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التقرير السنوي الموجز لصندوق اإلنماء لرعاية األيتام
)أمعلومات الصندوق
1.اسم الصندوق:
صندوق اإلنماء لرعاية األيتام
2.أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
 صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفتــوح ،يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة في دعــم الرعايةالشــاملة لأليتــام مــن خــال تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها وحمايتهــا مــن االندثــار بمــا يحقــق
مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقوف ،حيث يســتقبل مديــر الصندوق
مبالــغ االشــتراك مــن المشــتركين (الواقفيــن) ويســتثمرها بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف ،ويتــم
توزيــع نســبة مــن العوائــد المحققــة (غلــة الوقــف) بشــكل دوري علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق
والمتمثلــة فــي رعايــة األيتــام مــن خــال الجهــة المســتفيدة وهــي المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام.
3.سياسة عوائد استثمارات الصندوق (على مصارف الوقف):
 ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة ( % 70غلــة الوقــف) لصالــح المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام،وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا ،ويحق لمجلس إدارة الصندوق إعادة اســتثمار
ـزء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن  % 30مــن إجمالــي الغلــة لــكل ســنة ماليــة.
جـ ٍ
ً
 سياســة توزيــع الدخــل واألربــاح :ال يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لواقفــي الوحــدات وذلــك نظــرا لطبيعــةالصنــدوق الوقفيــة.
4.يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.
)بأداء الصندوق:
)1جدول يغطي سنة  2019المالية (منذ التأسيس):
2019/12/31

جدول يغطي سنة  2019المالية* (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية (يتضمن
غلة الوقف)

10,516,830.72

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية
(يتضمن غلة الوقف)
أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة(حيثما ينطبق)
نسبة المصروفات
*بدء التشغيل في 14يوليو ،2019
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10.26
األعلى

األقل

10.26

10.00
1,025,221.234

ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لواقفي
الوحدات
%0.81

التقرير السنوي املوجز
لصندوق اإلمناء الوقفي لرعاية األيتام

)2سجل األداء:
.أالعائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات( ،أو منذ التأسيس).
منذ التأسيس

سنة واحدة

ثالث سنوات

%3.39

*NA

*NA

*بداء التشغيل في 14يوليو ،2019

.بالعائد اإلجمالي السنوي للسنة المالية الماضية( ،أو منذ التأسيس).
منذ التأسيس

2019/12/31

%3.39

*NA

*بداء التشغيل في 14يوليو ،2019

.ججدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار منذ التأسيس:
85,462.98

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

%0.81

إجمالي نسبة المصروفات
الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

ال يوجد

)3التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق:
ال يوجد أي تغييرات جوهرية خالل فترة التقرير.
)4اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:
نأمل االطالع على الملحق (.)1
)5تقرير مجلس اإلدارة:

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
ً
اجتمـــع مجلـــس ادارة الصنـــدوق «المجلـــس» مره واحدة خـــال العـــام وقـــد كانـــا فـــي  17يونيو  2019وفيمـــا يلـــي ملخصـــا بمـــا
تـــم مناقشـــته واقـراره فـــي االجتماع.
جدول أعمال االجتماع:
•مقدمة عن الصندوق.
•اعتمد سياسات االستثمار.
•عرض الخطة التسويقية
•ما يستجد من أعمال.
•توصيات مجلس إدارة الصندوق.
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التقرير السنوي املوجز
لصندوق اإلمناء الوقفي لرعاية األيتام

قرارات المجلس  /نتائج االجتماع:
•اعتماد السياسات المتعلقة بحقوق تصويت الصناديق االستثمارية في الجمعيات العامة للشركات.
•المصادقة على مذكرة المعلومات ،الشروط واالحكام وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوق.
•اعتماد سياسة االستثمار.
)6مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغالل الفــرص
االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط وأحــكام الصنــدوق
قــدر اإلمــكان.
)7أداء الصندوق خالل الفترة:
حقق الصندوق عائد صافي بنسبة  % 2.58منذ تأسيسه.
)8للتغييــرات التــي حدثــت علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات او مســتندات الصنــدوق خــال
الفتــرة ،نأمــل االطــاع علــى الملحــق ()2
)9ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار واقفي الوحدات.
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء الوقفي لرعاية األيتام

التقرير السنوي لصندوق اإلنماء لرعاية األيتام
)أمعلومات الصندوق
1.اسم الصندوق:
صندوق اإلنماء لرعاية األيتام
2.أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
 صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفتــوح ،يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة في دعــم الرعايةالشــاملة لأليتــام مــن خــال تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها وحمايتهــا مــن االندثــار بمــا يحقــق
مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقوف ،حيث يســتقبل مديــر الصندوق
مبالــغ االشــتراك مــن المشــتركين (الواقفيــن) ويســتثمرها بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف ،ويتــم
توزيــع نســبة مــن العوائــد المحققــة (غلــة الوقــف) بشــكل دوري علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق
والمتمثلــة فــي رعايــة األيتــام مــن خــال الجهــة المســتفيدة وهــي المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام.
3.سياسة عوائد استثمارات الصندوق (على مصارف الوقف):
 ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة ( % 70غلــة الوقــف) لصالــح المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام،وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا ،ويحق لمجلس إدارة الصندوق إعادة اســتثمار
ـزء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن  % 30مــن إجمالــي الغلــة لــكل ســنة ماليــة.
جـ ٍ
ً
 سياســة توزيــع الدخــل واألربــاح :ال يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لواقفــي الوحــدات وذلــك نظــرا لطبيعــةالصنــدوق الوقفيــة.
4.يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.
)بأداء الصندوق:
)1جدول يغطي سنة  2019المالية (منذ التأسيس):
جدول يغطي سنة  2019المالية* (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:

2019/12/31

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية (يتضمن غلة
الوقف)

10,516,830.72

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية
(يتضمن غلة الوقف)

10.26
األقل

األعلى
أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
10.26
عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة(حيثما ينطبق)
نسبة المصروفات
* بداء التشغيل في 14يوليو ،2019
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10.00
1,025,221.234

ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لواقفي
الوحدات
%0.81

التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء الوقفي لرعاية األيتام

)2سجل األداء:
.أالعائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات( ،أو منذ التأسيس).
منذ التأسيس

ثالث سنوات

سنة واحدة

%3.39

*NA

*NA

* بداء التشغيل في 14يوليو 2019

.بالعائد اإلجمالي السنوي للسنة المالية الماضية( ،أو منذ التأسيس).
منذ التأسيس

2019/12/31

%3.39

*NA

* بداء تشغيل الصندوق في  14يوليو 2019

.ججدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار منذ التأسيس:
85,462.98

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
إجمالي نسبة المصروفات

%0.81

الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

ال يوجد

)3التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق:
ال يوجد أي تغييرات جوهرية.
)4اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:
نأمل االطالع على الملحق (.)1
)5تقرير مجلس اإلدارة:
تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
ً
اجتمـــع مجلـــس ادارة الصنـــدوق «المجلـــس» مره واحدة خـــال العـــام وقـــد كان فـــي  17يونيو  2019وفيمـــا يلـــي ملخصـــا بمـــا
تـــم مناقشـــته واقـــراره فـــي االجتماع.
جدول أعمال االجتماع:
•مقدمة عن الصندوق.
•اعتمد سياسات االستثمار.
•عرض الخطة التسويقية
•ما يستجد من أعمال.
•توصيات مجلس إدارة الصندوق.
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء الوقفي لرعاية األيتام

قرارات المجلس  /نتائج االجتماع:
•اعتماد السياسات المتعلقة بحقوق تصويت الصناديق االستثمارية في الجمعيات العامة للشركات.
•المصادقة على مذكرة المعلومات ،الشروط واالحكام وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوق.
•اعتماد سياسة االستثمار.
)أمدير الصندوق:
)1بيانات مدير الصندوق:
شركة اإلنماء لالستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم09134 - 37 :
الرياض ،حي العليا ،برج العنود ،طريق الملك فهد.
ص.ب 55560 .الرياض  11544المملكة العربية السعودية
هاتف8004413333 :
الموقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
)2مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغالل
الفــرص االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط وأحــكام
الصنــدوق قــدر اإلمــكان.
)3أداء الصندوق خالل الفترة:
حقق الصندوق عائد صافي بنسبة  % 2.58منذ تأسيسه.
)4للتغييــرات التــي حدثــت علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات او مســتندات الصنــدوق خــال
الفتــرة ،نأمــل االطــاع علــى الملحــق ()2
)5ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.
)6اإلفصــاح عــن نســبة رســوم اإلدارة المحتســبة علــى الصنــدوق نفســه والصناديــق التــي يســتثمر فيهــا
الصنــدوق بشــكل كبيــر:
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 % 20من صافي العائد اليومي

)7بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــال الفتــرة ،مبينــا بشــكل واضــح ماهيتهــا
وطريقــة االســتفادة منها:
ال ينطبق لعدم وجود عموالت خاصة في شروط واحكام الصندوق.
)8مخالفات قيود االستثمار
ال يوجد
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء الوقفي لرعاية األيتام

)بأمين الحفظ
1.بيانات أمين الحفظ
شركة نمو المالية
“شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة” مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية
المركز الرئيسي :حي المروج ،طريق العليا العام
صندوق بريد  92350الرياض 11653
هاتف+ 966114942444:
فاكس+ 966114944266 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكتروني:
www.nomwcapital.com.sa
2.واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
.أاألدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ً
ً
ُ ّ
)1يعــد أميــن الحفــظ مســؤوال عــن التزاماتــه وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح
ً
ً ُ ّ
ٌ
ســواء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا ثالثــا ،ويعــد
المطبقــة ذات العالقــة،
ً
أميــن الحفــظ مســؤوال تجــاه مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق
ُ
عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر المتعمــد.
ً
ُ ُّ
)2يعــد أميــن الحفــظ مســؤوال عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات،
وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول
الصنــدوق.
ً
ً
.بالمهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
 )1حفظ أصول الصندوق.
 )2حماية أصول الصندوق لصالح المشتركين بالوحدات.
 )3حفظ مستندات الصندوق.
3.بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي:
)1

إصدار الوحدات :المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.

 )2سعر الوحدات :المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.
)3
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.تالمحاسب القانوني:
)1

بيانات المحاسب القانوني
بي أو دي د .محمد العمري وشركاءه
المملكة العربية السعودية
ص.ب 8736 .الرياض 11492
هاتف + 966 11 278 0608
فاكس + 966 11 278 2883
الموقع االلكترونيwww.alamri.com :

.تالقوائم المالية:
لــم يتــم تدقيــق القوائــم الماليــة للصنــدوق وذلــك الن تــم تشــغيله فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2019
فقــط
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ملحق ()1
سياسات التصويت

البيان
رقم السياسة1-0 :
التصنيف :سياسة عامة
مقدمة
تــم إعــداد سياســات حقــوق التصويــت (“السياســات”) صنــدوق اإلنمــاء الوقفــي لرعايــة األيتــام (“الصنــدوق”) المــدار مــن قبــل شــركة
ً
اإلنمــاء لالســتثمار وفقــا للفقــرة (ج) مــن المــادة  53مــن الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم
 2006 – 193 – 1بتاريــخ  1424/6/19هـــ (الموافــق  2006/7/15م) المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2016 – 61 – 1بتاريــخ
1437/8/16هـــ (الموافــق 2016/5/23م).
السياسات
ُ َ
بشــكل عــام ،يمنــح المســاهمون فــي الشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) حقــوق تصويــت بخصــوص
أســهمهم .تســمح هــذه الحقــوق للمســاهمين بالتصويــت فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العامــة العاديــة وغيــر العاديــة علــى
المســائل المعروضــة علــى جمعيــة المســاهمين .فــي بعــض الحــاالت ،ســيقوم المســاهمون بــاإلدالء بأصواتهــم بالوكالــة بــدال مــن حضــور كل
اجتمــاع الجمعيــات العامــة للمســاهمين.
هــذا وتلتــزم أي شــركة مدرجــة (“شــركة” أو “الشــركة”) فــي تــداول باإلعــان فــي الموقــع اإللكترونــي لتــداول عــن أي دعــوة الجتمــاع
الجمعيــات العامــة للمســاهمين العاديــة أو غيــر العاديــة مــع ذكــر المســائل التــي ســيتم مناقشــتها والتصويــت عليهــا مــن قبــل المســاهمين
فــي االجتمــاع ذي العالقــة .ويتــم عــرض المســائل مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة على
المســاهمين للتصويــت عليهــا.
ً
يكــون لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار (“مديــر الصنــدوق”) بصفتهــا مديــرا للصنــدوق صالحيــة ممارســة أيــة حقــوق تصويــت تمنــح للصنــدوق بصفتــه
(الصنــدوق) مالــكا لألســهم المدرجــة والتــي يقــوم الصنــدوق بتملكهــا مــن وقــت آلخــر (“األســهم”) .حيــث أن السياســة العامــة لمديــر
الصنــدوق مبنيــة علــى ممارســة هــذه الحقــوق بمــا يتفــق مــع مصالــح الصنــدوق كتلــك التــي يحددهــا الشــخص المســؤول عــن التصويــت علــى
األســهم وقــت اإلدالء باألصــوات .إال أنــه وفــي بعــض الحــاالت ،قــد يكــون مــن المصلحــة المثلــى لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق االمتنــاع عــن
التصويــت حــول مســألة معينــة.
فيمــا يلــي بيــان بالسياســات التــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق عنــد ممارســة أو عــدم ممارســة أيــة حقــوق تصويــت يمتلكهــا
ً
الصنــدوق بصفتــه مالــكا لألســهم:
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(أ) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بالتصويت على المسائل الروتينية:
تتضمــن جــدول أعمــال اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة للشــركات المدرجــة عــادة مســائل اعتياديــة منهــا انتخــاب أعضاء مجلس
إدارة للشــركة ،وتعييــن المدققيــن الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم ،واعتمــاد أو تعديــل برامــج تعويــض اإلدارة وإبــراء ذممهــم لســنة ماليــة
محــددة ،وتعديــل رســملة الشــركة (ويشــار إليهــا مجتمعــة مــع تلــك التــي فــي حكمهــا مــن المســائل األخــرى والتــي يتــم عرضهــا عــادة
فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة بـــ “المســائل الروتينيــة”) .مــن وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق ،بحكــم أن مديــر الصندوق لن
يقــوم بتبــوء أي منصــب إداري فــي الشــركة المدرجــة المســتثمر فيهــا مــن قبــل الصنــدوق ،فــإن قــرار االســتثمار فــي أي شــركة مدرجــة
يعتمــد بدرجــة معينــة علــى إدارة تلــك الشــركة وتقديرهــا وإدراكهــا لألعمــال المناطــة بهــا .وبالتالــي ،فســوف يتــم بشــكل عــام التصويــت
علــى المســائل الروتينيــة وفقــا لإلرشــادات التاليــة (“اإلرشــادات المتعلقــة بالتصويــت”) وهــي عبــارة عــن مبــادئ عامــة ســوف تســاعد فــي
تحديــد قــرار التصويــت مــع أو ضــد باإلضافــة إلــى قــرار عــدم التصويــت علــى المســائل الروتينيــة:
 )1مجلــس اإلدارة :ســيتم التصويــت (فــي حــال اكتمــال النصــاب القانونــي) علــى القــرارات التــي تعمــل علــى تعزيــز قــدرة مجالــس إدارة
الشــركات المدرجــة علــى التصــرف بمــا يتفــق مــع المصالــح المثلــى للمســاهمين فــي الشــركة المدرجــة بشــكل عــام ولمالكــي الوحــدات
فــي الصنــدوق بشــكل خــاص.
 )2المدققــون وأتعــاب المدقــق :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم توصيــات لجنــة المراجعــة للشــركة المتعلقــة بتعييــن مدققــي الحســابات
ً
وأتعابهــم وذلــك وفقــا لمــا يتوافــق مــع أحــكام الحوكمــة الــواردة فــي نظــام الشــركات الســعودي والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
مــن هيئــة الســوق الماليــة والتعاميــم ذات العالقــة الصــادرة منهــا.
 )3تعويــض اإلدارة :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم ترتيبــات التعويــض المرتبطــة بــاألداء التجــاري واإلداري طويــل األجــل وتطــور حقــوق الملكيــة
لألســهم .يجــب أن تحــث هــذه الترتيبــات اإلدارة علــى تحقيــق أهــداف األداء ونمــو حقوق ملكية األســهم في الشــركة لتحســين التوافق
بيــن مصالــح اإلدارة ومصالــح المســاهمين .لــن يتــم دعــم خطــط خيــارات األســهم أو خطــط حوافــز اإلدارة التــي ال يتــم اإلفصــاح عــن
تفاصيلهــا بشــكل كاف (أي حتــى يتــم إعطــاء المســاهمين معلومــات هامــة حــول طبيعــة ونطــاق خطــة خيــارات األســهم أو حوافــز
اإلدارة) أو تلــك التــي تكــون ســخية بشــكل مفــرط.
 )4التغييــرات فــي الرســملة :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم التغييــرات فــي الرســملة حيــن يتــم إثبــات أن الحاجــة المعقولــة للتغييــر هــي لصالــح
أعمــال الشــركة .لــن يتــم دعــم التغييــرات التــي تــؤدي إلــى تخفيــف مفــرط لقيمــة األســهم المملوكــة مــن قبل المســاهمين المســجلين
فــي ســجل الشــركة قبــل تاريــخ التغييــر فــي الرســملة .ســيؤخذ بعيــن االعتبــار اســتخدام العائــدات الناتجــة عــن أيــة زيــادة فــي رأس المــال
فــي تحديــد فيمــا إذا كان ســيتم التصويــت لصالــح اقتــراح زيــادة رأس المــال أو ضــده.
 )5سياســة عــدم التصويــت :علــى الرغــم مــن أنــه وبشــكل عــام ســوف يتــم التصويــت مــن قبــل مديــر الصنــدوق علــى المســائل المعروضــة
علــى الجمعيــات العموميــة للمســاهمين للشــركات المدرجــة التــي يســتثمر الصنــدوق فيهــا وفقــا للنقــاط أعــاه ،فقــد تكــون هنــاك
حــاالت يكــون مــن المصلحــة المثلــى للصنــدوق التصويــت بطريقــة تختلــف عــن تلــك النقــاط (مثــا إذا قــام مجلــس إدارة الشــركة المدرجــة
ذات العالقــة باإلفصــاح عــن معلومــات خاطئــة أو بيانــات ومعلومــات غيــر واضحــة أو انحرفــت عــن أفضــل الممارســات المطبقــة أو عــن
مصالــح المســاهمين فــي الشــركة المدرجــة) .ســوف يتــرك القــرار النهائــي حــول الطريقــة التــي ســيتم بهــا التصويــت مــن عدمــه علــى
ً
تلــك المســائل للشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق (كمديــر المحفظــة مثــا) ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المصالــح
المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه.
(ب) اإلرشادات المتعلقة بالتصويت حول المسائل غير الروتينية:
يتــم تنــاول المســائل غيــر الروتينيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك المســائل المتعلقــة باألعمــال الخاصــة بالشــركة أو تلــك التــي يطرحهــا المســاهمون
فــي الشــركة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة مــع التركيــز علــى التأثيــر المحتمــل للتصويــت علــى قيمــة اســتثمارات الصنــدوق فــي الشــركة.
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وســوف يتــم أيضــا النظــر فــي اإلرشــادات أعــاه والمتعلقــة بالتصويــت فــي المســائل الروتينيــة عنــد تقريــر كيفيــة التصويــت حــول المســائل غير
الروتينية.
(ج) التصويت على المسائل التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح:
عندمــا يــؤدي تصويــت مديــر الصنــدوق أو وكيلــه علــى واحــدة أو أكثــر مــن المســائل الروتينيــة أو المســائل غيــر الروتينيــة المطروحــة للتصويت
فــي اجتمــاع جمعيــة عامــة للشــركة إلــى نشــوء تضــارب محتمــل فــي المصالــح بيــن مديــر الصنــدوق والصنــدوق ،فإنــه وألجــل تالفــي تضــارب
المصالــح آنــف الذكــر مــع وضــع مصالــح الصنــدوق فــي المرتبــة األولــى ،فســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بالخطــوات التــي تضمــن أن التصويــت
قــد تــم:
ً
ً
 )1وفقــا للقــرار االســتثماري الخــاص بالشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق (كمديــر المحفظــة مثــا) ،بحيــث يكــون
غيــر متأثــر بــأي اعتبــارات عــدى تلــك التــي تصــب فــي مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.
ً
 )2خاليــا مــن أي تأثيــر مــن قبــل مديــر الصنــدوق أي مــن الشــركات التابعــة لــه وبــدون أخــذ أي اعتبــار لمصالــح مديــر الصنــدوق أو أي مــن
الشــركات التابعــة لــه قبــل مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.
وفــي جميــع األحــوال ،متــى مــا رأى الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق ضــرورة رفــع المســألة التــي قــد ينشــأ
عنهــا تضــارب بيــن مصالــح مديــر الصنــدوق والصنــدوق لمجلــس إدارة الصنــدوق ،ســيقوم أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين
باألخــذ باالعتبــار تلــك المســألة والتوصيــة فــي شــأنها ،مــع العلــم ً بــأن القــرار النهائــي المتعلــق بالتصويــت يرجــع للشــخص المكلــف
بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق
(د) إدارة التصويت بالوكالة:
 )1االلتــزام بسياســة التصويــت بالوكالــة :يتــم تزويــد كل شــخص أو كيــان يعهــد إليــه بالتصويــت بخصــوص األســهم المملوكــة للصنــدوق
فــي الشــركات المدرجــة بنســخة عــن هــذه السياســة ويتوقــع منــه التصويــت وفقــا لهــذه السياســة فــي جميــع األوقــات .فــي حــال
توقــع أي شــخص االنحــراف عــن السياســات المبينــة هنــا ،ســيقوم بالحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن مديــر الصنــدوق قبــل
التصويــت.
 )2االحتفــاظ بســجل التصويــت بالوكالــة :ســيتم االحتفــاظ بســجل بكافــة التوكيــات التــي تــم اســتالمها وكافــة األصــوات التــي تــم اإلدالء
بهــا (بمــا فــي ذلــك كيفيــة اإلدالء بتلــك األصــوات) مــن قبــل الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق .يتــم االحتفاظ
بســجل التصويــت بالوكالــة وعرضــه علــى مجلــس إدارة الصنــدوق خــال اجتماعاتــه.
(هـ) قرار التصويت أو عدم التصويت حول المسائل الروتينية أو غير الروتينية:
يكــون للشــخص المســؤول عــن األســهم التــي تمنــح حــق التصويــت والمملوكــة مــن قبــل الصنــدوق حريــة اختيــار التصويــت أو عــدم التصويــت
حــول المســائل الروتينيــة أو غيــر الروتينيــة ،مــع إيــاء العنايــة الواجبــة لهــذه السياســة والمصلحــة المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه.
فــي الحــاالت التــي يقــرر فيهــا ذلــك الشــخص أن التصويــت ليــس فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق ،أو فــي الحــاالت التــي ال يؤدي
فيهــا التصويــت إلــى إضافــة أيــة قيمــة ،لــن يكــون هنــاك حاجــة للتصويــت.
(و) طرق حضور الجمعيات والتصويت:
تبعا للطرق المتوفرة ،فقد يتم حضور أية جمعية و/أو التصويت على مسائلها (من قبل مدير الصندوق أو وكيله) بأحد الطرق التالية:
 )1الحضور لموقع الجمعية والتصويت على مسائلها
 )2الحضور لموقع الجمعية وعدم التصويت على مسائله
 )3التصويت على مسائل الجمعية من خالل القنوات االلكترونية المعتمدة
 )4الحضور و/أو التصويت بأية طرق معتمدة أخرى غير تلك المذكورة أعاله.
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ملحق ()2
التغييرات على مستندات الصندوق

التغيير

تغييرات في مجلس إدارة
الصندوق:
استقالة األستاذ الدكتور/
عبدالعزيز بن إبراهيم بن
ُ
سليمان العمري ،وانضمام
االستاذ  /صالح بن خليف
الدهمشي

توزيع األصول
تم إعادة
ً
بصورة أدق تبعا لمتطلبات
الئحة صناديق االستثمار
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قبل

بعد

األستاذ  /عبد المحسن عبد العزيز فارس
الدكتور  /عبد المحسن عبد العزيز فارس
الفارس (رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو الفارس) رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو
غير مستقل)
غير مستقل)
الدكتور  /محمد بن إبراهيم محمد
الدكتور  /محمد بن إبراهيم محمد
السحيباني (عضو مستقل)
السحيباني (عضو مستقل)
األستاذ  /سلطان بن محمد بن عبدالله
األستاذ  /سلطان بن محمد بن عبدالله
العيسى (عضو مستقل)
العيسى (عضو مستقل)
الدكتور  /أحمد بن عوضة بن أحمد الزهراني االستاذ  /أحمد بن عوضة بن أحمد الزهراني
(عضو غير مستقل)
(عضو غير مستقل)
األستاذ الدكتور /عبد العزيز بن إبراهيم بن
االستاذ  /صالح بن خليف الدهمشي (عضو
ُ
غير مستقل)
سليمان العمري (عضو غير مستقل)
األستاذ /مازن بن فواز بن أحمد بغدادي
األستاذ /مازن بن فواز بن أحمد بغدادي
(عضو غير مستقل)
(عضو غير مستقل)
 .2سياسات االستثمار وممارساته:
ب .أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر
الصندوق فيها بشكل أساسي:
•األسهم (وتشمل أسهم الشركات
المدرجة والطروحات األولية وحقوق
األولوية والطروحات المتبقية)- % 0( .
)% 25
•النقد وصفقات المرابحة واالستثمارات
في أسواق النقد)% 100 - % 0( .
•صناديق المرابحة وأسواق النقد
والصكوك)% 40 - % 0( .
•صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق
االستثمار)% 15 - % 0( .
•أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل
(تشمل الصناديق العقارية المتداولة).
()% 80 - % 0
•استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال
الجريء ()% 30 - % 0

 .2سياسات االستثمار وممارساته:
ب .أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر
الصندوق فيها بشكل أساسي:
•األسهم (وتشمل أسهم الشركات
المدرجة والطروحات األولية وحقوق
األولوية والطروحات المتبقية)- % 0( .
)% 30
•النقد ،صفقات وصناديق المرابحة
واستثمارات في أسواق النقد- % 0( .
)% 100
•الصكوك وصناديق الصكوك واي
إصدارات مدرة للدخل الثابت60 - % 0( .
)%
•صناديق المؤشرات المتداولة40 - % 0( .
)%
•أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل
(تشمل الصناديق العقارية المتداولة).
()% 80 - % 0
•استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال
الجريء (مباشرة) او من خالل الصناديق.
()% 30 - % 0
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التغيير

تحديد القيود
تم إعادة
ً
بصورة أدق تبعا لمتطلبات
الئحة صناديق االستثمار

قبل

بعد

 .2سياسات االستثمار وممارساته:
قيود االستثمار:
لن يتملك الصندوق أكثر من ( )% 10من
أوراق مالية صادرة من صدر واحد.
ط .لن يتجاوز االستثمار في الصندوق
الواحد ما نسبته ( )% 20من قيمة أصول
الصندوق في وحدات صندوق آخر ،ولن
يتجاوز استثمار مدير الصندوق في
وحدات صناديق االستثمار العقارية
المتداولة ما نسبته ( )% 50من أصول
الصندوق.

 .2سياسات االستثمار وممارساته:
قيود االستثمار:
لن يتملك الصندوق أكثر من ( )% 10من
أوراق مالية صادرة من مصدر واحد
ط .لن يتجاوز االستثمار في الصندوق
الواحد ما نسبته ( )% 25من قيمة أصول
الصندوق في وحدات صندوق آخر ،ولن
يتجاوز استثمار مدير الصندوق في
وحدات صناديق االستثمار العقارية
المتداولة ما نسبته ()% 50من أصول
الصندوق.

واألتعاب:
 .5مقابل الخدمات والعموالت
ً
مصاريف خدمات الحفظ 120,000 :سنويا.
تغيير رسوم أمين الحفظ
لتخفيض التكلفة
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• .5مقابل الخدمات والعموالت
واألتعاب:
االتعاب بنسبة
احتساب
يتم
•سوف
ً
( )10نقاط أساس سنويا من األصول
المدرجة ،على ان ال تتجاوز االتعاب
ً
مبلغا وقدرة ( )100,000فقط مائة
ألف ريال.

