيتم دفع مستحقات االسي 

 من يوم العمل الذي يىل  تاري    خ يوم التقويم المذكور أعاله. 
ً
داد من الصندوق اعتبارا  علما بأنه سيتم تنفيذ طلب االسي 

  حال تم تسلم طلب االس  
 
  يوم ف

 
 ف
ً
داد قبل الساعة الرابعة مساًء من يوم يسبق يوم تقويم معير  فسيصبح الطلب نافذا

ي 
 
ً
 نافذا

ُّ
 الطلب ُيعد

َّ
  حال تسلم الطلب بعد الساعة الرابعة مساًء من يوم يسبق يوم تقويم معير  فإن

 
التقويم ذلك، بينما ف

  يوم التقويم الالحق ليوم التعامل ذلك. 
 
 ف

  حال نقل  
 
م مدير الصندوق بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنقل ملكية أما ف ملكية الوحدات )إن وجدت( فسيلي  

 الوحدات إىل مستثمرين آخرين. 
ي وحدات الصندوق:  أي قيود  .د

ن
 عىل التعامل ف

 ال يوجد. 
ي تلك الحاالت:  .ه

ن
علق، واإلجراءات المتبعة ف

ُ
ي الوحدات أو ي

ن
ي يؤجل معها التعامل ف

 الحاالت النر
 لمدير الصندوق تعليق التعامل بوحدات الصندوق إذا:  يجوز 

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك.  .1
 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالك  وحدات الصندوق.  .2
3.   

  يتم فيها التعامل باألوراق المالية أو األصول األخرى الت 
  السوق الرئيسية الت 

 
يملكها الصندوق، إما  إذا تم تعليق التعامل ف

  قيمة أصول 
 
  يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إىل صاف

بشكل عام أو بالنسبة إىل أصول الصندوق الت 
 الصندوق. 

  
 
  تاري    خ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفذيها ف

 
  يتم تقديمها ف

اك الت  داد او االشي    حال تعليق تقويم الصندوق، فإن طلبات االسي 
 
ف

 بإشعار الهيئة ومالك  الوحدات باي تعليق مع 
ً
تاري    خ التقويم التاىل  عندما يتم انهاء تعليق التقويم، كما سيقوم مدير الصندوق فورا

  موقع مدير  توضيح أسباب
 
  االشعار عن التعليق فور انتهاء التعليق واالفصاح عن ذلك ف

 
التعليق واشعارهم بالطريقة نفسها ف

 . www.tadawul.com.sa وموقع تداول www.alinmainvestment.comالصندوق 
اك سيؤدي إىل اإلخالل    الصندوق إذا كان ذلك االشي 

 
ك ف اك أي مشي    رفض طلب اشي 

 
 مدير الصندوق يحتفظ بالحق ف

َّ
كما أن

  قد تفرض من وقت آلخر من قبل هيئة السوق المالية أو الجهات 
وط وأحكام الصندوق أو األنظمة أو اللوائح التنفيذية الت  بشر

 ربية السعودية. التنظيمية األخرى بالمملكة الع
ي ستؤجل:  .و

داد النر ي بمقتضاها اختيار طلبات االسير
 اإلجراءات النر

 داد   الصندوق إذا كان ذلك االسي 
 
داد أي مستثمر ف   رفض طلب اسي 

 
 -من ضمن أمور أخرى-يحتفظ مدير الصندوق بالحق ف

  قد تفرض من 
وط وأحكام الصندوق أو اللوائح التنفيذية الت  وقت آلخر من قبل هيئة السوق المالية أو سيؤدي إىل اإلخالل بشر

 الجهات التنظيمية األخرى بالمملكة العربية السعودية. 

 ( أي يوم تعامل  
 
داد لمالك  الوحدات والمطلوب تلبيتها ف

  قيمة 10إذا بلغ إجماىل  نسبة جميع طلبات االسي 
 
%( أو أكير من صاف

داد    تنفيذ اسي 
 
  أصول الصندوق فقط )وذلك بشكل تناستى  لكل 10أصول الصندوق، فلمدير الصندوق الحق ف

 
% من صاف

داد كل حسب    ستنفذ بير  جميع مالك الوحدات الذين تقدموا بطلبات اسي 
داد الت  مالك وحدات بحيث تقسم طلبات االسي 

  ذلك اليوم لجميع مالك الوحدات ا
 
دة ف   ذلك اليوم نسبة لقيمة جميع الوحدات المسي 

 
دة ف لذين قبلت قيمة وحداته المسي 

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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داد    لم يتم تنفيذها إىل يوم التعامل التاىل  ويكون لها األفضلية عىل طلبات االسي 
داد الت  دادهم( وترحيل طلبات االسي  طلبات اسي 

دادات القديمة وهكذا.  داد الجديدة إىل ما بعد تنفيذ كامل االسي   الجديدة بحيث يتم تأجيل تلبية طلبات االسي 
 لكية الوحدات إل مستثمرين آخرين: االحكام المنظمة لنقل م .ز

ام بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنقل ملكية الوحدات إىل مستثمرين آخرين  . مت  ما وجدت يهدف مدير الصندوق إىل االلي  
دادها:  .ح اك فيها أو نقلها أو اسير ي يجب عىل مالك الوحدات االشير

 لعدد أو قيمة الوحدات النر
ن

 الحد االدن

   الصندوق هو مبلغ خمسة آالف ) الحد األدت  
 
اك ف اك. 5,000لالشي   ( ريال سعودي غير متضمن رسوم االشي 

 ( هو مبلغ ألف  
 
اك إضاف اك. 1,000الحد األدت  ألي اشي   ( ريال سعودي غير متضمن رسوم االشي 

  داد واحد يجب أن   طلب اسي 
 
دادها بواسطة أي مالك وحدات ف   يجوز اسي 

داد يبلغ الحد األدت  للوحدات الت  يعادل قيمة اسي 
. 1,000مبلغ ألف )  ( ريال سعودي بحد أدت 

 ( 5,000يجب أال يقل رصيد االستثمار المحتفظ به من قبل المستثمر الفرد عىل األقل مبلغ خمسة آالف  
 
( ريال سعودي. وف

داد جميع الوحدات المملو  داد إال إذا كان الطلب السي  ة فلن يقبل طلب االسي   كة. الحالة األخير
 للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه:  .ط

ن
 الحد األدن

  حال لم يتمكن مدير الصندوق من جمع 10يهدف مدير الصندوق إىل جمع مبلغ ) 
 
( ماليير  ريال كحد أدت  لرأس مال الصندوق. ف

صلة من الئحة صناديق الحد األدت  المطلوب فقد يطلب مدير الصندوق من الهيئة تمديد مدة الطرح األوىل  حسب المواد ذات ال
  حالة عدم طلب 

 
ة التمديد أيضا )أو ف   في 

 
  حالة عدم التمكن من جمع الحد األدت  ف

 
االستثمار والتعاميم النظامية ذات العالقة. وف

ة الطرح األوىل  
اك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها )خالل في  كما   التمديد( فسيعيد مدير الصندوق إىل مالك  الوحدات مبالغ االشي 

 . ذكر أعاله( دون أي حسم
 

 سياسة التوزي    ع:  .12
 سياسة توزي    ع الدخل واألرباح:  .أ

  
 
لن يقوم الصندوق بتوزي    ع أي أرباح لمالك  الوحدات وسيعمل عىل إعادة استثمار األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المحققة ف

 الصندوق. 
ي لالستحقاق والتوزي    ع:  .ب  التاري    خ التقرينر

 ال ينطبق. 
 دفع التوزيعات: كيفية  .ج

 ال ينطبق. 
 

 تقديم التقارير إل مالكي الوحدات:  .13
  ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق( وذلك خالل مدة ال تتجاوز ) .أ

 
 أشهر ( 3يعد مدير الصندوق التقارير السنوية )بما ف

ة التقرير )أو أي مدة أخرى تحددها الئحة صناديق االستثمار والتعاميم النظامية ذات الصلة(. وسيتم تزويد مالك  
من نهاية في 

 )أو أي 30األولية وسيتيحها للجمهور خالل )المالية  القوائمالوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل. كما سيعد مدير الصندوق 
ً
( يوما

ة مدة أخرى تحددها ال  سيتم نشر البيان  . القوائم المالية األوليةئحة صناديق االستثمار والتعاميم النظامية ذات الصلة( من نهاية في 
 لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار خالل مدة ال تتجاوز )

ً
  10الرب  ع سنوي وفقا

وت    الموقع اإللكي 
 
، وذلك ف  

( أيام من نهاية الرب  ع المعت 
  للسوق  www.alinmainvestment.comلمدير الصندوق 

وت  أو أي موقع متاح ، www.tadawul.com.saوالموقع اإللكي 
  تحددها الهيئة. 

 للجمهور بحسب الضوابط الت 
   .ب

وت    موقعه االلكي 
 
  للسوق المالية السعودية  www.alinmainvestment.comسيتيح مدير الصندوق ف

وت  و/أو الموقع اإللكي 
ونية( متضمنا  www.tadawul.com.sa)تداول(    تحددها الهيئة( عن تقارير الصندوق )و/أو روابطها اإللكي 

)أو بالطريقة الت 
 المعلومات المطلوبة لكل تقرير حسب الئحة صناديق االستثمار والتعاميم النظامية ذات الصلة. 

   .ج
 
 م.  2015ديسميى  31تم توفير أول قوائم مالية مراجعة للسنة المالية األوىل المنتهية ف

 عند طلبها س .د
ً
 . يتم توفير القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا

 

 سجل مالكي الوحدات:  .14
  المملكة العربية السعودية، وسيتم إتاحة السجل لمعاينة الهيئة عند  مشغلسُيعد 

 
الصندوق سجال محدثا لمالك  الوحدات وحفظه ف

كة اإلنماء لالستثمار.  طلبها، كما سيتم تقديم السجل الخاص بأي مالك للوحدات  عند طلبه من خالل فروع شر
ً
 مجانا

 

 اجتماع مالكي الوحدات:  .15
دىع فيها إل عقد اجتماع لمالكي الوحدات:  .أ

ُ
ي ي

 الظروف النر
الدعوة من مدير الصندوق بمبادرة منه، عىل أال يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام  (1

 االستثمار. الئحة صناديق 
2)  .  الدعوة من مدير الصندوق كرغبة منه لمناقشة أو طلب موافقة مالك  الوحدات عىل قرار معير 
 م طلب كتاتى  من أمير  الحفظ. لس( أيام من ت10خالل )الدعوة من مدير الصندوق  (3
 من مالك  الوحدات ا( أيام من تسلم 10خالل )الدعوة من مدير الصندوق  (4

لذين يملكون مجتمعير  طلب كتاتى  من مالك أو أكير
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 %( عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق. 25أو منفردين )
ات  (5  . أساسيةللموافقة عىل أي تغيير
 ( أيام. 10الدعوة من مدير الصندوق عند طلب الهيئة لذلك، خالل مدة ال تتجاوز ) (6

 إجراءات الدعوة إل عقد اجتماع لمالكي الوحدات:  .ب
  لمدير الصندوق  (1

وت    الموقع اإللكي 
 
تكون الدعوة الجتماع مالك  الوحدات باإلعالن عن ذلك ف

www.alinmainvestment.com للسوق  
وت  إشعار كتاتى  إىل جميع ، وبإرسال www.tadawul.com.sa والموقع اإللكي 

 مالك  الوحدات وأمير  الحفظ وذلك: 

  أيام عل األقل من االجتماع؛ (10)قبل 

 ( قبل االجتماع. 21وبمدة ال تزيد عن 
ً
 ( يوما

حة، مع إرسال نسخة من ذلك وجدول األعمال سيتم تحديد اإلعالن واإلشعار وتاري    خ االجتماع ومكانة ووقته  (2 والقرارات المقي 
 المالية. لهيئة السوق 

  يرغب مالك  الوحدات إدراجها، ويحق  (3
  االعتبار الموضوعات الت 

 
عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالك  الوحدات سيتم األخذ ف

%( عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق إضافة موضوع أو أكير إىل جدول أعمال اجتماع 10لمالك  الوحدات الذين يملكون )
يطة أال  ح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق  ليتداخمالك  الوحدات، شر الموضوع المقي 

 االستثمار. 
  الفقرة ) (4

 
ة اإلعالن المشار إليها ف ( من إجراءات 1يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالك  الوحدات خالل في 

  الموقعالدعوة إىل عقد االجتماع أعاله، عىل أن يتم اإلعالن 
 
  لمدير الصندوق  ف

وت   www.alinmainvestment.comاإللكي 
  للسوق

وت    تحددها الهيئة، وبإرسال شعار كتاتى  إىل جميع  www.tadawul.com.sa والموقع اإللكي 
بحسب الضوابط الت 

 قبل االجتماع. 21عىل ) د ( أيام عىل األقل من االجتماع وبمدة ال تزي10وأمير  الحفظ قبل )مالك  الوحدات 
ً
 ( يوما

ه عدد من مالك  الوحدات الذين يمتلكون مجتمعير   (5
 إال إذا حض 

ً
%( عىل 25 ما نسبته )ال يكون اجتماع مالك  الوحدات صحيحا

 األقل من قيمة وحدات الصندوق يوم االجتماع. 
  لمدير الصندوق  (6

وت    الموقع اإللكي 
 
إن لم ُيستوف النصاب أعاله، فسيدعو مدير الصندوق الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك ف

www.alinmainvestment.com  للسوق  
وت  ، وبإرسال إشعار كتاتى  إىل جميع www.tadawul.com.saوالموقع اإللكي 

  بمدة ال تقل عن )
 أيا كان نسبة الوحدات 5مالك  الوحدات وأمير  الحفظ قبل االجتماع الثات 

ً
  صحيحا

( أيام. وُيعد االجتماع الثات 
  االجتماع

 
 . الممثلة ف

ي اجتماعات مالكي الوحدات:  .ج
ن

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت ف
  اجتماع مالك  الوحدات.  (1

 
 يحق لكل مالك وحدات تعيير  وكيل له لتمثيله ف

  اجتماع مالك  الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.  (2
 
 اإلدالء بصوت واحد ف

3)   
 
اك ف التصويت عىل قرارات االجتماع بواسطة وسائل التقنية الحديثة مداوالتها و يجوز عقد اجتماعات مالك  الوحدات واالشي 

  يحددها مدير الصندوق. 
  تضعها الهيئة والت 

 للضوابط الت 
ً
 وفقا

 

 حقوق مالكي الوحدات:  .16
 قائمة بحقوق مالكي الوحدات:  .أ

وط واأل  (1 أو أي لغة أخرى مرادفة تحدد من قبل هيئة حكام والنسخ المحدثة منها باللغة العربية الحصول عىل نسخة من الشر
من موقع السوق المالية السعودية )تداول(  ،بدون مقابلالسوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول(، وذلك 

www.tadawul.com.sa او موقع مدير الصندوقwww.alinmainvestment.com . 
  الوحدات.  (2

 
داد ف اك واالسي   اإلشعار بأي تعليق لالشي 

ات  (3   التقارير المرسلة  األساسية والغير أساسيةاإلشعار بالتغيير
 
  نوعها ف

 
  التفصيل ف

  يأت 
بموجب الئحة صناديق االستثمار والت 

 ت. لمالك  الوحدا
  ذلك القوائم المالية المراجعة(  القوائم الماليةالحصول عىل  (4

 
بدون مقابل والبيان الرب  ع سنوي االولية والتقارير السنوية )بما ف

 عند طلبها، كما نصت الئحة صناديق االستثمار. 
  مجلس إدارة الصندوق.  اإلعالن عن (5

 
 أي تغيير ف

 اتخاذ القرارات حسب الئحة صناديق االستثمار. حضور اجتماعات مالك  الوحدات والتصويت عىل  (6
. 21االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنها بمدة ال تقل عن ) (7

ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

  مستندات الصندو  (8
 
حة ف ات األساسية المقي  وط واألحكام هذهالموافقة عىل التغيير  . ق والمتضمنة للشر

داد الوحدات قبل ش  (9 داد.  غير أساس  يان أي تغيير أساس  أو اسي   دون فرض أي رسوم اسي 
 الحصول عىل اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.  (10
أي حقوق أخرى لمالك  الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس الهيئة والتعليمات ذات العالقة  (11

 السارية بالمملكة. 
 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره:  .ب

  
وت  وموقع السوق المالية السعودية  www.alinmainvestment.comسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عىل موقعه اإللكي 

 عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.  www.tadawul.com.sa)تداول( 
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 مسؤولية مالكي الوحدات:  .17
  الصندوق أو جزء منها، لن يكون مالك  الوحدات مسؤولير  بشكل مباشر أو غير مباشر عن 

 
فيما عدا خسارة مالك  الوحدات الستثماراتهم ف

وط واألحكام الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها،  امات الصندوق، وتجدر اإلشارة اىل أن االطالع عىل الشر ديون والي  
ا، تعد من مسؤولية مالك  الوحدات، ويلزم لهم توقيعها قبل ومالءمتهلفهم وقبول المخاطر المتعلقة بالصندوق وإدراك درجة  باإلضافة

اء أي وحدة من وحدات الصندوق.   شر
  كافة األوقات، وإعالمه 

 
يدية الصحيحة ومعلومات التواصل ف ها أو كما يلزم لمالك  الوحدات تزويد مدير الصندوق بعناوينهم اليى عند تغيير

ك بموجب ذلك عىل حماية مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية وعىل التنازل عن حقوقهم أو مطالباتهم ضد  تعديلها. ويوافق كل مشي 
 مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عىل عدم تزويدهم بالبيانات او االشعارات وأية معلومات أخرى متعلقة باالستثمار. 

 

 خصائص الوحدات:  .18
  يتضمن الصندوق فئة واحدة من الوحدات ويتمتع مالكيها بحقوق متساوية ويعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، كما تنطبق

  
 
  أصول الصندوق، وإنما تمثل حصة نسبية ف

 
اتيجية وأهداف موحدة، وال تمثل وحدات الصندوق ملكية نسبية ف عليهم اسي 

 الصندوق نفسه. 

  يتم حفظها لدى أمير  حفظ الصندوق. تصدر  
ونيه وال تصدر عىل شكل شهادات ورقية، والت    شكل سجالت الكي 

 
 ف
ً
ونيا  الوحدات الكي 

 

وط وأحكام الصندوق:  .19 ي شر
ن

ات ف  التغيير
وط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:  .أ  االحكام المنظمة لتغيير شر

ات األساسية: موافقة  (1  الهيئة ومالكي الوحدات للتغيير

 م ح من خالل قرار بمدير الصندوق  يلي     الصندوق عىل التغيير األساس  المقي 
 
الحصول عىل موافقة مالك  الوحدات ف

 صندوق عادي. 

 للفقرة السابقة، الحصول عىل موافقة ا 
ً
لهيئة يجب عىل مدير الصندوق بعد الحصول عىل موافقة مالك  الوحدات وفقا

ح للصندوق.   عىل التغيير األساس  المقي 

  :أي من الحاالت اآلتية "  ألغراض الئحة صناديق االستثمار يقصد بمصطلح "التغيير األساس 
  أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته.  .1

 
 التغيير المهم ف

  درجة المخاطر للصندوق.  .2
 
 التغيير الذي يكون له تأثير ف

 من منصب مدير الصندوق.  االنسحاب الطوع  لمدير الصندوق .3
 أخرى تقررها الهيئة من حير  آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. أي حاالت  .4

  . م مدير الصندوق بالحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساس   يلي  

   
وت    موقعة اإللكي 

 
ات األساسية ف م مدير الصندوق بإشعار مالك  الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغيير

يلي  
www.alinmainvestment.com ( تحددها الهيئة قبل  

( أيام من 10وأي موقع متاح للجمهور بحسب الضوابط الت 
 .  شيان التغيير

  
ً
  يعدها مدير الصندوق وفقا

  تقارير الصندوق الت 
 
ات األساسية ف  الئحة صناديق االستثمار لسيتم بيان تفاصيل التغيير

 . (من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه)

  .)داد )إن وجدت داد وحداتهم قبل شيان أي تغيير أساس  دون فرض أي رسوم اسي   يحق لمالك  وحدات الصندوق اسي 
ات بأي ر الهيئة ومالكي الوحدات اشعا (2  : أساسية غير تغيير

  م مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالك  الوحدات
  يلي  

وت    موقعة اإللكي 
 
 www.alinmainvestment.comواإلفصاح ف

  تحددها الهيئة عن أي  www.tadawul.com.saوموقع السوق المالية السعودية )تداول( 
بحسب الضوابط الت 

ات   الصندوق قبل ) تغيير
 
داد وحداتهم 10غير أساسية ف ، ويحق لمالك  وحدات الصندوق اسي  ( أيام من شيان التغيير

داد )  إن وجدت(. قبل شيان التغيير الغير أساس  دون فرض أي رسوم اسي 

  .  يلزم مدير الصندوق بالحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساس 

 أي تغيير ال يق " من الئحة صناديق  المحددة حكاماأل ضمن  عألغراض الئحة صناديق االستثمار، يقصد ب  "التغيير األساس 
 . (من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه) االستثمار 

  ات غير   سيتم بيان تفاصيل التغيير
ً
  يعدها مدير الصندوق وفقا

  تقارير الصندوق الت 
 
 الئحة صناديق االستثمار لاألساسية ف

 . (من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه)
وط وأحكام الصندوق:  .ب ي شر

ن
ات ف تبع لإلشعار عن أي تغيير

ُ
ي ست

 اإلجراءات النر

  ات إشعار  : الغير أساسيةالهيئة ومالك  الوحدات عىل التغيير
ات واجبة االشعار إىل الصندوق،   بكل التغيير

ً
م مدير الصندوق بإشعار الهيئة كتابيا ، وألغراض شيان التغيير ( أيام من 10) قبليلي  
ات  وط واألحكام يقصد بالتغيير ، و   الغير أساسيةهذه الشر

ً
 أساسيا

ً
ا   هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق كل تغيير ال يعد تغيير

 
ف

  
وت    موقعه االلكي 

 
ات واجبة االشعار ف وموقع السوق المالية  www.alinmainvestment.comباإلفصاح عن تفاصيل التغيير
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  تحددها الهيئة وذلك www.tadawul.com.saالسعودية )تداول( 
، كما أيام من شيان التغيير ( 10) قبل ، أو بالطريقة الت 

اتسيتم   لالئحة صناديق االستثمار.  إدراج كافة تفاصيل التغيير
ً
  التقارير المعدة من قبل مدير الصندوق وفقا

 
 ف

  داد )إن داد وحداتهم قبل شيان التغيير غير األساس  دون فرض أي رسوم اسي   ُوجدت(. ويحق لمالك  الوحدات اسي 

 كما سيحصل مدير الصندوق عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل  .  إجراء أي تغيير غير أساس 
 

 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار:  .20
ي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار، واإلجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار:  .أ

 الحاالت النر
  إنهاء الصندوق 

 
 يحتفظ مدير الصندوق بحقه ف

ً
دون ( من وقت آلخر ا عليهوأي تعديالت أخرى تتم )الئحة صناديق االستثمار ل وفقا

ير استمرار تشغيل الصندوق )ويستثت  من ذلك إذا    إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق غير كافية لتيى
تحمل غرامة تجاه أي طرف معت 

  حال حدوث 
 
ت الظروف واألنظمة ذات العالقة أو ف كان اإلنهاء بسبب عائد إلهمال أو تقصير مدير الصندوق المتعمد(، أو إذا تغير

ظروف اقتصادية أو إقليمية أو أي ظروف أخرى يستحيل معها مواصلة تشغيل الصندوق لمصلحة حامىل  الوحدات، وذلك بعد إشعار 
ون )  بمدة ال تقل عن واحد وعشر

ً
 عىل األقل من التاري    خ المزمع إنهاء 21هيئة السوق المالية ومالك  الوحدات خطيا

ً
 تقويميا

ً
( يوما

  لمدير  الصندوق فيه، وبعد الحصول
وت    الموقع اإللكي 

 
عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق، كما سيتم اإلعالن ف

عن انتهاء مدة الصندوق   www.tadawul.com.saوموقع السوق المالية )تداول(    www.alinmainvestment.comالصندوق
 ومدة تصفيته. 

 اإلجراءات المتبعة لتصفية صندوق االستثمار:  .ب
 إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزي    ع مستحقات مالك  الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق. سيتم مدير الصندوق  (1
 ألحكام الئحة صناديق  (2

ً
يجوز لمدير الصندوق تمديد مدة الصندوق وذلك إلتمام مرحلة بيع األصول أو ألي ظرف آخر، وفقا

 . (من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه) االستثمار 
ر الصندوق خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالك  الوحدات، وسيحصل مدير الصندوق عىل سيعد مدي (3

  هذا الشأن. 
 
 موافقة مجلس إدارة الصندوق عىل هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء ف

 بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل (4
ً
 من التاري    خ 21عن ) سيتم إشعار الهيئة ومالك  الوحدات كتابيا

ً
( يوما

وط وأحكام الصندوق.   المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل بشر
 للفقرة ) (5

ً
م مدير الصندوق بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقا  ( أعاله. 3سيلي  

 بانتهاء الصندوق خالل ) (6
ً
  ( أيام من انتهاء م10سيتم إشعار الهيئة ومالك  الوحدات كتابيا

 
 للمتطلبات الواردة ف

ً
دة الصندوق وفقا

 . (من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه) الئحة صناديق االستثمار 
  حال انتهاء مدة الصندوق ولم ُيتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته، فسيتم تصفية األصول وتوزي    ع  (7

 
ف

 ( أشهر من تاري    خ انتهاء الصندوق. 6ز )مستحقات مالك  الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاو 
 سيتم معاملة جميع مالك  الوحدات بالمساواة أثناء عملية إنهاء الصندوق وتصفيته.  (8
سيتم توزي    ع مستحقات مالك  الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير ويما ال يتعارض مع مصلحة مالك   (9

وط وأحكام الصندوق.   الوحدات وشر
  لمدير الصندوق  (10

وت    الموقع اإللكي 
 
  للسوق www.alinmainvestment.comسيتم اإلعالن ف

وت  ، والموقع اإللكي 
www.tadawul.com.sa  

تحددها الهيئة، عن انتهاء مدة الصندوق ، أو أّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط الت 
وط وأحكام الصندوق.    شر

 
  األماكن والوسائل المحددة ف

 
 أو مدة تصفيته، كما سيتم إشعار مالك  الوحدات بذلك ف

 لالئحة صناديق االستثمار خالل مدة ال تزيد عىل ) (11
ً
 من تاري    خ 70سيتم تزويد مالك  الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا

ً
( يوما

ة ا   القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفي 
ً
الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية كتمال إنهاء الصندوق وتصفيته، متضمنا

 مراجعة. 
12)   

  حال صدور قرار خاص للصندوق من مالك  الوحدات، عىل أن يعيرَّ  المصق 
 
للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية ف

  نفس االجت
 
 ماع الذي تم فيه تصويت مالك  الوحدات عىل عزل مدير الصندوق. البديل ف

  حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية، فيجب عىل مدير الصندوق التعاون بشكل كامل عىل نقل مسؤوليات التصفية  (13
 
ف

  
  المعيرَّ  وأن ينقل إليه جميع المستندات المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة والت 

تمكنه من إتمام أعمال  إىل المصق 
 من صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيير  مصّف بديل. 20التصفية خالل )

ً
 ( يوما

  بديل بموجب الفقرة ) (14
  حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيير  مصق 

 
 ف
ً
( 12سيتم إشعار مالك  الوحدات كتابيا

 أعاله. 
  جميع األحوال، سيتم إشعار الهيئة وم (15

 
 بشكل فوري ودون أي تأخير بأي أحداث أو مستجدات جوهرية ف

ً
الك  الوحدات كتابيا

ة تصفية الصندوق.   خالل في 
  حال انتهاء مدة الصندوق، ال يتقاض  مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.  .ج

 
 ف

 

 مدير الصندوق:  .21
 : وواجباته ومسؤولياته اسم مدير الصندوق .أ

كة اإلنماء لالستثمار.   شر
 واجبات ومسئوليات مدير الصندوق فيما يتعلق بصناديق االستثمار: 
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 إدارة الصندوق.  (1
 طرح وحدات الصندوق.  (2
وط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.  (3  التأكد من دقة شر

خيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه:  .ب  رقم الير
 م. 13/4/2009ـه الموافق 17/04/1430وتاري    خ  09134 -37

 العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:  .ج
 المملكة العربية السعودية.  11544الرياض  55560، طريق الملك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان

 + 966112185999 هاتف
 +966112185900 فاكس

ي لمدير  .د
ن

ون ي مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق عنوان الموقع اإللكير
ن

ون الصندوق، وعنوان أّي موقع إلكير
 االستثمار: 

ي لمدير الصندوق
ن

ون  www.alinmainvestment.com الموقع اإللكير
ي لهيئة السوق المالية

ن
ون  www.cma.org.sa الموقع اإللكير

ي ل
ن

ون كة السوق المالية السعودية )تداول(الموقع اإللكير  www.tadawul.com.sa شر
 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:  .ه

كة اإلنماء لالستثمار برأس مال  ( مليون ريال 500) ( ألف مليون ريال سعودي ورأس المال المدفوع1,000,000,000)تأسست شر
 سعودي. 

 ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق موضح بها اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة:  .و

  كة المدققة لسنة إجماىل  بلغت   ألف ريال سعودي 598,033م: 2021إيرادات الشر

  بلغت  
 
كة المدققة لسنة صاف  ألف ريال سعودي 412,176م: 2021أرباح الشر

 االدوار االساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  .ز
وط وأحكام العمل لمصلحة مالك  الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات الس (1 وق المالية وشر

 بالصندوق. ، وذلك فيما يتعلق الصندوق
  ذلك  (2

 
  نصت عليها الئحة مؤسسات السوق المالية بما ف

ام بجميع المبادئ والواجبات الت  يقع عىل عاتق مدير الصندوق االلي  
 واجب األمانة تجاه مالك  الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. 

3)  :  
 عن القيام باآلت 

ً
 يكون مدير الصندوق مسؤوال

 وط واحكام ال عمل لمصلحة مالك  الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية وشر
 الصندوق هذه. 

  .السوق عن األوراق المالية المكونة للصندوق مع تحديد أوزان كل منها  
 
 االفصاح ف

  .إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية 

 القيام بعمليات الصندوق اإلدارية . 

  .تأسيس وطرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص 

  .وط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة  التأكد من دقة شر

  استثمارات الصندوق، وضمان شعة  
 
  تؤثر ف

يجب عىل مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر الت 
 تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي عىل األقل.  التعامل معها. عىل أن

 ( البند  
 
م مدير الصندوق بالضوابط الواردة ف وط واألحكام( من 3يلي   هذه والمتعلقة بسياسات االستثمار وممارساته  الشر

 تعلقة بقيود االستثمار. وكذلك بالضوابط ذات العالقة الواردة ضمن الئحة صناديق االستثمار والم

  .إدارة تشغيل وعمليات الصندوق 
ام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف  (4  عن االلي  

ً
 مدير الصندوق مسؤوال

ّ
ُيعد

 تجاه بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية، وُيعد مد
ً
ير الصندوق مسؤوال

 مالك  الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء التضف أو التقصير المتعمد. 
  الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بطلبات الموافقة أو اإلشعارات للهيئة.  (5

 
ام بما ورد ف  االلي  

ام لصند (6  وق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللي  
أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق  .ح

 االستثمار: 
 .
ً
 ال توجد حاليا

ن مدير صندوق من الباطن:  .ط ي تعيير
ن

 حق مدير الصندوق ف
  سُيكلف بها طرف 

 ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار: المهام الت 

 إلعداد القوائم المالية ومراجعتها.  مراجع الحسابات 

  .أمير  الحفظ ليتوىل حفظ أصول الصندوق 

  .مزود خدمة المؤشر االرشادي 

 عية عية.  لجنة الرقابة الشر امه بالضوابط الشر  للقيام بمهام مراقبة الصندوق من حيث الي  
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 االحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:  .ي
دون إشعار الهيئة  إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط  (1

 بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية. 
  ممارسة نشاط  (2

 
أو  هأو سحبأو نشاط إدارة االستثمارات، تشغيل الصناديق و  إدارة االستثماراتإلغاء ترخيص مدير الصندوق ف

 تعليقه من قبل الهيئة. 
  ممارسة نشاط  (3

 
أو نشاط إدارة  وتشغيل الصناديق االستثماراتإدارة تقديم طلب إىل الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص ف

 . االستثمارات
  بشكل تراه الهيئة-إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  (4

ً
ام النظام أو لوائح التنفيذية. -جوهريا  بالي  

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل  (5
  يديرها مدير المحفظة

 . ةاالستثماري لدى مدير الصندوق قادر عىل إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق الت 
 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء عل أسس معقولة -أي حالة أخرى ترى الهيئة  (6

  هذه الحالة يجب أن يتوقف مدير الصندوق المعزول من قبل الهيئة من اتخاذ أي قرارات استثمارية تخص الصندوق عند تعيير  
 
ف

  أي وقت سابق تقرره الهيئة، كما يتوجب عىل مدير 
 
الصندوق المعزول التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل مدير صندوق بديل أو ف

امات اىل مدير الصندوق البديل بشكل سلس خالل ) ( يوم عمل األوىل من تعيير  مدير الصندوق البديل، 60نقل المسؤوليات وااللي  
 لتقديرها المحض. 

ً
ورية وفقا   تراها الهيئة رص 

 باإلضافة اىل نقل جميع العقود المرتبطة بالصندوق الت 
 

 مشغل الصندوق:  .22
 الصندوق:  مشغلاسم  .أ

كة اإلنماء لالستثمار.   شر
خيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه:  .ب  رقم الير

 م. 13/4/2009ـه الموافق 17/04/1430وتاري    خ  09134 -37
 الصندوق:  العمل لمشغلالعنوان المسجل وعنوان  .ج

 المملكة العربية السعودية.  11544الرياض  55560، طريق الملك فهد، منطقة العليا، ص.ب: 20، الطابق رقم 2-برج العنود العنوان
 + 966112185999 هاتف
 +966112185900 فاكس

 الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  شغلاالدوار االساسية لم .د
 عن تشغيل صناديق االستثمار.  فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون (1

ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

  يتوىل تشغيلها.  (2
 يجب عىل مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق الت 

  المملكة.  (3
 
 يجب عىل مشغل الصندوق إعداد سجّل بمالك  الوحدات وحفظه ف

 عن عملية توزي    ع ا (4
ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

ّ
 ألرباح عىل مالك  الوحدات. ُيعد

5)  .
ً
 وعادال

ً
 كامال

ً
 عن تقييم أصول الصندوق تقييما

ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

ُّ
 ُيعد

  لتقديم  (6
اك بالسعر الذي ُيحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهاتئ يجب عىل مشغل الصندوق معاملة طلبات االشي 

اك.   طلبات االشي 
وط يجب عىل مشغل الصندوق تنفيذ طلبا (7 اك بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لالئحة صناديق االستثمار أو شر ت االشي 

 وأحكام الصندوق. 
ن  مشغلحق  .ه ي تعيير

ن
 صندوق من الباطن:  مشغلالصندوق ف

أتعاب  مشغل الصندوقويدفع يجوز لمشغل الصندوق تعيير  مشغل صندوق من الباطن، وذلك بعد موافقة مدير الصندوق، 
 . من الباطن من موارده الخاصة غل صندوقمشومصاريف أي 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  .و
ً

 ثالثا
ً

ي كلف بها مشغل الصندوق طرفا
 المهام النر

 أو أي من تابعيه المرخصير  لممارسة نشاط 
إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق يجوز لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكير

 للصندوقبالعمل 
ً
 من الباطن، ويدفع مشغل الصندوق أتعاب ومصاريف أي مشغل الصندوق من الباطن من موارده الخاصة.  مشغال

 

ن الحفظ:  .23  أمير
ن الحفظ:  .أ  اسم أمير

 الرياض المالية. 
خيص الصادر عن هيئة السوق المالية .ب  وتاريخه:  ،رقم الير

 م. 19/06/2007وتاري    خ  37-07070
ن العنوان المسجل وعنوان العمل  .ج  : الحفظ ألمير

 . 7279 – 13241الرياض  69ج  الشهداء، الوحدة رقم  2414اإلدارة العامة:  العنوان
 920012299 هاتف

ن االدوار االساسية  .د  ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  الحفظ ألمير
اماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها  (1  عن الي  

ً
 أمير  الحفظ مسؤوال

ّ
ُيعد
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 تجاه مدير 
ً
 أمير  الحفظ مسؤوال

ّ
 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية، وُيعد

ً
 ثالثا

ً
طرفا

إدارة الصندوق عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تضفه أو  الصندوق مالك  الوحدات ومجلس
ه الُمتعمد.   تقصير

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك  الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع  (2
ً
 أمير  الحفظ مسؤوال

ُّ
ُيعد

 . اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق
ن حق  .ه ن  الحفظ أمير ي تعيير

ن
ن ف  من الباطن:  حفظ أمير

 للحفظ من الباطن، 
ً
 أو أي من تابعيه المرخصير  لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أمينا

يجوز ألمير  الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكير
 ويدفع أمير  الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمير  حفظ من الباطن من موارده الخاصة. 

ي كلف بها  .و
ن المهام النر  فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  الحفظ أمير

ً
 ثالثا

ً
 طرفا

 للحفظ من الباطن، 
ً
 أو أي من تابعيه المرخصير  لممارسة نشاط الحفظ بالعمل أمينا

يجوز ألمير  الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكير
 ويدفع أمير  الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمير  حفظ من الباطن من موارده الخاصة. 

ن االحكام المنظمة لعزل  .ز  أو استبداله:  الحفظ أمير
 توقف أمير  الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية.  (1
  ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.  (2

 
 إلغاء ترخيص أمير  الحفظ ف

  ممارسة نشاط (3
 
 الحفظ.  تقديم طلب إىل الهيئة من أمير  الحفظ إللغاء ترخيص ف

  –إذا رأت الهيئة أن أمير  الحفظ قد أخل  (4
ً
ام النظام أو لوائح التنفيذية.  –بشكل تراه الهيئة جوهريا  بالي  

 أنها ذات أهمية جوهرية.  –بناًء عىل أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  (5
  ح

 
 من قبل عن طريق اشعار كتاتى  ف

  عزله مصلحة لمالك  الوحدات، كذلك يحق لمدير الصندوق عزل أمير  الحفظ المعير 
 
ال رأى ف

 له خالل )
ً
 بذلك، ويتعير  لمدير الصندوق حينها تعيير  بديال

ً
 بإشعار الهيئة ومالك  الوحدات كتابيا

ً
( يوم عمل من 30عىل أن يقوم فورا

  جميع الحاالت سواء كان العزل من قبل الهيئة أو من قبل
 
مدير الصندوق، فإنه يتوجب  تسلم أمير  الحفظ لإلشعار المذكور أعاله، وف

امات اىل أمير  الحفظ البديل   
عىل مدير الصندوق وأمير  الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات وااللي 

  60بشكل سلس خالل )
 ( يوم عمل األوىل من تعيير  أمير  الحفظ البديل، باإلضافة اىل نقل جميع العقود المرتبطة بالصندوق والت 

 فيها، حسب الحاجة وعند االقتضاء، اىل امير  الحفظ البديل. 
ً
 يكون طرفا

  لمدير الصندوق 
وت    الموقع اإللكي 

 
 ف
ً
، عن قيامه أمير  حفظ بديل، كما www.alinmainvestment.comسيتم اإلفصاح فورا

  أي موقع آخر متاح
 
  تحددها الهيئة عن قيامة بتعيير  أمير  حفظ بديل للصندوق.  سيتم اإلفصاح ف

 للجمهور بحسب الضوابط الت 
 

 مجلس إدارة الصندوق:  .24
 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان العضوية:  .أ

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

  الدكتور / 
 عضو مستقل محمد بن ابراهيم السحيبات 

 عضو غير مستقل االستاذ / مازن بن فواز بغدادي

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  .ب
  األستاذ / خالد بن عبد هللا الرميح (1

  علم النفس من جامعة الملك سعود 
 
ات -حاصل االستاذ خالد عىل درجة البكالوريوس ف عملية تزيد عن الرياض ، لدية خيى

٤٥   
 
  المجاالت القيادية االداريه و الفنية و كذلك حاصل عىل العديد من الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها ف

 
سنه ف

  عام 
 
  عدة مناصب خالل عمله ،يشغل منصب مدير ١٩٧٦االدارة العليا و الماليه و التخطيط منذ التحاقه ف

 
م ، تنقل ف

  مجلس الشوون الحكومية بالمنط
 
  أرامكو السعوديه باالضافة ترئسه لعدد من صناديق االستثمار و عضو ف

 
قة الوسط ف

  لجنة االستثمار. 
 
شيحات و عضو ف كة االنماء طوكيو مرين و رئيس لجنة التعير  و الي   ادارة شر

ي                 (2
ن

  الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيبان
  االقتصاد 

 
  االقتصاد من جامعة كونكورديا ودرجة يحمل درجة الدكتوراه ف

 
  كندا ودرجة الماجستير ف

 
من جامعة كونكورديا ف

  االقتصاد اإلسالم  من جامعة اإلمام ودرجة 
 
  االقتصاد اإلسالم  من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس ف

 
الماجستير ف

ة تزيد ع   االقتصاد اإلسالم  من جامعة اإلمام، يتمتع بخيى
 
  29ن البكالوريوس ف

ً
، كما يشغل حاليا   المجال األكاديم 

 
سنة ف

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وقد عمل عىل كثير من النشاطات 
 
منصب رئيس لقسم التمويل واالستثمار ف

  
  المجال االقتصادي، ويحمل الدكتور السحيبات 

 
عضوية األكاديمية وقدم مجموعة من األوراق العلمية واألعمال االستشارية ف

  جامعة اإلمام  محمد بن سعود 
 
جمعية االقتصاد السعودية و عضوية العديد من المجالس واللجان والهي ئات العلمية ف

 اإلسالمية. 
  االستاذ / مازن بن فواز بغدادي (3

ة تمتد ألكير من  كة اإلنماء لالستثمار، ولديه خيى   شر
 
  مجال  22مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ف

 
 ف
ً
عاما

  كل من بنك الرياض 
 
كة جبل عمر للتطوير، وقد عمل مازن ف   شر

 
االستثمار. كما يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة ف

 
ً
ا كة السعودي الفرنس  كابيتال وأخير    وشر

 
م، كان 2016إتش اس تى  س  العربية السعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار ف

  إدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ 
 
 ف
ً
  إتش إس تى  س  العربية السعودية. وقد عمل أيضا

 
يشغل منصب رئيس االستثمار ف

http://www.alinmainvestment.com/
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  والخليجى  
ّ

  أسواق األسهم والنقد عىل المستويير  المحىل
 
  تخصص الخاصة الُمدارة ف

 
. ويحمل مازن شهادة البكالوريوس ف

  مجال اإلدارة التنفيذية ومنها برنامج 
 
ول والمعادن كما حصل عىل دورات متخصصة ف المالية من جامعة الملك فهد للبي 

  اإلدارة العامة من معهد انسياد للدراسات العليا. 
 
 التحول ف

 وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته:  .ج
 فيها، ويشمل ذلك الموافقة  (1

ً
  يكون الصندوق العام طرفا

عىل سبيل المثال  -عىل جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية الت 
مة  -ال الحض  الموافقة عىل عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود الميى

  شأن أي
 
 للقرارات االستثمارية ف

ً
  المستقبل.  وفقا

 
 استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها ف

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.  (2
اف، و  (3   -اإلشر

ً
 الموافقة أو المصادقة عىل أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.  -مت  كان ذلك مناسبا

 عىل األقل مع ل (4
ً
ام االجتماع مرتير  سنويا ام لديه لمراجعة الي   ام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللي   جنة المطابقة وااللي  

المتطلبات المنصوص  -عىل سبيل المثال ال الحض  -الصندوق بجميع القوانير  واألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك 
  الئحة صناديق االستثمار. 

 
 عليها ف

  الئحةات المنصوص عليها الموافقة عىل جميع التغيير  (5
 
( من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه)صناديق االستثمار  ف

 وذلك قبل حصول مدير الصندوق عىل موافقة مالك  الوحدات والهيئة أو إشعارهم )حيثما ينطبق(. 
ه( يتض (6  أم غير

ً
وط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء أكان عقدا من إفصاحات تتعلق بالصندوق التأكد من اكتمال ودقة شر

 العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار. 
وط  (7  ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشر

ً
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك  الوحدات وفقا

 دوق. وأحكام الصن
االطالع عىل التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق  (8

  الئحة صناديق االستثمار  ا المشار إليه
 
، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق (من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه) ف

  الئحة صناديق االستثمار.  بمسؤولياته بما يحقق مصلحة
 
وط وأحكام الصندوق وماورد ف  لشر

ً
 مالك  الوحدات وفقا

 لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد  (9
ً
تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها. 
 هتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالك  الوحدات. العمل بأمانة وحسن نية وا (10
  اتخذها مجلس إدارة الصندوق.  (11

  تشتمل عىل جميع وقائع االجتماعات والقرارات الت 
 تدوين محارص  االجتماعات الت 

  الئحة صناديق االستثمار  ا االطالع عىل التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليه (12
 
وأي تعديالت ) ف

 (من وقت آلخر ا أخرى تتم عليه
ً
؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك  الوحدات وفقا

وط    الئحة صناديق االستثمار.  وأحكاملشر
 
 الصندوق وما ورد ف

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  .د
. سعودي ريال  24,000 مثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلير 

ُ
 عن السنة المالية بحد أقض ت

ن مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:  .ه  أي تعارض متحقق أو محتمل بير
 أي تعارض متحقق أو محتمل بير  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق، وسيقوم مجلس إدارة الصندوق ال 

ً
يوجد حاليا

اف عىل أي  للمصالح بحسن النية  تعارضللمصالح إن وجدت وتسويتها، وسيتم بذل أقض جهد ممكن لحل أي  تعارضباإلشر
 وبالطريقة المناسبة. 

ي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق:  جميع مجالس إدارة الصناديق .و
 النر

 نوع الصندوق اسم الصندوق

 األعضاء

االستاذ / خالد 

 الرميح

الدكتور / محمد 

 السحيباني

االستاذ / مازن 

 بغدادي

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

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

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

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

 عضو غير مستقل .......... .......... طرح خاص صندوق اإلنماء المدر للدخل األول

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

 عضو غير مستقل .......... ..........  طرح عام صندوق اإلنماء مكة العقاري

 عضو غير مستقل .......... .......... خاصطرح  صندوق اإلنماء مشارف العوالي

 عضو غير مستقل .......... .......... خاصطرح  صندوق اإلنماء منطقة اإلنماء اللوجيستي

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

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

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

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

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

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

 عضو غير مستقل عضو مستقل .......... طرح عام عناية الوقفيصندوق اإلنماء 

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

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

 عضو غير مستقل عضو مستقل عضو مستقل طرح عام صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول

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

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

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

صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة 

 قصيرة األجل –السعودية المحلية 
 عضو غير مستقل .......... .......... طرح عام

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

 عضو غير مستقل عضو مستقل .......... طرح عام صندوق اإلنماء الوقفي لمساجد الطرق

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

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

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

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

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

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

 عضو غير مستقل عضو مستقل .......... طرح خاص صندوق مدينة جدة االقتصادية العقاري

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

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

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

 

عية:  .25  لجنة الرقابة الشر
كة اإلنماء لالستثمار وهم:  جنة الرقابةهم أعضاء ل .أ عية المعتمدون لدى شر  الشر

  الشيخ الدكتور محمد بن علي القري )رئيساً للجنة(: .1

لالقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمدير السابق لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، في الجامعة نفسها، أستاذ سابق 

حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وحائز على الجائزة العالمية في الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية 

، عضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية "أيوفي"، وعضو 2004مية للعام من البنك اإلسالمي للتن

 في العديد من اللجان الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

 الشيخ الدكتور يوسف بن عبد هللا الشبيلي )عضواً(: .2

العالي للقضاء، حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، عضو المجلس  أستاذ الفقه المقارن بالمعهد

الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية "أيوفي"، وعضو في العديد من اللجان الشرعية في عدد من البنوك 

 والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

 بن عبد العزيز المرشدي )عضواً(: لشيخ ياسرا .3

األمين العام للجنة الشرعية ومدير عام قطاع الشرعية بمصرف اإلنماء، وعضو لجنة دراسة المعايير الشرعية في هيئة المحاسبة 

 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية "أيوفي"، ويتمتع بخبره تزيد عن عشرين عاما بمجال المصرفية االسالمية.

عية ومسؤولياتهم:  أدوار  .ب  لجنة الرقابة الشر

  وط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها باألحكام والضوابط دراسة ومراجعة شر
عية.   الشر

  .يتقيد بها الصندوق عند االستثمار  
عية الالزمة الت   إعداد المعايير الشر

  يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر فيها  
يعة اإلسالمية والت  تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات المتوافقة مع أحكام الشر

ة األجل.   السيولة المتوفرة للصندوق كاستثمارات قصير

  .تقديم معايير مالئمة لمدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجدت 

 عية المحددة.  مراقبة االستثمارات عىل ضوء  الضوابط الشر

  .عية ام الصندوق باألحكام والضوابط الشر ع  فيما يتعلق بالي  
 إبداء الرأي الشر

  .الرد عىل استفسارات مدير الصندوق فيما يتعلق باالستثمارات واألنشطة ذات العالقة بالصندوق 
عية:  .ج  تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشر

 ريال سعودي  50,000بحد أقض 
ً
 . سنويا

ي حال عدم  .د
ن

عية االصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك االصول واإلجراءات المتبعة ف المعايير المطبقة لتحديد شر
عية:   التوافق مع المعايير الشر

  :عية  المعايير الشر
م مدير الصندوق باألحكام والضوابط الصادرة من  عيةيلي     جميع تعامالت ال لجنة الرقابة الشر

 
: ف  

 صندوق، وأبرزها ما يأت 
كات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المحرمة.  -   أسهم الشر

 
 ال يجوز لمدير الصندوق االستثمار والتعامل ف
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اض بالفائدة الربوية، فإن  -   قد تتعامل باإليداع أو االقي 
كات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المباحة الت  بالنسبة للشر

 للضوابط اآلتية: االستثمار فيها يخضع 

  بالفائدة الربوية–أال يتجاوز إجماىل  حجم النشاط أو العنض المحرم 
ً
 لمحرم أو إيداعا

ً
 كان أو تملكا

ً
نسبة -استثمارا

، ويتم 33.3قدرها )  أيهما أكيى
ً
  عشر شهرا

كة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثت  %( من إجماىل  موجودات الشر
  جانب المو 

 
كة، تحت اسم استثمارات أو أصول أو نقد. التعرف عىل ذلك ف  جودات من قائمة المركز الماىل  للشر

 ( عن 5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من التعامل المحرم 
ً
كة، سواٌء أكان هذا اإليراد ناتجا %( من إجماىل  إيراد الشر

لم يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات استثمار بفائدة ربوية أو ممارسة لنشاط محرم أو تملك لمحرم أو غير ذلك. وإذا 
  جانب اإليرادات من قائمة الدخل 

 
  ذلك جانب االحتياط، ويتم التعرف عىل ذلك ف

 
  معرفتها، ويراع ف

 
فيجتهد ف
كة.   للشر

  ض بالربا  قصير األجل-أال يتجاوز إجماىل  المبلغ المقي 
ً
 طويل األجل أم قرضا

ً
%( من 33.3نسبة )-سواء أكان قرضا

، ويتم التعرف عىل هذا إجماىل  موجو   أيهما أكيى
ً
  عشر شهرا

كة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثت  دات الشر
 .   قائمة المركز الماىل 

 
  جانب المطلوبات ف

 
 الضابط ف

ه. ولذا فإن أي إيراد محرم   وإعطاًء، قليله وكثير
ً
  جواز التعامل بالربا، فإنه محرم أخذا

 بأن تحديد هذه النسب ال يعت 
ً
علما

 ال يجوز أن يعود بالنفع عىل أصول الصندوق ويجب التخلص منه. 
  حال تغير اجتهاد  -

 
  عىل االجتهاد وخاضع إلعادة النظر حسب االقتضاء، وحينئٍذ فإنه ف

لجنة ما ورد ذكره من الضوابط مبت 
عية م بتلك الضوابط فيما ي الرقابة الشر   األسهم، فإن مدير الصندوق يلي  

 
  ضوابط االستثمار ف

 
جد من استثمارات ف

 الصندوق. 
عية وتنفيذ الصفقات وفق اإلجراءات  - م بتطبيق األحكام والضوابط الشر  الصندوق يلي  

َّ
فيما يتعلق بصفقات المرابحة فإن

عيةالمعتمدة من   للصندوق.  لجنة الرقابة الشر
  أي منها إال بعد الحصو  -

 
 الصندوق لن يستثمر ف

َّ
عيةل عىل موافقة فيما يتعلق بالصناديق االستثمارية فإن  لجنة الرقابة الشر

 عىل الدخول فيه. 

  :الرقابة الدورية عىل الصندوق 
  األسواق السعودية المختلفة بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضوابط 

 
كات السعودية المساهمة الُمدرجة ف تتم دراسة الشر

عية المعتمدة لدى  عيةالشر   حال خروج أي من لجنة الرقابة الشر
 
 فيها عن هذه الضوابط . وف

ً
  يملك الصندوق أسهما

كات الت  الشر
  أقرب وقٍت بما يضمن 

 
اء أي أسهم جديدة فيها، ويبيع ما يملكه من أسهمها ف  عن شر

ً
عية فسيتوقف مدير الصندوق فورا الشر

 مصالح الصندوق. 

  :عية ي حال عدم التوافق مع المعايير الشر
ن

 اإلجراءات المتبعة ف
  
 
م بالتخلص من اإليراد المحرم حسب حال وجود إيرادات ف   جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يلي  

كات الت    الشر
 
محرمة ف

عيةما تقرره    يضف فيها.  لجنة الرقابة الشر
  مقدار ما يجب التخلص منه والجهة الت 

 
 للصندوق ف

 

 مراجع الحسابات:  .26
 : اسم مراجع الحسابات .أ

 (LYCAقانونيون )شركة اللحيد واليحيى محاسبون  
 : العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات .ب

 (LYCAمحاسبون قانونيون ) -اللحيد واليحيى  االسم

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

 2694419 11 966+، فاكس 101تحويلة:   2693516 11 966+السعودية، هاتف 

 sawww.lyca.com. الموقع االلكتروني

 ومسؤولياته:  مراجع الحساباتاالدوار االساسية ل .ج
 مراجع الحساباتمن قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة المالية لعمليات للصندوق. وسيقوم  مراجع الحساباتيعير  

 ان 
ً
مرخص  مراجع الحساباتبمراجعة القوائم المالية بعد اكتمال السنة األوىل من تأسيس الصندوق ويجوز مراجعتها قبل ذلك، علما

، كما يقوم مراجع الحسابات بأعمال الفحص    نظام المحاسبيير  القانونيير 
 
 لمعيار االستقاللية المحدد ف

ً
 وفقا

ً
له بالمملكة ومستقال

 لمعايير المراجعة المعتمدة، ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق ال
ً
محدود للقوائم المالية النصف سنوية طبقا

  الصندوق عن األمور المالية والمحاسبية. 
 
 إجراءات تحليلية عىل المعلومات المالية واالستفسار من األشخاص المسؤولير  ف

  سيقوم بها فيما يتعلق بمراجعة بيانات الصندوق: وو  مراجع الحساباتوفيما يىل  أهم مهام 
 اجباته ومسؤولياته الت 

 فحص القوائم المالية النصف سنوية غير المراجعة للصندوق.  (1
  اعداد  (2

 
  حول مدى مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة ف

فحص القوائم المالية السنوية للصندوق واعطاء الرأي القانوت 
.  القوائم المالية للصندوق  لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير 

  الصندوق.  (3
 
 إعطاء المشورة المحاسبية حول المعالجة المحاسبية الصحيحة للعمليات المالية ف

  الصندوق تمت وفق السياسات واإلجراءات الصحيحة والمعتمدة للصندوق.  (4
 
 التأكد من أن العمليات المالية ف

 ًلمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة تدقيق الع (5
ً
مليات المالية للصندوق والتأكد من صحة معالجتها المحاسبية وأنها تمت وفقا

 .  السعودية للمحاسبير  القانونيير 

http://www.lyca.com/
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 ًلمعايير المحاسبة الصادرة عن  (6
ً
إعداد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي عىل األقل وتفحصها وفقا

  حال وجود أية تعارض بير  تلك النسخ، الهي
 
، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وف ئة السعودية للمحاسبير  القانونيير 

 .  يؤخذ بالنص العرتى 
 : مراجع الحسابات لصندوق االستثمار  الستبدالاالحكام المنظمة  .د

1)   
 أدية مهامه. تتعلق بت لمراجع الحساباتوجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهت 

.  مراجع الحساباتإذا لم يعد  (2
ً
 للصندوق العام مستقال

ات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل ُمرض.  مراجع الحساباتإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن  (3  ال يملك المؤهالت والخيى
 لتقديرها المحض تغيير  (4

ً
 المعيرَّ  فيما يتعلق بالصندوق.  مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقا

 

 أصول الصندوق:  .27
يتم حفظ أصول الصندوق بواسطة أمير  الحفظ لصالح صندوق االستثمار، حيث يقوم أمير  الحفظ بفتح حساب منفصل لدى بنك  .أ

 محىل  باسمه للصندوق ويكون الحساب لصالح الصندوق. 
صول عمالئه اآلخرين، وسيتم تحديد تلك األصول بشكل مستقل سيفصل أمير  الحفظ أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أ .ب

من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمير  الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وسيتم االحتفاظ 
امات التعاقدية الخاصة بالصندوق   تؤيد االلي  

ها من المستندات الت  ورية وغير   الئحة بجميع السجالت الض 
 
، كما هو منصوص ف

 . (من وقت آلخر ا وأي تعديالت أخرى تتم عليه) صناديق االستثمار 
أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماع  لمالك  الوحدات ملكية مشاعة، وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق  .ج

الحفظ من الباطن ان وجد أو مقدم المشورة أو الموزع ان وجدوا أّي أمير  الحفظ أو أمير  مشغل الصندوق أو من الباطن أن وجد أو 
  أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول،

 
إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل  مصلحة ف

  الصند
 
  وق الصندوق أو أمير  الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات ف

ً
  حدود ملكيته، أو كان مسموحا

 
، وذلك ف

وط واألحكام.    هذه الشر
 
فصح عنها ف

ُ
 بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأ

 

 معالجة الشكاوى:  .28
  :   عليه إرسالها إىل العنوان التاىل 

  إذا كان لدى المستثمر أي شكوى بالنسبة للصندوق ينبع 

  كة اإلنماء لالستثمار  –إدارة العناية بالعميل : 8004413333رقم التواصل:  –شر  
وت  يد االلكي   ، اليى

info@alinmainvest.com 

  ك إيداع شكواه لدى الهيئة   منازعات -يحق للمشي 
 
ك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل ف إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشي 

  )األورا
( يوم عمل من تاري    خ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها 90ق المالية بعد مض 

 لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة. 
 

 معلومات أخرى:  .29
  ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح  .أ

محتمل و/أو فعىل  دون سيتم التقديم عند الطلب السياسات واالجراءات الت 
 مقابل. 

  صناديق لجنة  .ب
 
ئ من أو عن االستثمار ف   أي نزاع ناسر

 
  منازعات األوراق المالية، ه  الجهة القضائية المختصة بالنظر ف

 
الفصل ف

 االستثمار. 
 المستندات المتاحة لمالكي الوحدات: قائمة  .ج

وط وأحكام الصندوق.  (1  شر
2)   

 
وط وأحكام الصندوقالعقود المذكورة ف  . شر

 القوائم المالية لمدير الصندوق.  (3
  معرفتها من قبل مدير الصندوق ومجلس إدارته لم يتم إدراجها  .د

عىل حد علم مدير الصندوق ومجلس إدارته فإنه ال يوجد معلومة ينبع 
  الصندوق المتخذ من قبل مالك  الوحدات الحا

 
  يكون لها تأثير عىل قرار االستثمار ف

وط وأحكام الصندوق والت    شر
 
ليير  أو المحتملير  ف

 .  أو مستشاري  هم الفنيير 
ي سياسات االستثمار  .ه

ن
كرت ف

ُ
ي ذ

أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ما عدا النر
 وممارساته: 
 ال يوجد. 

 

  

mailto:info@alinmainvest.com
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 إقرار من مالك الوحدات:  .30

وط وأحكام صندوق     ،األوليةلإلصدارات اإلنماء أقر باالطالع عىل شر
  عىل خصائص الوحدات الت 

وأقر بموافقت 
كت فيها، وتم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها والحصول عىل نسخة منها، وعىل هذا جرى التوقيع.   اشي 

 
كات والمؤسسات(:     االسم/ المخول بالتوقيع:    )للشر

 االسم الوظيق 
 
 

  التاري    خ:                   التوقيع: 
 
 

كات(: الختم )للم  ؤسسات/الشر
 
 

 
  التاري    خ المبير  أدناه. 

 
وط واألحكام، ف  لقد قبل مدير الصندوق وأقر بهذه الشر

كة اإلنماء لالستثمار  شر
 

 االسم: 
 

 المنصب: 
 

 التاري    خ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


