ً
األسئلة األكثر شيوعا
(صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير
الشرعية للصندوق)

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 09134 -37

 .1ما هو صندوق اإلنماء المتداول للصكوك الحكومية قصيرة األجل؟
صنــدوق اإلنمــاء المتــداول لصكــوك الحكومــة الســعودية المحليــة – قصيــرة األجــل هــو صنــدوق مؤشــر متــداول
يســتثمر مــن خــال اإلدارة غيــر النشــطة لســلة مــن الصكــوك الســيادية المحليــة الصــادرة عــن حكومــة المملكــة العربيــة
الســعودية والمدرجــة فــي الســوق الرئيســية والمتوافقــة مــع معاييــر اللجنــة الشــرعية للصنــدوق وصــدرت موافقــة
هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح وحــدات الصنــدوق فــي 2020/01/01م.

 .2ما هي أهداف الصندوق؟
يهــدف صنــدوق صكــوك لتوزيــع العوائــد دوريــا وتخفيــض التكاليــف وزيــادة الكفــاءة إضافــة لتعزيــز الســيولة وتمكيــن
األفــراد مــن االســتثمار اآلمــن المــرن وتشــجيع ثقافــة االدخــار بمــا يواكــب تطلعــات رؤيــة .2030

 .3ماهي عملة الصندوق؟
العملة الرئيسية للصندوق هي عملة الريال السعودي.

 .4من يحق له االشتراك في الصندوق؟
يحــق االشــتراك للمســتثمرين األفــراد واالعتباريــن والجهــات الحكوميــة الراغبيــن باالســتثمار فــي ســلة مــن الصكــوك
الســيادية الســعودية الصــادرة عــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية قصيــرة األجل ،والذين تنطبق عليهم شــروط
المالئمــة لالســتثمار فــي هــذا الصنــدوق ،مــع مراعــاة أهــداف الصنــدوق االســتثمارية والمخاطــر المرتبطــة باالســتثمار
فــي الصنــدوق.

 .5هل الصندوق محدد بمدة؟
ال توجد مدة محددة للصندوق فهو صندوق استثماري عام مفتوح غير مقيد بمدة محددة.

 .6هل هناك رسوم لالشتراك في الصندوق؟
ال توجد رسوم اشتراك في وحدات الصندوق.

 .7ماهي الجهة الرقابية التي تشرف على الصندوق؟
الصندوق مرخص من قبل هيئة السوق المالية.

 .8متى وأين يتم نشر سعر الوحدة ،وتكرارها؟
ســيتم اإلعــان عــن صافــي قيمــة األصــول االرشــادية للوحــدة أثنــاء أوقــات التــداول ويحــدث كل  15ثانيــة ،وصافــي ســعر
الوحــدة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم المعنــي ،وذلــك مــن خــال الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق
 www.alinmainvestment.comوموقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)  ،www.tadawul.com.saوفــي حــال
وقــوع عطــل فنــي فــي أي مــن الموقعيــن ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلعــان عنهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن.

 .9هل ستكون الوحدات متداولة في السوق السعودي؟
نعم ،ستكون وحدات الصندوق متداولة في السوق السعودي.

 .10كيف يمكنني االشتراك في الصندوق؟
ً
يمكنــك االشــتراك إلكترونيــا مــن خــال حســابك فــي منصــة اإلنمــاء تــداول أو مــن خــال زيــارة فــروع شــركة اإلنمــاء
لالســتثمار.

 .11كم هو الحد األدنى لالشتراك في الصندوق؟
بالنسبة لالشتراك النقدي فالحد األدنى هو  5,000ريال أو مضاعفاتها.

 .12هل يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي باالشتراك في الصندوق؟
نعم يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي االشتراك في الصندوق.

 .13هل يسمح للمقيم في المملكة العربية السعودية باالشتراك في الصندوق؟
نعم ،يمكن للمقيم في المملكة العربية السعودية االشتراك في الصندوق.

 .14متى يتم توزيع عوائد االستثمار؟
يسعى مديــــر الصنــــدوق بتقديــــم توزيعــــات نقديــــة من عوائد االستثمار في أصول الصندوق على مالكي الوحدات
ً
مــرة واحــدة ســنويا وبحــد أقصــى نهايــة كل ســنة ماليــة للصنــدوق.

 .15ما مزايا االشتراك في الصندوق؟
يتميــز الصنــدوق بالموثوقيــة والمرونــة والشــفافية كمــا يتصــف بانخفــاض المخاطــر والتكاليــف إضافــة لتميــزه
بالســيولة وتنويــع االســتثمارات.

 .16هل يمكنني استرداد وحدات الصندوق؟
ال ،ال يمكن استرداد وحدات الصندوق ،ولكن يمكن بيع الوحدات المخصصة لك في السوق بعد طرحها.
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