
 

 م 2019/  12/ 30التاريخ: 

 هـ 1441/  05 / 04الموافق: 

 

  

 المحترمون                    السادة /مالكي الوحدات                                                                                                        

 ،،عليكم ورحمة الله وبركاتهالسالم 
 

، والتي الوقفي عناية إشعاركم بتغييرات واجبة االشعار على مستندات صندوق االنماءنود 

 تتضمن التعديالت التالية:

 

 الوقفي عناية اإلنماء صندوقاسم الصندوق: 

 اشعار بتغييرات واجبة االشعار على ملخص المعلومات الرئيسة للصندوقالموضوع: 

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

  الرسوم والمصاريف التي تدفع

كنسبة مئوية من صافي أصول 

الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول 

 الصندوق:

ريال  100,000: الحفظمصاريف خدمات 

.
ً
 سعودي سنويا

  الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة

مئوية من صافي أصول الصندوق أو 

 كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:

سوف يتم احتساب : مصاريف خدمات الحفظ

 من  10االتعاب بنسبة ) 
ً
( نقاط أساس سنويا

 األصول المدرجة،

 تخفيض التكلفة.

 

مجلس إدارة الصندوق وأن التغيير المقترح ال موافقة  بأنه تم الحصول علىكما يقر مدير الصندوق 

 يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية األخرى وأي نظام معمول به في المملكة.

 ب
ً
 م.14/01/2020ن هذه التغييرات تسري بتاريخ أعلما

 

 والتقدير،وتقبلوا وافر التحية 



 

 م 2019/  12/ 30التاريخ: 

 هـ 1441/  05 /04الموافق: 

 

 

 

 

 

 

  

 المحترمون                                                                                   السادة /مالكي الوحدات                                         

 ،،عليكم ورحمة الله وبركاتهالسالم 
 

نود إشعاركم بتغييرات واجبة االشعار على مستندات صندوق االنماء عناية الوقفي، والتي 

 تتضمن التعديالت التالية:
 

 الوقفي عنايةاإلنماء  صندوقاسم الصندوق: 

 اشعار بتغييرات واجبة االشعار على شروط واحكام الصندوقموضوع: ال

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 :ملخص الصندوق

  100,000رسوم الحفظ:  
 
 سنويا

 ملخص الصندوق:

سوف يتم احتساب االتعاب رسوم الحفظ: 

 من  10بنسبة ) 
 
األصول ( نقاط أساس سنويا

 المدرجة،

 .التكلفةتخفيض 

 أهداف الصندوق االستثمارية: -3

 االستثمار: حدود

  األسهم )وتشمل أسهم الشركات

المدرجة والطروحات األولية 

وحقوق األولوية والطروحات 

 %(25 -% 0المتبقية(. )

 وصفقات المرابحة  النقد

االستثمارات في أسواق النقد. و

(0 %- 100)% 

 و أسواق النقد  صناديق المرابحة

 %(40 -% 0. )والصكوك

  صناديق المؤشرات المتداولة

 %(15 -% 0وصناديق االستثمار . )

  أصول وصناديق عقارية مدرة

للدخل )تشمل الصناديق العقارية 

 %(80 -% 0المتداولة(. )

  استثمارات الملكية الخاصة ورأس

 %(30 -% 0)  المال الجريء

 أهداف الصندوق االستثمارية: -3

 االستثمار: دودح

  األسهم )وتشمل أسهم الشركات

المدرجة والطروحات األولية وحقوق 

 -% 0األولوية والطروحات المتبقية(. ) 

30)% 

  النقد، صفقات وصناديق المرابحة

 -% 0واستثمارات في أسواق النقد. )

100 )% 

  الصكوك و صناديق الصكوك واي

 %( 60 -% 0إصدارات مدرة للدخل الثابت. )

 ( .0صناديق المؤشرات المتداولة %- 

40)% 

  أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل

)تشمل الصناديق العقارية المتداولة(. 

(0 %- 80)% 

  استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال

الجريء )مباشرة( او من خالل الصناديق. 

(0 %- 30)% 

 التوزيعتم إعادة 

بصورة أدق تبعا 

لمتطلبات الئحة 

 ستثمارصناديق اال



  

مقابل الخدمات والعموالت  -7

 واألتعاب:

 مصاريف خدمات الحفظ 

100,000  
 
 ريال سعودي سنويا

 الخدمات والعموالت واألتعاب: مقابل -7

 :مصاريف خدمات الحفظ

( نقاط  10سوف يتم احتساب االتعاب بنسبة ) 

 من األصول المدرجة، على ان ال 
 
أساس سنويا

 
 
( فقط 100,000وقدرة )تتجاوز االتعاب مبلغا

 مائة ألف ريال

 .التكلفةتخفيض 

 

 

المقترح ال  موافقة مجلس إدارة الصندوق وأن التغيير كما يقر مدير الصندوق بأنه تم الحصول على

 يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية األخرى وأي نظام معمول به في المملكة.

 بأن هذه التغييرات تسري بتاريخ 
 
 م.14/01/2020علما

 

 والتقدير،وتقبلوا وافر التحية 

 

 



 

 م 2019/  12/ 30التاريخ: 

 هـ 1441/  05 /04الموافق: 

 

 
Classification: Internal 

 

 المحترمون                    السادة /مالكي الوحدات                                                                                                        

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة الله 
 

إشعاركم بتغييرات واجبة االشعار على مستندات صندوق االنماء عناية الوقفي، والتي نود 

 تتضمن التعديالت التالية:
 

  الوقفي عناية اإلنماء صندوقاسم الصندوق: 

 اشعار بتغييرات واجبة االشعار على مذكرة المعلومات للصندوقالموضوع: 

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 سياسات االستثمار وممارساته: .2

أنواع األوراق المالية التي سوف  .ب

يستثمر الصندوق فيها بشكل 

 :أساسي

  األسهم )وتشمل أسهم

الشركات المدرجة والطروحات 

األولية وحقوق األولوية 

 -% 0والطروحات المتبقية(. )

25)% 

 وصفقات المرابحة  النقد

االستثمارات في أسواق النقد. و

(0 %- 100)% 

  صناديق المرابحة و أسواق النقد

 %(40 -% 0. )والصكوك

  صناديق المؤشرات المتداولة

 %(15 -% 0وصناديق االستثمار . )

  وصناديق عقارية مدرة أصول

للدخل )تشمل الصناديق العقارية 

 %(80 -% 0المتداولة(. )

  استثمارات الملكية الخاصة ورأس

 %(30-% 0) الجريءالمال 

 :وممارساته االستثمار سياسات .2

أنواع األوراق المالية التي سوف   .ب

يستثمر الصندوق فيها بشكل 

 أساسي:

  األسهم )وتشمل أسهم الشركات

والطروحات األولية المدرجة 

وحقوق األولوية والطروحات 

 %(30 -% 0المتبقية(. ) 

  النقد، صفقات وصناديق المرابحة

% 0واستثمارات في أسواق النقد. )

- 100 )% 

  الصكوك و صناديق الصكوك واي

 -% 0إصدارات مدرة للدخل الثابت. )

60 )% 

 ( .0صناديق المؤشرات المتداولة %- 

40)% 

  أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل

)تشمل الصناديق العقارية 

 %(80 -% 0المتداولة(. )

  استثمارات الملكية الخاصة ورأس

المال الجريء )مباشرة( او من خالل 

 %(30 -% 0الصناديق. )

تم إعادة التوزيع 

 
 
 بصورة أدق تبعا

لمتطلبات الئحة 

 صناديق االستثمار



 
Classification: Internal 

 

 سياسات االستثمار وممارساته: .2

 قيود االستثمار:

 في االستثمار يتجاوز لن .ط

%( 20) نسبته ما الواحد الصندوق

من قيمة أصول الصندوق في 

وحدات صندوق آخر، ولن يتجاوز 

استثمار مدير الصندوق في 

وحدات صناديق االستثمار 

 (نسبتهالعقارية المتداولة ما 

 الصندوق.من أصول  )50%

 سياسات االستثمار وممارساته: .2

 االستثمار:قيود 

 الصندوق في االستثمار يتجاوز لن .ط

%( من قيمة 25) نسبته ما الواحد

أصول الصندوق في وحدات صندوق 

آخر، ولن يتجاوز استثمار مدير 

الصندوق في وحدات صناديق 

االستثمار العقارية المتداولة ما 

 .الصندوقأصول  من) %50 (نسبته

تم إعادة التوزيع 

بصورة أدق تبعا 

الئحة لمتطلبات 

 صناديق االستثمار

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5

  100,000: مصاريف خدمات الحفظ
 
 سنويا

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .5

سوف يتم احتساب  :مصاريف خدمات الحفظ

 من  10االتعاب بنسبة ) 
 
( نقاط أساس سنويا

األصول المدرجة، على ان ال تتجاوز االتعاب 

 وقدرة )
 
 ( فقط مائة ألف ريال100,000مبلغا

 خفض التكاليف

 

مجلس إدارة الصندوق وأن التغيير المقترح ال موافقة  كما يقر مدير الصندوق بأنه تم الحصول على

 الئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية األخرى وأي نظام معمول به في المملكة.يتعارض مع 

 بأن هذه التغييرات تسري بتاريخ 
 
 م.14/01/2020علما

 

 والتقدير،وتقبلوا وافر التحية 

 

 

 

 


