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تــم اعتمــاد صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي علــى أنــه صنــدوق اســتثمار متوافــق مــع المعاييــر الشــرعية المجــازة مــن ِقبــل 
الهيئــة الشــرعية المعينــة لصنــدوق االســتثمار

شــروط وأحــكام صنــدوق االســتثمار وجميــع المســتندات األخــرى خاضعــة لالئحــة صناديــق االســتثمار ,تعليمــات الصناديــق 
االســتثمارية الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، وتتضمــن معلومــات كاملــة وواضحــة وصحيحــة وغيــر 

.
ً

 ومعدلــة
ً

مضللــة عــن الصنــدوق وتكــون محدثــة

مدير الصندوق
شركة اإلنماء لالستثمار

أمين الحفظ
شركة نمو المالية لالستشارات المالية 

ننصــح المشــتركين )الواقفيــن( المحتمليــن بضــرورة قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام مــع مذكــرة المعلومــات والمســتندات 
األخــرى للصنــدوق بعنايــة وفهمهــا، وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه الشــروط واألحــكام، ننصــح باألخــذ بمشــورة 

مستشــار مهنــي.

ها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات الصندوق.
َ
ِبل

َ
وقع المشترك )الواقف( على شروط وأحكام الصندوق وق

صدرت هذه الشروط واألحكام في 2020/07/23م.

تاريخ موافقة الهيئة العامة لألوقاف على تأسيس الصندوق 1441/09/14هـ الموافق 2020/04/07م.
تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته 2020/07/23م.
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المقدمة
ــر الريــاض الوقفــي إلــى أْن يكــون برنامــج اســتثمار جماعــي وقفــي مفتــوح، ُيعنــى بتنميــة المــوارد 	  يهــدف صنــدوق ب

الوقفيــة فــي الجانــب االجتماعــي بمــا يعــود بالنفــع علــى المشــترك )الواقــف( والمســتفيد واألصــل الموقــوف، باإلضافــة 
إلــى إتاحــة فرصــة المشــاركة فــي الصنــدوق الوقفــي لشــريحة كبيــرة مــن المجتمــع ممــا ســيعزز المــالءة الماليــة 

للصنــدوق ومصــارف الوقــف.

يجــب علــى المشــتركين )الواقفيــن( المحتمليــن قــراءة الشــروط واألحــكام الخاصــة بالصنــدوق قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن 	 
االشــتراك فــي الصنــدوق، كمــا يجــب علــى كل مشــترك )واقــف( التحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هذه الشــروط 
واألحــكام، وفــي حــال عــدم تمكنهــم مــن اســتيعاب محتويــات الشــروط واألحــكام فيجــب علــى المشــترك )الواقــف( 

المحتمــل الســعي للحصــول علــى استشــارة مهنيــة أو قانونيــة مــن جهــة مســتقلة.

يهــدف صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي إلــى تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف )األصــل الموقــوف(، وتوزيــع نســبة 	 
مــن العوائــد )غلــة الوقــف( علــى مصــارف الوقــف، حيــث ســيتم االســتثمار فــي أنــواع متعــددة مــن األصــول االســتثمارية 
طويلــة وقصيــرة األجــل لتنميــة األصــول وتحقيــق عوائــد دوريــة لمصــارف الوقــف، علــى أن يكــون التوزيــع مــن العوائــد 

)غلــة الوقــف( وليــس مــن األصــل الموقــوف.

ويســتهدف الصنــدوق المشــتركين الراغبيــن فــي االشــتراك فــي األوقــاف المخصــص ريعهــا لألعمــال الخيريــة ولألســر 	 
الفقيــرة والمحتاجــة )مصــارف الوقــف( والمحــددة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ولطبيعــة الصنــدوق الوقفيــة فلــن 

يكــون هنــاك خيــار اســترداد الوحــدات مــن الصنــدوق.

 لتعظيــم العوائــد )غلــة الوقــف( وتقليــل 	 
ً
 مــن أصولــه فــي أنــواع أصــول متعــددة؛ وذلــك ســعيا

ً
سيســتثمر الصنــدوق جــزءا

عامــل المخاطــرة والمحافظــة علــى األصــل الموقــوف؛ لــذا فــإن مخاطــر االســتثمار فــي هــذه األصــول -التــي تشــمل علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر: )األوراق الماليــة، العقــارات، اســتثمارات الملكيــة الخاصــة(- قــد تكــون أعلــى مــن مخاطــر االســتثمار 
فــي غيرهــا مــن أدوات االســتثمار األخــرى، إال أنَّ تنويــع اســتثمارات الصنــدوق عبــر توزيعهــا فــي فئــات أصــول متعــددة 
مــن الممكــن أن يســهم فــي تقليــل عامــل المخاطــرة؛ لــذا ينبغــي علــى المشــترك )الواقــف( المحتمــل االطــالع علــى 

تفاصيــل المخاطــر المذكــورة فــي الفقــرة رقــم )3( مــن مذكــرة معلومــات الصنــدوق.

 لالئحــة صناديــق االســتثمار, تعليمــات 	 
ً
الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثمار جماعــي )وقفــي( مفتــوح ومؤســس وفقــا

العالقــة.  ذات  المطبقــة  واللوائــح  واألنظمــة  الوقفيــة  االســتثمارية  الصناديــق 

الصنــدوق 	  مديــر  مــن  المعــدة  واألحــكام  الشــروط  نمــوذج  علــى  المشــترك  بتوقيــع  الصنــدوق  فــي  االشــتراك  يتــم 
والمعتمــدة مــن الهيئــة العامــة لألوقــاف وهيئــة الســوق الماليــة والهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق، وبتوقيــع 
المشــترك )الواقــف( المحتمــل علــى هــذه الشــروط واألحــكام فإنــه يكــون قــد وافــق علــى وقــف الوحــدات المشــترك بهــا 

وصــرف عوائدهــا )غلــة الوقــف( فــي المصــارف المحــددة فــي هــذه الشــروط واألحــكام. 

 مــن مديــر الصنــدوق باالشــتراك 	 
ً

ال تمثــل آراء مديــر الصنــدوق ومحتويــات الشــروط واألحــكام الخاصــة بالصنــدوق توصيــة
فــي وحــدات الصنــدوق.

 لــدى أي بنــك محلــي، وقــد علــم المشــترك )الواقــف( المحتمــل أنَّ قيمــة 	 
ً
إن االشــتراك فــي الصنــدوق ال يعــد إيداعــا

الوحــدات عرضــة للصعــود والهبــوط، وال يتحمــل مديــر الصنــدوق أي خســارة ماليــة قــد تترتــب علــى هــذا الصنــدوق.

هــذه الشــروط واألحــكام مطابقــة لالئحــة صناديــق االســتثمار، تعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح 
المطبقــة ذات العالقــة وتحتــوي علــى إفصــاح كامــل وصحيــح بجميــع الحقائــق الجوهريــة ذات العالقــة بالصنــدوق. 
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قائمة المصطلحات
»نظــام الســوق الماليــة )النظــام(«: نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 1424/6/2 هـــ 

والمعــدل بتاريــخ 2019/9/17م بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء )وأي تعديــالت أخــرى تتــم عليــه مــن وقــت آلخــر(.

»هيئــة الســوق الماليــة« أو »الهيئــة«: تعنــي هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة -حيثمــا يســمح 
النــص- أي لجنــة أو لجنــة فرعيــة أو موظــف أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء أي وظيفــة مــن وظائــف هيئــة الســوق 

الماليــة.

»الهيئــة العامــة لألوقــاف«: تعنــي الهيئــة العامــة لألوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية شــاملة -حيثمــا يســمح النــص- أي 
لجنــة أو لجنــة فرعيــة أو موظــف أو وكيــل يمكــن أن يتــم تفويضــه ألداء أي وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة العامــة لألوقــاف.

»نظــام مكافحــة غســل األمــوال«: يعنــي نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/31( وتاريــخ 
1433/5/11هـــ. 

»نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )»VAT«(: يعنــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة)“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م / 113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )»GAZT«(، وتــم 
فــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات 

ُ
 مــن 1 ينايــر 2018م )»تاريــخ الســريان«(، وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة ت

ً
البــدء بتطبيقــه اعتبــارا

التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت.

»الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم«: تعنــي اللوائــح التــي تحمــل االســم نفســه الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية 
بموجــب القــرار رقــم 2005-83-1 بتاريــخ 1426/05/21 هجريــة )الموافــق 2005/06/28 ميالديــة( وتعديالتــه أو إعــادة تشــريعه 
وإنفاذه من وقت آلخر بموجب نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02 
هـــ )الموافــق 2003/07/31 م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-86-2017 وتاريــخ 1438/12/27 الموافــق 

2017/9/18 وتعديالتــه أو إعــادة إصــداره مــن وقــت آلخــر. 

ــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )1 - 193 - 2006( بتاريــخ  »الئحــة صناديــق االســتثمار«: أي الالئحــة الصــادرة عــن هيئ
1-61-2016 وتاريــخ  رقــم  الماليــة  الســوق  بقــرار مجلــس هيئــة  المعدلــة  / 07 / 2006 م(   15 )الموافــق  06/19 /1427 هـــ 

1437/8/16هــــ الموافــق 2016/5/23م بصيغتهــا المعدلــة أو المعــاد إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.

العامــة والخاصــة  المصالــح  المحافظــة علــى  المجتمــع فــي  أفــراد ومؤسســات  اشــتراك  »التكافــل االجتماعــي«: يعنــي 
 
ً
للمجتمــع ككل، ودرء المفاســد التــي قــد تؤثــر علــى المجتمــع كمنظومــة بحيــث يشــعر كل فــرد ومؤسســة بــأن لديــه واجبــا

تجــاه اآلخريــن غيــر القادريــن علــى تحقيــق حاجاتهــم الخاصــة وذلــك بإيصــال المنافــع إليهــم ورفــع الضــرر عنهـــم.

»الشخص«: أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة المملكة العربية السعودية.

»الشــخص المرخــص لــه«: شــخص مرخــص لــه ممارســة أعمــال األوراق الماليــة بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة 
عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.

»شــركة اإلنمــاء لالســتثمار« أو »مديــر الصنــدوق«: تعنــي شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية 
مقفلــة ُمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010269764(، وُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم )-37 
09134( لمزاولــة نشــاط التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي 

أعمــال األوراق الماليــة.

 »أميــن الحفــظ«: يعنــي شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة، شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة ُمقيــدة بالســجل 
التجــاري رقــم )1010404870(، وُمرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم )37-13172( لمزاولــة نشــاط التعامــل 

بصفــة أصيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة.

»الســوق«: تعنــي شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أو الســوق الماليــة الســعودية. وتشــمل حيــث يســمح ســياق 
ــف فــي الوقــت الحاضــر بالقيــام 

َّ
النــص بذلــك أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو موظــف، أو مســؤول، أو تابــع، أو وكيــل يمكــن أن يكل

ــارة »فــي الســوق« تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــالل أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا  ــأٍي مــن وظائــف الســوق. وعب ب
الســوق.
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»تداول«: النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

»الهيئــة الشــرعية«: تعنــي الهيئــة الشــرعية التــي تشــرف علــى جميــع منتجــات شــركة اإلنمــاء لالســتثمار وعملياتهــا. لمزيــد 
مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )11( مــن مذكــرة المعلومــات.

»المعاييــر والضوابــط الشــرعية«: هــي األحــكام والمعاييــر والضوابــط الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية للصنــدوق، يرجــى 
االطــالع علــى البنــد رقــم )11 -د( مــن مذكــرة المعلومــات.

»جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض«: جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض تســهم فــي تقديم المســاعدات المالية والعينيــة للمحتاجين 
وهــي احــدى الجمعيــات الرائــدة فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة؛ تأسســت جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى يــد خــادم 

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز عــام 1374.

 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة 
ً
»مجلــس إدارة الصنــدوق«: هــو مجلــس إدارة ُيعيــن أعضــاءه مديــر الصنــدوق وفقــا

واللوائــح ذات العالقــة لمراقبــة أعمــال مديــر الصنــدوق وســير أعمــال الصنــدوق. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى 
البنــد رقــم )10( مــن مذكــرة المعلومــات.

»عضــو مجلــس إدارة مســتقل«: عضــو مجلــس إدارة صنــدوق مســتقل يتمتــع باالســتقاللية التامــة، وممــا ينافــي االســتقاللية 
-علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- مــا يأتــي: 

 لــدى مديــر الصنــدوق أو تابــع لــه، أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ الصنــدوق، أو لديــه . 1
ً
أن يكــون موظفــا

عمــل جوهــري أو عالقــة تعاقديــة مــع مديــر الصنــدوق أو أي مديــر صنــدوق مــن الباطــن أو أميــن حفــظ ذلــك الصنــدوق.
أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو أي تابع له.. 2
أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــع أي مــن كبــار التنفيذييــن لــدى . 3

مديــر الصنــدوق أو أي تابــع لــه.
 لحصص سيطرة في مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميين الماضيين.. 4

ً
أن يكون مالكا

 
ً
»مســؤول المطابقــة وااللتــزام«: مســؤول المطابقــة وااللتــزام لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار الــذي يتــم تعيينــه وفقــا

لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم.

 ومتوافــق 
ً
 عامــا

ً
»الصنــدوق«: يعنــي صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي، وهــو صنــدوق وقفــي اســتثماري مفتــوح ومطــروح طرحــا

مــع الضوابــط والمعاييــر الشــرعية، يســتثمر فــي أصــول اســتثمارية متعــددة، وتديــره شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

»صندوق استثماري مفتوح«: صندوق استثماري ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة.

»رأس مال الصندوق / إجمالي قيمة أصول الصندوق«: مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(.

»شــروط وأحــكام الصنــدوق«: تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة بصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي التــي تحتــوي البيانــات 
 ألحــكام مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، تعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة 

ً
واألحــكام الحاكمــة لعمــل الصنــدوق وفقــا

واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، ويتــم توقيعهــا بيــن مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات.

»مذكــرة المعلومــات«: تعنــي مذكــرة المعلومــات المتعلقــة بصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي التــي تحتــوي البيانــات المطلوبــة 
 ألحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار.

ً
وفقــا

»رســوم إدارة الصنــدوق«: التعويــض والمصاريــف واألتعــاب التــي يتــم دفعهــا لمدير الصندوق مقابــل إدارة أصول الصندوق. 
لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )5( من مذكــرة المعلومات.

»المصاريــف الفعليــة«: هــي المصاريــف والرســوم المســتحقة التــي تدفــع مــن الصنــدوق، علــى ســبيل المثــال وليــس 
الحصــر: المصاريــف المتعلقــة بمصاريــف أدارة وتقويــم االصــول العقاريــة، وطباعــة التقاريــر الســنوية للصنــدوق وتوزيعهــا، 

والمصاريــف التســويقية والنثريــات.

 لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة المعلومات.
ً
»اشتراك«: هو ما يقدمه المشترك )الواقف( لغرض الوقف وفقا

»نمــوذج طلــب االشــتراك«: النمــوذج المســتخدم لطلــب االشــتراك فــي الصنــدوق وأي مســتندات مطلوبــة حســب لوائــح هيئــة 
الســوق الماليــة وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وأي معلومــات مرفقــة يوقعهــا المشــترك )الواقــف( 

بغــرض االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق شــريطة اعتمــاد مديــر الصنــدوق.

»الوحدات«: هي حصص مشاعة تمثل أصول الصندوق.
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»مالــك الوحــدة/ المشــترك )الواقــف(/ العميــل«: مصطلحــات مترادفــة، ويســتخدم كل منهــا لإلشــارة إلــى الشــخص الــذي 
يشــترك فــي الصنــدوق بقصــد الوقــف.

»صافــي قيمــة األصــول للوحــدة«: القيمــة النقديــة ألي وحــدة علــى أســاس إجمالــي قيمــة أصــول صنــدوق االســتثمار 
 منهــا قيمــة الخصــوم والمصاريــف، ثــم ُيقســم الناتــج علــى إجمالــي عــدد الوحــدات القائمــة فــي تاريــخ التقويــم.

ً
مخصومــا

»يــوم التقويــم«: يقصــد بــه اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وهــو آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع 
ســنة ماليــة.

»يوم التعامل«: يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ االشتراك في وحدات الصندوق.

»الوقف«: حبس األصل الموقوف وصرف الغلة أو بعضها على المصارف المحددة في هذه النشرة.

»األصل الموقوف«: جميع وحدات الصندوق.

»غلة الوقف«: العوائد المحققة من استثمارات الصندوق في كل يوم تقويم.

النقديــة علــى األســهم ووحــدات صناديــق االســتثمار والصكــوك، والدخــل  التوزيعــات  »العوائــد المحققــة«: يقصــد بهــا 
التأجيــري الناتــج مــن االســتثمارات العقاريــة، وعوائــد وصفقــات المرابحــة، باإلضافــة إلــى األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن بيــع 

أي مــن أصــول الصنــدوق ماعــدا األوراق الماليــة كمــا هــو مذكــور فــي بنــد التقويــم والتســعير. 

 لمــا هــو محــدد فــي هــذه 
ً
»مصــارف الوقــف«: هــي الجهــات والمجــاالت التــي تصــرف إليهــا غلــة الوقــف أو جــزٌء منهــا وفقــا

النشــرة لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى البنــد رقــم )2( مــن مذكــرة المعلومــات.

»تاريــخ التوزيــع«: هــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســليم الحصــة المقــرر توزيعهــا مــن غلــة الوقــف لجمعيــة البر الخيريــة بالرياض، 
وفــق مــا يقــرره مجلــس إدارة الصندوق.

األدوات  الجــريء و/أو  المــال  الخاصــة ورأس  الملكيــة  العقاريــة واســتثمارات  الماليــة واألصــول  األوراق  »االســتثمارات«: 
الماليــة االســتثمارية التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق والمتوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية.

 مــن اآلتــي: األســهم وأدوات 
ً
»أوراق ماليــة«: تعنــي –وفــق قائمــة المصطلحــات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة– أيــا

الديــن ومذكــرة حــق االكتتــاب والشــهادات والوحــدات االســتثمارية وصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة وعقــود الخيــار 
والعقــود المســتقبلية وعقــود الفروقــات وعقــود التأميــن طويلــة األمــد وأي حــق أو مصلحــة فــي أي ممــا ورد تحديــده 

.
ً
ســابقا

»سوق األسهم السعودية«: يقصد بها سوق األسهم الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

»نمو-الســوق الموازيــة«: هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية تمتــاز بمتطلبــات إدراج أقــل، كمــا تعتبــر منصــة بديلــة 
 بــأن االســتثمار فــي هــذه الســوق مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن فقــط.

ً
للشــركات الراغبــة بــاإلدراج، علمــا

»أســهم الشــركات المدرجــة«: ويقصــد بهــا أســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األســهم الرئيســية )تــداول( والســوق 
الموازيــة )نمــو( فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

»الطروحــات العامــة األوليــة«: اإلصــدارات أو االكتتابــات األوليــة العامــة ألســهم الشــركات يتــم طرحهــا ســواء فــي الســوق 
الرئيســية أو الســوق الموازيــة ألول مــرة بالقيمــة االســمية أو عــن طريــق بنــاء ســجل األوامــر.

»الطروحــات المتبقيــة«: تعنــي األســهم المتبقيــة والتــي لــم يتــم تغطيتها/االكتتــاب بهــا خــالل عمليــات الطــرح األولــي 
وحقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية.

»حقــوق األولويــة«: هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول، تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة 
 لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة 

ً
 مكتســبا

ً
عنــد اعتمــاد الزيــادة فــي رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حقــا

نهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة، ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة 
المطروحــة بســعر الطــرح.

»طرف نظير«: يعني الطرف المقابل لمدير الصندوق في أي عالقة تعاقدية أو صفقة مالية.

 فــي نمــاء 
ً
»صنــدوق االســتثمار«: برنامــج اســتثمار مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمشــتركين فيــه بالمشــاركة جماعيــا

رأس المــال الموقــوف فــي البرنامــج، ويديــره مديــر الصنــدوق مقابــل رســوم محــددة.



8

صنــدوق بــر الريــاض الوقفي 
Bir Ariyadh Waqf Fund

تــداول وحداتــه فــي الســـوق أو ســـوق أوراق ماليــة أخــرى معتمــدة مــن 
ُ
»صناديــق المؤشــرات المتداولــة«: صـــندوق مؤشـــر ت

قبــل الهيئــة.

تــداول وحداتهــا فــي 
ُ
 ت

ً
 عامــا

ً
»صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة«: هــي صناديــق اســتثمار عقاريــة مطروحــة طرحــا

 ،
ً
 دوريــا

ً
، تحقــق دخــال

ً
 إنشــائيا

ً
الســوق، ويتمثــل هدفهــا االســتثماري الرئيــس فــي االســتثمار فــي عقــارات مطــورة تطويــرا

 علــى المشــتركين فــي هــذا الصنــدوق خــالل فتــرة عملــه، وذلــك بشــكل 
ً
ع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدا

ً
وتــوز

ســنوي بحــد أدنــى.

»استثمارات أسواق النقد«: االستثمار في صفقات سوق النقد وهي أدوات مالية قصيرة األجل.

»صنــدوق أســواق النقــد«: هــو صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه الوحيــد فــي االســتثمار فــي األوراق الماليــة قصيــرة األجــل 
 لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة وتكــون تلــك الصناديــق 

ً
وصفقــات ســوق النقــد وفقــا

.
ً
 عامــا

ً
مطروحــة طرحــا

»صفقــات المرابحــة«: صفقــات ينفذهــا الصنــدوق عــن طريــق تملــك ســلع وبيعهــا باألجــل، حيــث يبــدي العميــل رغبتــه فــي 
شــراء ســلعة مــن الصنــدوق باألجــل، ثــم يشــتري الصنــدوق الســلعة مــن الســوق، ويبيعهــا عليــه، وللعميــل حــق االحتفــاظ 
 

ً
بالســلعة أو تســلمها، ولــه أن يــوكل الصنــدوق فــي بيعهــا فــي الســوق، كمــا يمكــن تنفيذهــا بتوكيــل الصنــدوق مؤسســة
 بشــراء ســلٍع مــن الســوق الدوليــة للصنــدوق بثمــن حــاّل ومــن ثــم يبيعهــا الصنــدوق علــى المؤسســة الماليــة أو غيرهــا 

ً
ماليــة

بثمــن مؤجــل.

»صنــدوق المرابحــة«: صنــدوق اســتثمار يتمثــل هدفــه فــي االســتثمار فــي صفقــات المرابحــة وفــق مــا يــرد فــي شــروط 
وأحــكام كل صنــدوق.  

 شــائعة فــي ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات، ويكــون 
ً
»الصكــوك«: وثائــق متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول تمثــل حصصــا

 لحملــة الصكــوك.
ً
العائــد المتولــد مــن هــذه الموجــودات إيــرادا

»إصدارات مدرة للدخل الثابت«: وهي أدوات دين ذات دخل ثابت قد تكون قصيرة أو طويلة االجل.

 لنظــام 
ً
»اســتثمارات الملكيــة الخاصــة«: هــي االســتثمارات التــي تخضــع للملكيــة الطبيعيــة أو االعتباريــة الخاصــة وفقــا

الشــركات فــي الــدول المســتثمر فيهــا، خــالل فتــرة ملكيتهــا فــي الصنــدوق، وقــد تكــون تلــك الشــركات عامــة قبــل أو خــالل 
عمليــة االســتحواذ إال ان بعــد عمليــة االســتحواذ ســتكون شــركة ذات ملكيــة خاصــة.

 من الحاالت اآلتية:
ً
»التغييرات األساسية« تعني أيا

التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.. 1
التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على المشتركين )الواقفين( أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق. . 2
التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق. . 3
االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق. . 4
 وتبلغ بها مدير الصندوق.. 5

ً
 أساسيا

ً
أي حاالت أخرى ترى الجهات المختصة أنها تغيرا

»التغييرات المهمة«: تعني أي تغيير ال يعد من التغييرات األساسية والذي من شأنه:
أْن يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكو الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.. 1
أْن يــؤدي إلــى زيــادة المدفوعــات مــن أصــول الصنــدوق إلــى مديــر الصنــدوق أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة . 2

الصنــدوق أو أي تابــع ألي منهمــا.
 من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق.. 3

ً
 جديدا

ً
أْن يقدم نوعا

أْن يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.. 4
أي حاالت أخرى تقررها الجهات المختصة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.. 5

»حقــوق التصويــت المرتبطــة بأصــول الصنــدوق«: جميــع حقــوق التصويــت المرتبطــة بأســهم أو حصــص ملكيــة شــركة يســتثمر 
فيهــا الصنــدوق ويمكــن ممارســتها مــن خــالل جمعيــة عموميــة.

»اإلدارة النشــطة«: هــي اســتراتيجية االســتثمار التــي يتبعهــا مديــر الصنــدوق فــي إدارة المحفظــة االســتثمارية بهــدف 
تحقيــق عائــد يفــوق عائــد المؤشــر االسترشــادي، وذلــك باالعتمــاد علــى رؤيــة مديــر الصنــدوق وتقديــره المبنيــة علــى األوضاع 
االقتصاديــة المحليــة والعالميــة ونتائــج الدراســات الماليــة والمعلومــات المتوفــرة تجــاه الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي 

الســوق.
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»التحليــل األساســي«: هــو عمليــة تحليــل البيانــات والمعلومــات االقتصاديــة والماليــة والفنيــة للفــرص االســتثمارية، وذلــك 
، والتعــرف علــى حجــم المخاطــر المســتقبلية.

ً
بهــدف التنبــؤ بربحيــة المنشــأة مســتقبال

»التحليــل الفنــي«: هــو دراســة االتجــاه الماضــي لســعر الســهم وكميــة تداولــه، لمحاولــة التنبــؤ باتجاهــه المســتقبلي ويتــم 
اســتخدام برامــج مختصــة فــي تحويــل تغيــرات األســعار إلــى مخططــات بيانيــة تربــط الســعر بالزمــن.

»المؤشرات الفنية«: التحليل األساسي والفني لكل فرصة استثمارية.

»المؤشر االسترشادي«: وهو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء استثمارات الصندوق.

»ريال«: أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

»الســنة الماليــة«: هــي الســنة الميالديــة والمــدة الزمنيــة التــي يتــم فــي بدايتهــا توثيــق وتســجيل جميــع العمليــات الماليــة 
.
ً
 ميالديــا

ً
للصنــدوق وفــي نهايتهــا يتــم إعــداد القوائــم الماليــة والميزانيــة العموميــة، والتــي تتكــون مــن 12 شــهرا

»الربــع«: مــدة ثالثــة أشــهر مــن كل ســنة ماليــة تنتهــي فــي اليــوم األخيــر مــن األشــهر )مــارس/ يونيــو/ ســبتمبر/ ديســمبر( 
مــن كل عــام، وســيكون أول ربــع هــو الــذي يقــع فيــه تاريــخ بــدء نشــاط الصنــدوق.

 أليام العمل الرسمية في الهيئة.
ً
»اليوم«: يوم عمل في المملكة طبقا

 »يوم عمل«: يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية.

»الظــروف االســتثنائية«: يقصــد بهــا الحــاالت التــي يعتقــد مديــر الصنــدوق أنــه فــي حــال حدوثهــا مــن الممكــن أن تتأثــر أصــول 
 لعــدة عوامــل اقتصاديــة و/أو سياســية و/أو تنظيميــة، علــى ســبيل المثــال وليــس 

ً
 بشــكل غيــر معتــاد نظــرا

ً
الصنــدوق ســلبا

الحصــر )الحــروب، الكــوارث الطبيعيــة، انهيــار العملــة، ..............(.
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الجهة المستفيدة
»جمعية البر الخيرية بالرياض« 

 

 نشــأت فكــرة تأســيس جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى يــد رائــد العمــل الخيــري خــادم الحرميــن 
ً
منــذ أكثــر مــن 60 عامــا

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ذلــك فــي عــام 1374 هـــ و منــذ ذلــك الوقــت و جمعيــة البــر تســهم فــي تقديــم 
المســاعدات الماليــة و العينيــة للمحتاجيــن و تتطــور فــي خدماتهــا مــن عــام إلــى آخــر حتــى أصبحــت إحــدى الجمعيــات الرائــدة 
فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة و المتميــزة فــي رســالتها و برامجهــا حيــث ال تقــف هــذه البرامــج علــى تقــدم المســاعدات 
الماليــة و العينيــة بــل إن هنــاك العديــد مــن البرامــج التعليميــة و الصحيــة و المهنيــة و كذلــك التوعويــة التــي تقــدم مــن خــالل 
فروعهــا العشــرة المنتشــرة فــي مدينــة الريــاض و تحــرص الجمعيــة علــى اســتخدام و ســائل التقنيــة الحديثــة فــي اســتقبال 

وتوزيــع المســاعدات علــى األســر المحتاجــة .

رؤيــة جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض هــي أن تكــون جمعيــة خيريــة نموذجيــة فــي إدارتهــا وتقنيتهــا وخدماتهــا، ورســالتها هي 
أن نســعى دائمــا لتحقيــق مســتوى عــال مــن الخدمــة االجتماعيــة ونبــذل قصــارى جهدنــا لخدمــة كل محتــاج ممــا ســيمكننا مــن 

موقــع متفــوق فــي خدمــة المجتمع. 

وقــد حرصــت جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض علــى تحقيــق هــذه الرســالة مــن خــالل وضــع خمــس أهــداف رئيســية كخارطــة طريــق 
لــكل المشــاريع التــي تعمــل عليهــا وهــي:

رعايــة االســر الفقيــرة، والســعي لتخفيــف مــا تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واالثــاث واألجهــزة المنزليــة وغيرهــا مــع 	 
تقديــم مســاعدات ماليــه لهــم.

تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.	 
استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.	 
االشتراكات مع الهيئات االهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.	 
إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة المدرســية، تفطيــر الصائــم، زكاة الفطــر، كســوة العيــد، كســوة الشــتاء، 	 

واالســتفادة مــن لحــوم االضاحــي والصدقــات الجاريــة(.
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دليل الصندوق

مدير الصندوق

شركة اإلنماء لالستثمار

المركز الرئيسي: برج العنود الجنوبي - 2
طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض

ص.ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112185999+
فاكس: 966112185970+

الموقع اإللكتروني:
www.alinmainvestment.com

أمين الحفظ 

المركز الرئيسي: حي المروج، طريق العليا شركة نمو المالية لالستشارات المالية
العام

صندوق بريد 92350 الرياض  11653
هاتف:966114942444+

فاكس: 966114944266+
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:
 www.nomwcapital.com.sa

الجهة المستفيدة

شارع خالد السلمي، حي النموذجية، جمعية البر الخيرية بالرياض
الرياض

60:MBC ،11491 ص.ب 4004 الرياض
هاتف: 6666 405 11 966+
فاكس: 0641 405 11 966+

الموقع اإللكتروني:
http://www.albr.org

مراجع الحسابات

بي دي أو د. محمد العمري وشركاءه

الدور السابع والثامن
مون تور، طريق الملك فهد
المملكة العربية السعودية
ص.ب. 8736 الرياض 11492.
هاتف 0608 278 11 966+
فاكس 2883 278 11 966+

الموقع االلكتروني:
www.alamri.com

الجهات المنظمة

مدينة الرائدة الرقمية – حي النخيلالهيئة العامة لألوقاف
ص.ب 88200 الرياض 11662
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8132222 11 966+
فاكس: 8132228 11 966+

الموقع اإللكتروني:
 www.awqaf.gov.sa

هيئة السوق المالية
مقر هيئة السوق المالية

طريق الملك فهد
ص.ب 87171

الرياض 11642
800-245-1111

مركز االتصال: 00966112053000
الموقع اإللكتروني:
www.cma.org.sa
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ملخص الصندوق
الريال السعودي.عملة الصندوق

مرتفعة )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة مذكرة المعلومات(.درجة المخاطر

أهداف الصندوق

مســاعدة الجهــة المســتفيدة فــي تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة فــي دعــم األســر 
المحتاجــة مــن خــالل تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها وحمايتهــا مــن االندثــار 
بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، 
حيــث يســتقبل مديــر الصنــدوق مبالــغ االشــتراك مــن المشــتركين )الواقفيــن( ويســتثمرها بهــدف 
تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف علــى األمــد الطويــل، ويتــم توزيــع نســبة مــن العوائــد 
المحققــة )غلــة الوقــف( بشــكل دوري علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والمتمثلــة 
فــي مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن مــن خــالل الجهــة المســتفيدة وهــي جمعيــة البــر الخيريــة 

بالريــاض.

)10( رياالت سعودية.سعر الوحدة عند بداية الطرح

ألف )1,000( ريال سعودي.الحد األدنى لالشتراك/ الرصيد

مئة )100( ريال سعودي.الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

كل يوم عمل.أيام قبول طلبات االشتراك

يوم التعامل
 هــو اليــوم الــذي يتــم فيــه تنفيــذ االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق، وهــو يــوم العمــل التالــي 

لــكل يــوم تقويــم.

بنهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل عند الساعة الرابعة مساًء.آخر موعد لتسلم طلبات االشتراك

يوم التقويم
هــو اليــوم الــذي يتــم فيــه حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق لغــرض االشــتراك، وهــو آخــر 

يــوم عمــل مــن كل ربــع ســنة ماليــة.

اليوم الالحق ليوم التقويم.موعد إعالن التقويم

رسوم إدارة الصندوق
يســتحق مديــر الصنــدوق أتعــاب إدارة ســنوية قدرهــا %0.75 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، 
 علــى 

ً
 )غلــة الوقــف( يعــادل أو يزيــد عــن %0.75 ســنويا

ً
 إيجابيــا

ً
وإذا لــم يحقــق الصنــدوق عائــدا

رأس مــال الصنــدوق )األصــل الموقــوف( فلــه أْن يتنــازل عــن هــذه الرســوم أو جــزٍء منهــا.

رسوم الحفظ
أصــول  قيمــة  اجمالــي  مــن   

ً
ســنويا أســاس  نقــاط   )10( بنســبة  األتعــاب  حســاب  يتــم  ســوف 

 وقــدرة )100,000( فقــط مائــة ألــف ريــال، تحســب كل 
ً
الصنــدوق، علــى أال تتجــاوز االتعــاب مبلغــا

يــوم وتســتقطع بشــكل نصــف ســنوي.

المصاريف األخرى
 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتدفــع بشــكل ربــع ســنوي 

ً
نســبة %0.10 بحــد أقصــى ســنويا

للمصاريــف الفعلية.

تدفع مباشرة من أصول الصندوق.مصاريف التعامل

2020/07/01م.تاريخ الطرح

جميع فروع مصرف اإلنماء بالمملكة العربية السعودية.البنك المستلم

يخضع ذلك لألنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العالقة.الزكاة
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معلومات عامة:. 	
اسم مدير الصندوق ورقم ترخيصه: أ. 

شركة اإلنماء لالستثمار. االسم  

37 - 09134 وتاريخ 1430/04/17هـ الموافق 2009/4/13م. ترخيص رقم 

ب. عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق:

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

+ 966112185999 هاتف 

 + 966112185970 فاكس 

عنوان الموقع اإللكتروني والذي يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار:  ج. 

www.alinmainvestment.com

أمين الحفظ:  د. 

شركة نمو المالية لالستشارات المالية االسم 

ترخيص رقم 37 - 13172 وتاريخ 1435/01/22هـ الموافق 2013/11/26م. 

هـ. عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ: 

www.nomwcapital.com

النظام المطبق:. 	
يخضــع صنــدوق االســتثمار الوقفــي ومديــر الصنــدوق لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة والتعليمــات الخاصــة 
بالصناديــق االســتثمارية الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

أهداف الصندوق االستثمارية:. 	
صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي: هــو صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام ومفتــوح، يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي أ. 

لألوقــاف الخاصــة مــن خــالل المشــاركة فــي دعــم االســر المحتاجــة عبــر تنميــة أصــول الصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق 
مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى 
اســتثمار أصــول الصنــدوق بمهنيــة وحرفيــة بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف علــى األمــد الطويــل، وتوزيع 
نســبة مــن العوائــد )غلــة الوقــف( بشــكل ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي 
الخدمــة االجتماعيــة مــن خــالل الجهــة المســتفيدة )جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض(، وتلتــزم الجهــة المســتفيدة بصــرف 

)غلــة الوقــف( علــى مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن وتشــمل علــى ســبيل المثــال مــا يأتــي:

رعايــة االســر الفقيــرة، والســعي لتخفيــف مــا تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واالثــاث واألجهــزة المنزليــة وغيرهــا مــع 
تقديــم مســاعدات ماليــه لهــم.

تبصرة المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين.	 
استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.	 
االشتراكات مع الهيئات االهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة.	 
إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة المدرســية، تفطيــر الصائــم، زكاة الفطــر، كســوة العيــد، كســوة 	 

الشــتاء، واالســتفادة مــن لحــوم االضاحــي والصدقــات الجاريــة(.
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 سياسات استراتيجيات االستثمار الرئيسية:ب. 

ترتكــز سياســة الصنــدوق االســتثمارية علــى المحافظــة علــى أصــول الصنــدوق وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، مــن 	 
 لهــذه الشــروط 

ً
خــالل االســتثمار فــي أصــول متعــددة تتناســب مــع أهــداف الوقــف وطبيعتــه ومصارفــه المحــددة وفقــا

واألحــكام ومذكــرة المعلومــات، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى تنويــع محفظــة الوقــف علــى فئــات متعــددة 
مــن األصــول بمــا يحقــق المحافظــة علــى األصــل الموقــوف والســعي لتحقيــق نمــو معتــدل يلبــي احتياجــات الوقــف 
 اســتثمارية متنوعــة طويلــة وقصيــرة 

ً
المتجــددة، وذلــك مــن خــالل اتبــاع سياســات اســتثمارية متوازنــة تغطــي أصــوال

األجــل.
توظيــف 	  علــى  الصنــدوق  مديــر  ســيعمل  االســتثمارية،  الصنــدوق  اســتراتيجيات  ولتحقيــق  ســبق  لمــا   

ً
تأسيســا

الصنــدوق: أهــداف  تحقيــق  ســبيل  فــي  اآلتيــة  االســتراتيجيات 
حماية األصل الموقوف من خالل تنويع محفظة االستثمار في فئات أصول متنوعة.	 
التركيز على االستثمار طويل األجل.	 
 ذات عوائــد أو صفقــات ســوق النقــد   مــع طــرف خاضــع 	 

ً
التركيــز علــى األصــول المــدرة للدخــل ســواء أكانــت أســهما

لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة علــى أن تكــون متوافقــة مــع المعاييــر 
 عقاريــة مــدرة للدخــل بمــا يســهم فــي تحقيــق دخــل دوري للصنــدوق ونمــو األصــل 

ً
والضوابــط الشــرعية  أو أصــوال

الموقــوف علــى المــدى المتوســط والطويــل، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الصنــدوق لتوزيــع عوائــد نقديــة دوريــة لصالــح 
جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض لتولــي صرفهــا علــى مصــارف الوقــف. 

، وســواًء بالريــال 	 
ً
 أو دوليــا

ً
سيســتثمر الصنــدوق بشــكل أساســي فــي أنــواع متعــددة مــن فئــات األصــول ســواًء محليــا

الســعودي أو بعمــالت أخــرى منهــا األوراق الماليــة والتــي تشــمل: المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية و 
نمو-الســوق الموازيــة، واالكتتابــات األوليــة وحقــوق األولويــة والصكــوك، ووحــدات صناديــق المرابحــة والصكــوك 
، ووحــدات صناديــق المؤشــرات. المرخصــة مــن الهيئــة أو جهــة رقابيــة لهــا معاييــر ومتطلبــات 

ً
 عامــا

ً
المطروحــة طرحــا

 والمتوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية كمــا سيســتثمر الصنــدوق 
ً
مماثلــة للهيئــة والمطروحــة طرحــا عامــا

فــي األصــول العقاريــة المطــورة والمــدرة للدخــل ســواء أصــول أو صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة والصناديــق 
( ورأس المــال الجــريء وصفقــات 

ً
 أو دوليــا

ً
العقاريــة المــدرة للدخــل، باإلضافــة إلــى اســتثمارات الملكيــة الخاصــة )محليــا

المرابحــة، بمــا يتوافــق مــع األحــكام والمعاييــر الشــرعية، ولــن يســتثمر فــي أصــول عقاريــة غيــر مــدرة للدخــل.
قــد يلجــأ مديــر الصنــدوق فــي الظــروف االســتثنائية -وبنــاًء علــى تقديــره الخــاص- باالحتفــاظ بأصولــه علــى شــكل نقديــة 	 

و/أو اســتثمارات فــي أســواق النقــد بنســبة )%100(. يحــق لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أي ورقــة ماليــة مصــدرة 
مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل أي مــن تابعيــه مــع مــا يتوافــق مــع اســتراتيجيات االســتثمار فــي الصنــدوق 
وتكــون مرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن جهــات ذات العالقــة. وتحتســب جميــع الرســوم والمصاريــف الخاصــة 

باالســتثمار فــي األوراق ماليــة المصــدرة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مديــر صنــدوق أخــر.
ســيعتمد الصنــدوق علــى أســلوب اإلدارة النشــطة إلدارة اســتثماراته وذلــك باالعتمــاد علــى رؤيــة وتقديــر مديــر 	 

الصنــدوق المبنيــة علــى األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة، ونتائــج الدراســات الماليــة والمعلومــات المتوفــرة 
تجــاه الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الســوق، وســيعتمد مديــر الصنــدوق علــى التحليــل األساســي لــكل فرصــة 
اســتثمارية وتقييمهــا بنــاًء علــى قــوة المركــز المالــي وخطط الشــركة التوســعية وجودة اإلدارة والعوائــد المتوقعة، 
باإلضافــة إلــى تحليــل المؤشــرات الفنيــة ومســتوى المخاطــر المرتبــط بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار االســتثمارات 

 حســب العوامــل المشــار إليهــا.
ً

 مناســبة
ً

 اســتثمارية
ً
عــدُّ فرصــا

ُ
التــي ت

النقــد 	  المرابحــة، صفقــات ســوق  فــي صفقــات  المتاحــة  العــروض  أفضــل  تحليــل  علــى  الصنــدوق  ســيعتمد مديــر 
وإصــدارات مــدرة للدخــل الثابــت المتوفــرة مــن حيــث العائــد ومســتوى المخاطــر لضمــان تحقيــق أفضــل عائــد ممكــن مــع 
الحفــاظ علــى أدنــى مســتوى ممكــن مــن المخاطــر. وكذلــك الحــال بالنســبة لتحليــل مســتوى مخاطــر وعوائــد الصكــوك 
والصناديــق المتاحــة بحيــث يتــم العمــل علــى انتقــاء الصكــوك والصناديــق العائــدة إلــى جهــات مصــدرة ذات ســمعه 

ومــالءة ماليــة جيــدة.
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- معاييــر االختيــار التاليــة ســيتم اســتخدامها لتحديــد انتقــاء مجموعــة الصكــوك المحتمــل االســتثمار بهــا ســواء الصــادرة 
عــن جهــات ســيادية حكوميــة او شــركات ســواء محليــة او دوليــة:

نوع الصك.  )1

المصدر.  )2

المبلغ القائم.  )3

على أن يتوفر فيها أحد الشروط التالية:

إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف   .1
المعتمــدة.  األخــرى 

 مع 
ً
أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن يتجــاوز %30 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا  .2

األخــذ فــي االعتبــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة الماليــة للُمصــدر، 
كفــاءة االصــول واالربــاح للُمصــدر.

- يجــوز لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أدوات أســواق النقــد )المرابحــات( مــع أطــراف نظيــرة خاضعــة لتنظيــم مؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي أو أي هيئــة رقابيــة مماثلــة خــارج المملكــة علــى أن يتوفــر فيهــا أحــد الشــروط التاليــة: 

إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف   )1
المعتمــدة.  األخــرى 

 
ً
أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن يتجــاوز %30 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا  )2
مــع األخــذ فــي االعتبــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة الماليــة 

للُمصــدر، كفــاءة االصــول واالربــاح للُمصــدر.

- ســيعتمد مديــر الصنــدوق علــى آليــة تقييــم داخليــة المتبعــة لتحديــد المالئــة االئتمانيــة لمصــَدر الفرصــة االســتثمارية 
ــاًء علــى عــدد مــن العوامــل والتــي نذكــر منهــا -علــى ســبيل المثــال ال  حيــث يقــوم مديــر الصنــدوق بتقييــم الجهــة بن

الحصــر- تصنيــف البلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة والمــالءة الماليــة وكفــاءة األصــول واألربــاح.  

ســيقوم مديــر الصنــدوق بدراســة كل أصــل عقــاري علــى حــدة ومقارنتــه بالقطــاع العقــاري بشــكل عــام. يأخــذ مديــر 	 
الصنــدوق عــدة عوامــل بعيــن االعتبــار ومنهــا عائــد األصــل وموقــع العقــار ونســب الشــواغر وعوامــل أخــرى، وقــد 
يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى مستشــارين خارجييــن -طــرف ثالــث-  فيمــا يخــص التقييــم الفنــي والمالــي والخدمــات 
 بالســعر مــع التــزام مديــر الصنــدوق بنظــام تملــك العقــار لغيــر 

ً
القانونيــة بنــاًء علــى الخبــرة واألداء التاريخــي مقارنــة

الســعوديين.
حيــث ســيعتمد مديــر الصنــدوق عنــد االســتثمار فــي الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء علــى تحليــل وتحديــد 	 

القطاعــات المــراد االســتثمار بهــا ومــن ثــم اســتخدام التحليــل األساســي لــكل فرصــة اســتثمارية. باإلضافــة إلــى تحليــل 
المؤشــرات الفنيــة ومســتوى المخاطــر المرتبــط بــكل فرصــة، ومــن ثــم ســيتم اختيــار الفرصــة االســتثمارية، وقــد يعتمــد 
مديــر الصنــدوق علــى مستشــارين خارجييــن -طــرف ثالــث - فيمــا يخــص التقييــم الفنــي والمالــي والخدمــات القانونيــة 

 بالســعر.
ً

بنــاًء علــى الخبــرة واألداء التاريخــي مقارنــة
ســيقوم مديــر الصنــدوق عنــد االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار بتقييــم كل صنــدوق بنــاًء علــى عائــد ومخاطــر كل 	 

صنــدوق واألداء الســابق لتلــك الصناديــق باإلضافــة إلــى معاييــر أخــرى علــى ســبيل المثــال -ال الحصــر- المــالءة الماليــة 
للمصــدر، وسياســات وإجــراءات االســتثمار الخاصــة بالمصــدر.

 للتصويــت-	 
ً
ســيتخذ مديــر الصنــدوق -فيمــا يتعلــق بحقــوق التصويــت المرتبطــة بأصــول الصنــدوق التــي تحمــل حقوقــا

اإلجــراءات اآلتية:
- وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

 لمــا تقتضيــه السياســة المكتوبــة المعتمــدة مــن قبــل 
ً
- ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع عــن ممارســتها وفقــا

مجلــس إدارة الصنــدوق، وحفــظ ســجل كامــل يوثــق ممارســة حقــوق التصويــت أو االمتنــاع عــن ممارســتها وأســباب ذلــك.

www. )ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح علــى موقعــه اإللكترونــي وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول -
tadawul.com.sa  عــن السياســات المتعلقــة بحقــوق التصويــت التــي يتبعهــا فــي الجمعيــات العامــة للشــركات المدرجــة. 
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حدود االستثمار:	 

 لألصول االستثمارية اآلتية:
ً
يتوقع مدير الصندوق أن يتم توزيع استثمارات الصندوق وفقا

الحد األعلىالحد األدنىفئات األصول

األسهم )وتشمل أسهم الشركات المدرجة والطروحات األولية وحقوق األولوية والطروحات 
المتبقية(

0%30%

%100%0صفقات المرابحة وصناديق المرابحة واستثمارات في أسواق النقد

%60%0الصكوك وصناديق الصكوك وأي إصدارات مدره للدخل الثابت

%40%0صناديق المؤشرات المتداولة

%80%0أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل )تشمل صناديق االستثمار العقارية المتداولة(

%30%0استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء )مباشرة( او من خالل الصناديق

*)لتفاصيل عن سياسات االستثمار وممارساته الرجاء االطالع على مذكرة المعلومات للصندوق فقرة رقم 2(.

مدة الصندوق:. 	
مفتوح.

قيود/ حدود االستثمار:. 	
يلتزم مدير الصندوق -خالل إدارته للصندوق- بما يأتي:أ. 

1( القيود والحدود التي تفرضها األنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

2( المعايير والضوابط الشرعية للصندوق.

3( قرارات مجلس إدارة الصندوق.

يحــق للصنــدوق االســتثمار فــي األصــول الموضحــة فــي جــدول توزيعــات االســتثمار الــوارد فــي الفقــرة )3( مــن هــذه ب. 
الشــروط واألحــكام بشــكل مباشــر أو مــن خــالل صناديــق اســتثمارية تســتثمر بشــكل أساســي فــي تلــك األصــول، علــى 
أن تكــون تلــك الصناديــق متوافقــة مــع المعاييــر والضوابــط الشــرعية، كمــا يحــق لمديــر الصنــدوق االســتثمار فــي أي 
ورقــة ماليــة مصــدرة مــن مديــر الصنــدوق أو مــن أي مــن تابعيــه بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيات الصنــدوق االســتثمارية.

لن يستثمر الصندوق أصوله في المشتقات المالية.ج. 

العملة:. 	
عملــة الصنــدوق هــي الريــال الســعودي، وإذا دفــع المشــترك )الواقــف( قيمــة االشــتراك بعملــة غيــر الريــال الســعودي 
ســيحول مديــر الصنــدوق عملــة المبالــغ المدفوعــة إلــى الريــال الســعودي بســعر الصــرف الســائد المعمــول بــه فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي يــوم قبــول االشــتراك وســينعكس أي تقلــب فــي أســعار الصــرف علــى عــدد الوحــدات المشــترك بهــا.
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مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 	
فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق:أ. 

- الرسوم والمصاريف التي يتحملها المشتركون:

ال توجد رسوم اشتراك في وحدات الصندوق.

- مصاريف التعامل: 

سيتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في نهاية السنة المالية للصندوق.

- رسوم االسترداد المبكر:

ال يمكن استرداد وحدات الصندوق.

- الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق:

رسوم إدارة
يســتحق مديــر الصنــدوق أتعــاب إدارة ســنوية قدرهــا %0.75 مــن صافــي قيمــة أصــول 
 )غلــة الوقــف( يعــادل أو يزيــد عــن 

ً
 إيجابيــا

ً
الصنــدوق، وإذا لــم يحقــق الصنــدوق عائــدا

 علــى رأس مــال الصنــدوق فلــه أن يتنــازل عــن هــذه الرســوم أو جــزٍء منهــا.
ً
%0.75 ســنويا

مصاريف خدمات الحفظ
 مــن اجمالــي قيمــة أصــول 

ً
ســوف يتــم حســاب األتعــاب بنســبة )10( نقــاط أســاس ســنويا

 وقــدرة )100,000( فقــط مائــة ألــف ريــال، 
ً
الصنــدوق، علــى أال تتجــاوز االتعــاب مبلغــا

تحســب كل يــوم تقويــم وتســتقطع بشــكل نصــف ســنوي.

المســتقلين  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة 
فقــط

مثــل مكافــأة كل عضــو 
ُ
مبلــغ 20,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة بحــد أقصــى ت

ريــال  أســاس 5000  علــى   ،
ً
تســتقطع ســنويا المســتقلين  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  مــن 

للعضــو الواحــد لالجتمــاع الواحــد.

أتعاب مراجع الحسابات الخارجي
مبلــغ 27,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة تحســب كل يــوم تقويــم وتســتقطع 

.
ً
ســنويا

موقــع  علــى  الدوريــة  التقاريــر  نشــر  رســوم 
تــداول

.
ً
5,000 ريال عن السنة المالية تحسب كل يوم تقويم وتستقطع سنويا

.رسوم رقابية
ً
7,500 ريال عن السنة المالية تحسب كل يوم تقويم وتستقطع سنويا

مصاريف التعامل في األوراق المالية

ســيتحمل الصنــدوق أي مصاريــف تعامــل تتعلــق بأصــول الصنــدوق بنــاًء علــى األســعار 
وســيتم  فيهــا،  الصنــدوق  يســتثمر  التــي  األســواق  فــي  بهــا  والمعمــول  الســائدة 
أي  أو  الوســاطة  )كمصاريــف  الصنــدوق  أصــول  مــن  ودفعهــا  وتســجيلها  حســابها 
مصاريــف نظاميــة أخــرى(، وســيتم اإلفصــاح عــن إجمالــي قيمتهــا فــي التقاريــر نصــف 

المالــي. الســنوية المدققــة وملخــص اإلفصــاح  الســنوية والتقاريــر 

المصاريف األخرى

 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وتدفــع بشــكل ربــع 
ً
نســبة %0.10 بحــد أقصــى ســنويا

ســنوي للمصاريــف الفعلية. 
األصــول  وتقويــم  بــإدارة  المتعلقــة  المصاريــف  الحصــر:  وليــس  المثــال  ســبيل  علــى 

تحويــل. مصاريــف  وتوزيعهــا،  للصنــدوق  الســنوية  التقاريــر  وطباعــة  العقاريــة، 

ســتكون  وجودهــا  حــال  التمويــل  مصاريــف 
الســائدة الســوق  أســعار  حســب 

حسب تكلفة التمويل السائدة في السوق.

هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المصروفات الفعلية فقط، وستذكر بشكل تفصيلي في التقرير السنوي للصندوق.



18

صنــدوق بــر الريــاض الوقفي 
Bir Ariyadh Waqf Fund

بنــاء علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )“VAT”( الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م / 113( بتاريــخ 1438/11/2هـــ 	 
ــر   مــن 1 يناي

ً
ــارا ــدأ تطبيقــه اعتب ــزكاة والدخــل )»GAZT«(، ب ــة العامــة لل والــذي تــم إصــداره مــع الالئحــة التنفيذيــة للهيئ

ــة مــن  ــة القيمــة المضافــة بحســب مــا تقــرره الدول ــاء علــى ذلــك، ســيتم احتســاب ضريب 2018م )»تاريــخ الســريان«(. وبن
ــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب« مــن الشــروط  ــد »مقاب وقــت آلخــر علــى جميــع الرســوم واألجــور المذكــورة فــي بن

واألحــكام ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة لصنــدوق بــر الريــاض الوقفــي طــول مــدة الصنــدوق.

ســيكون علــى صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي تحميــل نفقــة ضريبــة القيمــة المضافــة عــن جميــع الواقفيــن الذيــن ســيتم 	 
تاريــخ تشــغيل  بدايــة مــن  تناســبي  المضافــة علــى أســاس  القيمــة  بالصنــدوق. وســيتم تحصيــل ضريبــة  اشــتراكهم 

الصنــدوق حتــى انتهــاء الســنة الماليــة.

 للطبيعة الوقفية للصندوق.ب. 
ً
 بأنه ال يمكن استرداد أو نقل الوحدات نظرا

ً
ال توجد رسوم على االشتراك، علما

تخضــع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق لالئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، وســيتم اإلفصــاح عنهــا فــي نهايــة ج. 
الســنة الماليــة للصنــدوق.

التقويم والتسعير:. 	
 لمــا ورد فــي الملحــق رقــم )6( مــن الئحــة صناديــق أ. 

ً
يتــم تحديــد صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بشــكل عــام وفقــا

االســتثمار وذلــك علــى أســاس مــا يأتــي:

- يتــم التقويــم علــى أســاس عملــة األصــل ويكــون تحديــد التقويــم بنــاًء علــى جميــع األصــول التــي تضمهــا المحفظــة 
 منهــا المســتحقات بالصنــدوق فــي وقــت التقويــم.

ً
مخصومــا

- تعتمــد طريقــة التقويــم عــل نــوع األصــل، وقــد يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى نظــم موثــوق فيهــا فيمــا يتعلــق بتحديــد 
القيــم واألســعار وأســعار الصــرف.

- سيتم اتباع المبادئ اآلتية لتقويم أصول الصندوق:

ــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة أو علــى نظــام تســعير   ماليــة مدرجــة أو متداول
ً
إذا كانــت األصــول أوراقــا  .1

آلــي، فسيســتخدم ســعر آخــر صفقــة تمــت فــي ذلــك الســوق أو النظــام.

 آلخــر ســعر قبــل التعليــق، إال إذا كان هنــاك دليــل قاطــع 
ً
إذا كانــت األوراق الماليــة معلقــة، فينبغــي تقويمهــا وفقــا  .2

علــى أن قيمــة هــذه األوراق الماليــة قــد انخفضــت عــن الســعر المعلــق.

الفوائــد واألربــاح  إلــى  باإلضافــة  الدفتريــة  القيمــة  ســتخدم 
ُ
ت المدرجــة،  الســندات والصكــوك غيــر  إلــى  بالنســبة   .3

المتراكمــة.

بالنســبة ألغــراض تقييــم الســندات والصكــوك المدرجــة أو المتداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة أو علــى   .4
نظــام تســعير آلــي، ولكــن ال تســمح ظــروف تلــك الســوق أو ذلــك النظــام بتقويــم الســندات أو الصكــوك وفــق مــا ورد 
فــي الفقــرة الفرعيــة )1( أعــاله، فســيتم تقويــم تلــك الســندات أو الصكــوك بنــاء علــى القيمــة الدفتريــة باإلضافــة 

لألربــاح المســتحقة للســندات أو الصكــوك حتــى يــوم التقويــم.

بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.  .5

بالنسبة إلى الودائع، القيمة األسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة.  .6

بالنســبة إلــى االســتثمارات العقاريــة واســتثمارات الملكيــة الخاصــة حســب التقييــم المعــد من المقيمين المســتقلين   .7
المعتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن أو أي جهــة إشــرافيه أخــرى.

أي اســتثمار آخــر، القيمــة العادلــة التــي يحددهــا مديــر الصنــدوق بنــاًء علــى الطــرق والقواعــد التــي يوافــق عليهــا   .8
أميــن الحفــظ. وبعــد التحقــق منهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للصنــدوق.

ســيتم تقويــم أصــول الصنــدوق بنهايــة آخــر يــوم عمــل مــن كل ربــع ســنة ماليــة، وفــي حــال كان ذلــك اليــوم ليــس بيــوم ب. 
عمــل فــإن يــوم التقويــم هــو يــوم العمــل التالــي لذلــك اليــوم.
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في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير سيتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:ج. 

فــي حــال تقويــم أصــل مــن أصــول الصنــدوق العــام بشــكل خاطــئ أو حســاب ســعر وحــدة بشــكل خاطــئ، فســيقوم   )1
ــك. ــدوق بتوثيــق ذل ــر الصن مدي

 عــن أي خطــأ فــي التقويــم أو التســعير يشــكل مــا نســبته ٪0.50 أو أكثــر مــن ســعر الوحــدة 
ً
ســيتم إبــالغ الهيئــة فــورا  )2

www.tadawul. فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق 
ً
واإلفصــاح عــن ذلــك فــورا

 للمــادة )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
com.sa  وفــي تقاريــر الصنــدوق العــام التــي يعّدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا

 للمــادة )72( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار بجميــع 
ً
ســيتم اإلفصــاح فــي التقاريــر المقدمــة للهيئــة المطلوبــة وفقــا  )3

أخطــاء التقويــم والتســعير.

تفاصيل طريقة حساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك:د. 

يتــم حســاب أســعار االشــتراك بنــاًء علــى صافــي قيمــة األصــول للصنــدوق المخصــوم منهــا الرســوم والمصروفــات الثابتة 
 ثــم الرســوم المتغيــرة بنــاًء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وذلــك فــي يــوم التقويــم المحــدد بآخــر يــوم عمــل 

ً
أوال

مــن نهايــة كل ربــع ســنة ماليــة وفــق المعادلــة اآلتيــة: 

إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق بعــد حســم إجمالــي الخصــوم -بمــا فــي ذلــك أي التزامــات وأي رســوم ومصروفــات 
علــى الصنــدوق مســتحقة وغيــر مدفوعــة- مقســومة علــى إجمالــي عــدد وحــدات الصنــدوق القائمــة في يــوم التقويم 

ذي العالقــة.

ويتم تقويم صافي قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي. 

مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:

يتــم نشــر ســعر الوحــدة كل ربــع ســنة فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم وذلــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 
.  www.tadawul.com.sa )لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول

التعامالت:. 	
مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك:أ. 

يتــم قبــول طلبــات االشــتراك فــي كل يــوم عمــل بالمملكــة، ويتــم تنفيــذ الطلبــات فــي يــوم التعامــل للصنــدوق 
وهــو يــوم العمــل التالــي ليــوم التقويــم.

أقصى فترة زمنية تفصل بين االشتراك واالستثمار في الصندوق:ب. 

 مــن يــوم التعامــل الــذي يلــي تاريــخ يــوم التقويــم فــي حــال تســلم 
ً
ســتتم المشــاركة فــي الصنــدوق اعتبــارا

 فــي يــوم التعامــل التالــي، وفــي حــال 
ً
الطلــب يــوم التقويــم قبــل الســاعة الرابعــة مســاًء يصبــح الطلــب نافــذا

 فــي يــوم التعامــل الالحــق 
ً
تســلم الطلــب بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء مــن يــوم التقويــم فــإنَّ الطلــب ُيعــدُّ نافــذا

ليــوم التعامــل التالــي.

 فــي المرابحــات قصيــرة 
ً
الفتــرة التــي بيــن يــوم االشــتراك ويــوم التعامــل ســيتم اســتثمار مبالــغ االشــتراكات مؤقتــا

األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة 
للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، وســيتم تقييمهــا بنــاُء علــى يــوم التقييــم القــادم، علــى أن 
 فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف 

ً
يتــم اســتثمار مبالــغ االشــتراكات مؤقتــا

خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، 
وســيتم إضافــة أربــاح المبالــغ المســتثمرة فــي المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد لمبالــغ االشــتراك 

األوليــة لصالــح المشــتركين فــي الصنــدوق

 فــي أدوات أســواق النقــد )المرابحــات( مــع أطــراف نظيــرة 
ً
مبالــغ االشــتراكات التــي ســيتم االســتثمار بهــا مؤقتــا

خاضعــة لتنظيــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أو أي هيئــة رقابيــة مماثلــة خــارج المملكــة يجــب أن يتوفــر 
فيهــا أحــد الشــروط التاليــة: 
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إمــا أن تكــون مصنفــة وذلــك بحــد أدنــى Baa3 حســب تصنيــف شــركة موديــز أو مــا يعادلهــا مــن شــركات التصنيــف ( 1
األخــرى المعتمدة. 

2 ) 
ً
أو غيــر مصنفــة ائتمانيــا )لــن تتجــاوز %30 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق( وبمــا يــراه مديــر الصنــدوق مناســبا
مــع األخــذ فــي االعتبــار التصنيــف االئتمانــي للبلــد الــذي تنتمــي لــه الجهــة أو الورقــة الماليــة، المــالءة الماليــة 

للُمصــدر، كفــاءة االصــول واالربــاح للُمصــدر.

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق:ج. 
سيتعذر على مدير الصندوق تلبية أي طلب استرداد من المشتركين )الواقفين(. 

الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو ُيعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:د. 

ســيتم االلتــزام بالمــادة )62( فيمــا يتعلــق بتعليــق التعامــل فــي وحــدات الصنــدوق، كمــا أنَّ مديــر الصنــدوق يحتفظ 
بالحــق فــي رفــض طلــب اشــتراك أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا كان ذلــك االشــتراك ســيؤدي إلــى اإلخــالل بشــروط 
وأحــكام الصنــدوق أو األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة التــي قــد تفــرض مــن وقــت آلخــر مــن قبــل هيئــة الســوق 

الماليــة أو الهيئــة العامــة لألوقــاف أو الجهــات التنظيميــة األخــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية.

اإلجراءات التي بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:ه. 

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة، فإنــه يتعــذر علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة أي 
طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفيــن(.

نقل ملكية الوحدات إلى مشتركين آخرين:و. 

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة وليســت مملوكــة للمشــتركين )الواقفيــن(، 
فإنــه ســيتعذر علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة أي طلــب لنقــل ملكيــة الوحــدات إلــى مشــتركين آخريــن.

اشتراك مدير الصندوق في وحدات الصندوق:ز. 

قد يشترك مدير الصندوق في الصندوق.

التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك في أي يوم تعامل:ح. 

الموعــد النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك هــو نهايــة يــوم العمــل الــذي يســبق يــوم التعامــل عنــد الســاعة 
، وفــي حــال تســلم طلــب االشــتراك بعــد نهايــة يــوم العمــل 

ً
الرابعــة مســاًء بشــرط تقديــم طلــب االشــتراك مكتمــال

الــذي يســبق يــوم التعامــل بعــد الســاعة الرابعــة مســاًء فســيتم معاملتــه كطلــب فــي يــوم التعامــل التالــي 
فــي   

ً
االشــتراكات مؤقتــا مبالــغ  اســتثمار  يتــم  أن  علــى  القــادم،  التقييــم  يــوم  علــى  بنــاُء  تقييمهــا  وســيتم 

المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد، والمبرمــة مــع طــرف خاضــع لتنظيــم مؤسســة النقــد أو لهيئــة 
رقابيــة مماثلــة للمؤسســة خــارج المملكــة إلــى حيــن يــوم التعامــل، وســيتم إضافــة أربــاح المبالــغ المســتثمرة فــي 

المرابحــات قصيــرة األجــل وصفقــات ســوق النقــد لمبالــغ االشــتراك األوليــة لصالــح المشــتركين فــي الصنــدوق.

إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات:ط. 

ــب  ــة وتوقيــع نمــوذج »طل يتعيــن علــى المشــترك )الواقــف( الراغــب فــي االشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق تعبئ
االشــتراك« إضافــة إلــى توقيــع هــذه الشــروط واألحــكام الخاصــة باالشــتراك فــي الصنــدوق وتســليمها إلــى مديــر 
الصنــدوق مــع إيــداع مبالــغ االشــتراك فــي حســاب الصنــدوق لــدى البنــك المحلــي بالمملكــة العربيــة الســعودية 
وذلــك فــي أي يــوم عمــل، مــع إلزاميــة إبــراز المشــتركين )الواقفيــن( األفــراد لبطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة 
الســارية )للســعوديين( والبطاقــة الوطنية/الجــواز )للخليجييــن( واإلقامــة الســارية )للمقيميــن( والتأكــد مــن كمــال 
أهليــة المشــترك )الواقــف(، وفيمــا يتعلــق بالمشــترك )الواقــف( االعتبــاري، يتعيــن عليــه تقديــم خطــاب معتمــد 
مــن الشركة/المؤسســة باإلضافــة إلــى نســخة مــن الســجل التجــاري، كمــا يمكــن للمشــترك )الواقــف( تســليم نماذج 
االشــتراك المســتوفاة عــن طريــق البريــد العــادي أو البريــد الســريع أو إرســالها مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة 

المرخــص بهــا، مــع التــزام مديــر الصنــدوق بنظــام تملــك العقــار لغيــر الســعوديين.
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ولــن يكــون للمشــركين )الواقفيــن( خيــار اســترداد الوحــدات مــن الصنــدوق، بحكــم خصوصيــة الصنــدوق وطبيعتــه ي. 
الوقفيــة.

الحــد األدنــى لعــدد أو قيمــة الوحــدات التــي يجــب علــى المشــترك بالوحــدات االشــتراك فيهــا أو نقلهــا أو 	 
اســتردادها:

ــغ ألــف )1,000( ريــال ســعودي، والحــد األدنــى ألي اشــتراك 	  الحــد األدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق هــو مبل
إضافــي هــو مبلــغ مائــة )100( ريــال ســعودي.

بنــاًء علــى طبيعــة الصنــدوق المتمثلــة فــي كــون الوحــدات موقوفــة، فإنــه يتعــذر علــى مديــر الصنــدوق تلبيــة أي ك. 
طلــب اســترداد مــن المشــتركين )الواقفيــن(.

الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعة:	 

يهدف مدير الصندوق إلى جمع مبلغ )50( مليون ريال سعودي كحد أدنى لرأس مال الصندوق.   	 

اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة لضمــان اســتيفاء متطلــب )10( مالييــن ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى ل. 
لصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق:

ســيقوم مديــر الصنــدوق بااللتــزام بلوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة فــي حــال قامــت بطلــب أي اجــراء 	 
تصحيحــي عنــد عــدم اســتيفاء متطلــب 10 مالييــن أو مــا يعادلهــا كحــد أدنــى لصافــي قيمــة األصــول.

ســيلتزم مديــر الصنــدوق بالتعميــم الصــادر عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة وأي تعديــل عليــه، رقــم 	 
)ص/17/561/6/1( بتاريــخ 1438/05/04هـــ الموافــق 2017/02/01م، بشــأن إعفــاء الصناديــق العامــة مــن بعــض 
متطلبــات الئحــة صناديــق االســتثمار، فقــد أصــدر مجلــس هيئــة الســوق الماليــة قــراره فــي 1440/03/06هـــ 
الموافــق 2018/11/14م المتضمــن )تمديــد إعفــاء مديــري الصناديــق العامــة مــن االلتــزام بمتطلبــات الفقــرة 
)هـــ( مــن المــادة )59( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار، بحيــث يجــوز تحديــد حــد أدنــى أقــل مــن )10( مالييــن ريــال 
أو مــا يعادلهــا لمــا ينبغــي جمعــة خــالل مــدة الطــرح األولــي مــن اشــتراكات المســتثمرين فــي الصناديــق 

العامــة وذلــك حتــى تاريــخ 2020/12/31م(.

سياسات التوزيع:. 		
سياسة توزيع الدخل واألرباح:أ. 

ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة بنســبة %70 وال تقــل عــن %50 مــن غلــة الوقــف بشــكل دوري لصالــح جمعيــة 
ــة بالريــاض، وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا، ويحــق لمجلــس إدارة  ــر الخيري الب
الصنــدوق تخصيــص جــزٍء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال تقــل عــن %30 وال تزيــد عــن %50 مــن 

صافــي الغلــة لــكل ســنة ماليــة )حســب تعليمــات الترخيــص للصناديــق االســتثمارية الوقفيــة(.

تاريخ التوزيع:ب. 

ــر  ســيتم توزيــع نســبة مــن عوائــد غلــة الوقــف التــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق لصالــح جمعيــة الب
الخيريــة بالريــاض بشــكل ســنوي )كل نهايــة ســنة ماليــة(.

كيفية دفع التوزيعات:ج. 

تحــدد اآلليــة مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق وســيتم اإلعــالن عــن العوائــد الموزعــة مــن غلــة الوقــف فــي حــال 
توزيعهــا– مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق www.alinmainvestment.com وموقــع الســوق 

.www.tadawul.com.sa )تــداول( الماليــة الســعودية 
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 تقديم التقارير للمشتركين بالوحدات:. 		
يرســل مديــر الصنــدوق إشــعار تأكيــد إلــى المشــترك )الواقــف( كلمــا كان هنــاك اشــتراك فــي الوحــدات مــن قبــل ذلك أ. 

المشــترك )الواقــف(،  كمــا يتــم إرســال تقريــر يبيــن الموقــف المالــي لألصــل الموقــوف )األمــوال المشــترك بهــا( مــن 
 مــن كل اشــتراك فــي وحــدات الصنــدوق، وعــدد الوحــدات المشــترك بهــا وصافــي قيمــة 

ً
المشــترك خــالل )15( يومــا

ــد يــوم التعامــل(، والقوائــم الماليــة المراجعــة للصنــدوق وذلــك خــالل  ــرة )عن األصــول للوحــدة بنهايــة هــذه الفت
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، وســيتم إعــداد التقاريــر األوليــة وإتاحتهــا للجمهــور خــالل )35( 

ً
مــدة ال تتجــاوز )70( يومــا

 للمــادة رقــم )71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.
ً
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر ووفقــا

ً
يومــا

www.alinmainvestment.com ب.  الصنــدوق  لمديــر  االلكترونــي  الموقــع  فــي  الصنــدوق  تقاريــر  إتاحــة  ســيتم 
وموقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( www.tadawul.com.sa، وســيتم وســوف تتــاح عنــد الطلــب دون 
مقابــل. ســيتم إرســال التقريــر إلــى العنــوان البريــدي أو اإللكترونــي المحفــوظ فــي ســجالت العميــل، كمــا ســيتم 

االلتــزام بــأي متطلبــات نظاميــة أخــرى تصــدر عــن الجهــات المختصــة بهــذا الشــأن. 

سيتم إرسال التقارير السنوية إلى العنوان البريدي أو اإللكتروني المحفوظ في سجالت العميل.ج. 

سجل المشتركين بالوحدات:. 		
 بالمشــتركين فــي الوحــدات ويحفظــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وُيعــد 

ً
 محدثــا

ً
ســيعد مديــر الصنــدوق ســجال

 علــى االشــتراك بالوحــدات المثبتــة فيــه، وســيتم إتاحــة الســجل لمعاينــة الجهــات المختصــة 
ً
 قاطعــا

ً
هــذا الســجل دليــال

 عنــد الطلــب.
ً
عنــد طلبهــا، وســيتم تقديــم ملخــص للســجل إلــى أي مشــترك بالوحــدات مجانــا

اجتماع المشتركين بالوحدات:. 		  
 للوائــح والتعليمــات الســارية بهــذا الخصــوص، وللواقــف تفويــض الجهــة أ. 

ً
يتــم عقــد اجتماعــات المشــتركين وفقــا

المســتفيدة بممارســة جميــع حقوقــه فــي اجتماعــات الواقفيــن والقــرارات التــي تصــدر عنهــا.

يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع للواقفين في أي وقت.ب. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع الواقفيــن خــالل )10( أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي مــن أميــن ج. 
الحفــظ.

تكون الدعوة لعقد اجتماع الواقفين وفق ما تنص عليه اللوائح والتعليمات.د. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل )10( أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي مــن ه. 
ــر مــن الواقفيــن المشــتركين مجتمعيــن أو منفرديــن فــي %25 علــى األقــل  الجهــة المســتفيدة أو واقــف أو أكثـ

مــن وحــدات الصنــدوق.

 إال إذا حضــره عــدد مــن الواقفيــن الذيــن اشــتركوا مجتمعين فــي %25 على األقل و. 
ً
ال يكــون اجتمــاع الواقفيــن صحيحــا

مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق، ويســري ذلــك علــى الجهــة المســتفيدة وفق ما نصــت عليه اللوائــح والتعليمات.
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إذا لــم ُيســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة )هـــ( مــن هــذا البنــد، فيجــب على مديــر الصندوق الدعــوة الجتماع ثاٍن ز. 
بإعــالن ذلــك فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق والهيئــة العامــة لألوقــاف وبإرســال إشــعار 
كتابــي إلــى الجهــة المســتفيدة والواقفيــن –مالــم يفــّوض الجهــة المســتفيدة بممارســة حقوقــه التصويتيــة 
 ألحــكام هــذه التعليمــات )تعليمــات اجتمــاع المشــتركين بالوحــدات( - وأميــن الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع 

ً
وفقــا

 كانــت نســبة الواقفيــن الممثلــة فــي االجتمــاع.
ً
 أّيــا

ً
الثانــي بمــدة ال تقــل عــن )5( أيــام ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا

لكل واقف صوت واحد في اجتماع الواقفين عن كل وحدة اشترك فيها.ح. 

يجــوز عقــد اجتماعــات الواقفيــن واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة ط. 
 للضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصــة.

ً
الحديثــة وفقــا

ــل نســبة وقفيتهــم أكثــر مــن %50 مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــرة فــي ي. 
ّ
مث

ُ
 بموافقــة مــن ت

ً
يكــون القــرار نافــذا

 أو وكالــة أو مــن خــالل الجمعيــة المســتفيدة أو بواســطة وســائل 
ً
اجتمــاع الواقفيــن ســواء كان حضورهــم شــخصيا

التقنيــة الحديثــة.

حقوق المشتركين بالوحدات:. 		
الموافقة على التغييرات األساسية المقترحة وأي تعليق لالشتراك في الوحدات.أ. 

اشعارهم بالتغييرات المهمة أو التغييرات واجبة اإلشعار. ب. 

الموجــزة ج.  الســنوية  المراجعــة(، والتقاريــر  الماليــة  القوائــم  ذلــك  )بمــا فــي  الســنوية  التقاريــر  الحصــول علــى 
)71( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار. المــادة  الوقــف، كمــا نصــت  والتقاريــر األوليــة ومصــارف 

يتــم تفويــض الواقــف بكافــة صالحياتــه وحقوقــه المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة والتعليمــات للناظــر )مجلــس إدارة د. 
الصنــدوق( فــي حــال وفاتــه أو فقدانــه ألهليتــه الشــرعية.

عنــد االشــتراك فــي الصنــدوق فــي فتــرة الطــرح ولــم يتــم جمــع الحــد األدنــى لتشــغيل الصنــدوق ســيتم إعــادة ه. 
 للوحــدات بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح وبدايــة تشــغيل 

ً
قيمــة االشــتراك لصاحبــه، كمــا ان المشــترك يصبــح واقفــا

الصنــدوق.

أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الصناديق االستثمارية الوقفية. و. 

مسؤولية المشتركين بالوحدات:. 		  
 عن ديون والتزامات الصندوق.

ً
لن يكون المشترك بالوحدات مسؤوال

خصائص الوحدات:. 		
يجــوز لمديــر الصنــدوق إصــدار عــدد غيــر محــدود مــن الوحــدات تكــون جميعهــا موقوفــة لــذات الغــرض ومــن فئــة واحــدة، 
ويتمتــع المشــتركين بحقــوق متســاوية ويعاملــون بالمســاواة مــن قبــل مديــر الصنــدوق، حيــث تمثــل كل وحــدة حصــة مشــاعة 
متســاوية فــي أصــول الصنــدوق وهــي غيــر قابلــة للتحويــل، وســيصدر مديــر الصنــدوق إشــعار اشــتراك للوحــدات فــي 

الصنــدوق.
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 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:. 		
فــي حــال وجــود تغييــرات فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق فتخضــع لألحــكام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحــكام أ. 

الصناديــق  وتعليمــات  االســتثمار،  صناديــق  لوائــح  بموجــب  المحــددة  واإلشــعارات  والموافقــات  الصنــدوق 
العالقــة. ذات  المطبقــة  واللوائــح  الوقفيــة  االســتثمارية 

تبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:ب. 
ُ
اإلجراءات التي ست

 قبــل ( 1
ً
 بــأي تغييــرات مقترحــة بحيــث ال تقــل فتــرة اإلشــعار عــن )21( يومــا

ً
ســيتم إشــعار الجهــات المختصــة كتابيــا

اليــوم المحــدد مــن قبــل مديــر الصنــدوق لســريان هــذا التغييــر. 

أي شروط أو أحكام أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الصندوق.( 2

ســيتم اإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وموقــع الســوق الماليــة ( 3
الســعودية )تــداول( www.tadawul.com.sa، أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك قبــل )10( أيــام مــن 

ســريان التغييــر.

 للمــادة )71( مــن ( 4
ً
بيــان تفاصيــل التغييــرات التــي حدثــت فــي تقاريــر الصنــدوق التــي يعدهــا مديــر الصنــدوق وفقــا

الئحــة صناديق االســتثمار.

إشعار الهيئة والمشتركين بالوحدات على التغييرات واجبة االشعار:ت. 

 بــكل التغييــرات واجبــة االشــعار إلــى الصنــدوق، خــالل )8( أيــام مــن 
ً
يلتــزم مديــر الصنــدوق بإشــعار الهيئــة كتابيــا

 
ً
 أساســيا

ً
ــرا ــر ال يعــد تغيي ــة االشــعار كل تغيي ــرات واجب حدوثهــا، وألغــراض هــذه الشــروط واألحــكام يقصــد بالتغيي

، و فــي هــذه الحالــة ســيقوم مديــر الصنــدوق باإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات واجبــة االشــعار فــي 
ً
وال مهمــا

www. )تــداول(  الســعودية  الماليــة  الســوق  وموقــع   www.alinmainvestment.com االلكترونــي  موقعــه 
tadawul.com.sa، أو بالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة وذلــك خــالل )21( يــوم عمــل مــن تاريــخ حدوثهــا، كمــا ســيتم 
 لالئحــة 

ً
إدراج كافــة تفاصيــل التغييــرات واجبــة االشــعار فــي التقاريــر المعــدة مــن قبــل مديــر الصنــدوق وفقــا

صناديــق االســتثمار.

إنهاء صندوق االستثمار:. 		
الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:	 

يحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي إنهــاء الصنــدوق بنــاًء علــى المــادة )37( الفقــرة )أ( مــن الئحــة صناديــق 
االســتثمار دون تحمــل أي مســؤولية تجــاه أي مشــترك فــي الصنــدوق إذا رأى أن قيمــة أصــول الصنــدوق غيــر 
كافيــة لمواصلــة تشــغيله )ويســتثنى مــن ذلــك إذا كان اإلنهــاء بســبب عائــد إلهمــال أو تقصيــر مديــر الصنــدوق 
المتعمــد(، أو إذا تغيــرت الظــروف واألنظمــة ذات العالقــة أو فــي حــال حــدوث ظــروف أخــرى يســتحيل معهــا 
مواصلــة تشــغيل الصنــدوق لمصلحــة الوقــف، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف 

ومجلــس إدارة الصنــدوق ويتــم إشــعار الهيئــة والمشــتركين بالوحــدات بذلــك.

اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق:	 

فــي حــال إنهــاء الصنــدوق ســيتم تزويــد الهيئــة العامــة لألوقــاف بخطــة إنهــاء الصنــدوق، وســيتم نقــل أصــول 
الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه كأصــول وقفيــة خاصــة بجمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض فــإن تعــذر فــأي جهــة 
وقفيــة مماثلــة لوقــف الصنــدوق فــي أهدافــه ومصارفــه بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف.
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مدير الصندوق:. 		
مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:أ. 

»شــركة اإلنمــاء لالســتثمار« مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بممارســة 
أنشــطة التعامــل فــي األوراق الماليــة أصالــة عــن نفســها ووكالــة عــن غيرهــا؛ وبالتعهــد بالتغطيــة، واإلدارة والترتيــب 
وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي أعمــال األوراق الماليــة، وتعــد المســائل اآلتيــة مــن مهــام ومســؤوليات مديــر الصنــدوق:

العمــل لمصلحــة األصــل الموقــوف ومصــارف الوقــف بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة األشــخاص ( 1
المرخــص لهــم، وتعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة، وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات، 

وذلــك فيمــا يتعلــق بالصنــدوق.

يقــع علــى عاتــق مديــر الصنــدوق االلتــزام بجميــع المبــادئ والواجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة األشــخاص المرخــص ( 2
لهــم بمــا فــي ذلــك واجــب األمانــة تجــاه المشــتركين بالوحــدات، والــذي يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم 

ــذل الحــرص المعقــول. ــح األوقــاف محــل االســتثمار وب ومصال

 عن القيام باآلتي:( 3
ً
يكون مدير الصندوق مسؤوال

- إدارة أصول الصندوق وعملياته االستثمارية.

- القيام بعمليات الصندوق اإلدارية.

- طرح وحدات الصندوق وإدارة عمليات التخصيص.

- التأكــد مــن دقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق )ومذكــرة المعلومــات( واكتمالهــا وأنهــا كاملــة وواضحــة وصحيحــة 
ــة. وغيــر مضلل

 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار, تعليمــات الصناديــق االســتثمارية ( 4
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، ســواٌء أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا 
 تجــاه المشــتركين 

ً
جهــة خارجيــة وفــق مــا تنــص عليــه األنظمــة واللوائــح والتعليمــات، وُيعــد مديــر الصنــدوق مســؤوال

بالوحــدات والجهــة المســتفيدة عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو 
التقصيــر المتعمــد.

 عــن وضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤثر فــي اســتثمارات الصندوق، ( 5
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

وضمــان ســرعة التعامــل معهــا. علــى أن تتضمــن تلــك السياســات واإلجــراءات القيــام بعمليــة تقويــم المخاطــر بشــكل 
ســنوي علــى األقل.

 عــن االلتــزام بأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار, تعليمــات الصناديــق االســتثمارية ( 6
ً
ُيعــّد مديــر الصنــدوق مســؤوال

الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة عنــد التقــدم بطلبــات الموافقــة أو اإلشــعارات للجهــات المختصــة.

تطبيــق برنامــج مراقبــة المطابقــة وااللتــزام لصنــدوق االســتثمار، وتزويــد الجهــات المختصــة بنتائــج التطبيــق عنــد ( 7
طلبهــا.

تكــون الجهــة المســتفيدة مســؤولة عــن مصــارف الوقــف وكيفيــة وآليــة صرفهــا ويحــق لمديــر الصنــدوق تعييــن مديــر ب. 
صنــدوق مــن الباطــن، وذلــك بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وإشــعار الجهــات المختصــة والمشــتركين كمــا نصــت 

عليــه المــادة )57( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

 للحاالت اآلتية:ج. 
ً
يتم عزل مدير الصندوق أو استبداله وفقا

توقــف مديــر الصنــدوق عــن ممارســة نشــاط اإلدارة دون إشــعار الهيئــة بذلــك بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص ( 1
لهــم.

إلغــاء ترخيــص مديــر الصنــدوق فــي ممارســة نشــاط إدارة األصــول الوقفيــة واإلدارة أو ســحبه أو تعليقــه مــن قبــل ( 2
الجهــات المختصــة.

تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.( 3
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تقديــم طلــب إلــى الهيئــة العامــة لألوقــاف مــن الجهــة المســتفيدة لعــزل مديــر الصنــدوق أو اســتبداله وذلــك بعــد ( 4
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

إذا رأت الجهــات المختصــة أو أي منهــا أن مديــر الصنــدوق قــد أخــل -بشــكل جوهــري وفــق تقديرهــا المحــض - بلوائــح ( 5
صناديــق االســتثمار واألنظمــة، تعليمــات الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة.

وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االســتثمار أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود ( 6
شــخص آخــر مســجل لــدى مديــر الصنــدوق قــادر علــى إدارة أصــول صنــدوق االســتثمار أو أصــول الصناديــق التــي 

يديرهــا مديــر المحفظــة.

أي حالة أخرى ترى الجهات المختصة -بناًء على أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.( 7

أمين الحفظ:. 		
مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:أ. 

»شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة« مرخــص لهــا مــن قبــل هيئة الســوق المالية فــي المملكة العربية الســعودية 
بممارســة أنشــطة التعامــل بصفــة أصيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي أعمــال 

األوراق الماليــة، وتعــد المســائل التاليــة مــن مهــام ومســؤوليات أميــن الحفــظ:

 لالئحة صناديق االســتثمار واألنظمة، تعليمات الصناديق االســتثمارية ( 1
ً
 عــن التزاماتــه وفقا

ً
ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال

، وُيعــّد 
ً
 ثالثــا

ً
الوقفيــة واللوائــح المطبقــة ذات العالقــة، ســواٌء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا

 تجــاه مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق 
ً
أميــن الحفــظ مســؤوال

الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.

 عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات، وهــو مســؤول ( 2
ً
ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال

كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

يحــق ألميــن الحفــظ تعييــن أميــن حفــظ مــن الباطــن، علــى أن يدفــع أميــن الحفــظ أتعــاب ومصاريــف أي أميــن حفــظ مــن ب. 
الباطــن مــن مــوارده الخاصــة، وذلــك بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق وإشــعار الجهــات المختصــة والمشــتركين.

 للحاالت اآلتية:ج. 
ً
يتم عزل أمين الحفظ أو استبداله وفقا

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاطه دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.( 1

إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الجهات المختصة.( 2

تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ.( 3

– بالتــزام النظــام أو اللوائــح ( 4
ً
إذا رأت الجهــات المختصــة أن أميــن الحفــظ قــد أخــل –بشــكل تــراه الهيئــة جوهريــا

التنفيذيــة.

المحاسب القانوني:. 		
المحاسب القانوني للصندوق: أ. 

بي دي أو د. محمد العمري وشركاءه.

مهام وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني:ب. 

 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة المعاييــر الدولية 
ً
إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــا

للتقاريــر الماليــة، وأحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومات.
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 للحاالت اآلتية:ج. 
ً
يتم عزل المحاسب القانوني للصندوق أو استبداله، وفقا

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.( 1

2 ).
ً
إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقال

إذا قــرر مجلــس إدارة الصنــدوق أن المحاســب القانونــي ال يملــك المؤهــالت والخبــرات الكافيــة لتأديــة مهــام ( 3
المراجعــة بشــكل ُمــرض.

ن فيما يتعلق بالصندوق.( 4  لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعيَّ
ً
إذا طلبت الجهات المختصة وفقا

أصول الصندوق:. 		
يتم حفظ أصول الصندوق بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق. أ. 

ســيفصل أميــن الحفــظ أصــول كل صنــدوق اســتثماري عــن أصولــه وعــن أصــول عمالئــه اآلخريــن، وســيتم تحديــد تلــك ب. 
األصــول بشــكل مســتقل مــن خــالل تســجيل األوراق الماليــة واألصــول األخــرى لــكل صنــدوق اســتثمار باســم أميــن الحفــظ 
ــد االلتزامــات  ــح ذلــك الصنــدوق، وســيتم االحتفــاظ بجميــع الســجالت الضروريــة وغيرهــا مــن المســتندات التــي تؤي لصال

التعاقديــة، كمــا هــو منصــوص فــي المــادة )25( )ب( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار.

ال يجــوز أن يكــون لمديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم ج. 
المشــورة أو المــوزع أّي مصلحــة فــي أصــول الصنــدوق أو مطالبــة فيمــا يتعلــق بتلــك األصول.
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إقرار من المشتركين في الصندوق:. 		
أقــر باالطــالع علــى شــروط وأحــكام صنــدوق بــر الريــاض الوقفــي ومذكــرة المعلومــات وملخــص المعلومــات الرئيســة الخاصــة 
نــت مديــر  بالصنــدوق وأقــر بموافقتــي علــى خصائــص الوحــدات التــي اشــتركت فيهــا وأوقفتهــا لغــرض الصنــدوق المحــدد، وعيَّ
 علــى الوحــدات الموقوفــة ولــه ممارســة كافــة الصالحيــات النظاميــة الالزمــة بهــذا الخصــوص وفــق مــا تنــص 

ً
الصنــدوق مديــرا

عليــه لوائــح صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات المطبقــة ذات العالقــة.

االسم الوظيفي )للشركات والمؤسسات(:  االسم/ المخول بالتوقيع:                    

التاريخ:  التوقيع:       

الختم )للمؤسسات/الشركات(: 

ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ

ِبل مدير الصندوق وأقر بهذه الشروط واألحكام في التاريخ المبين أدناه.
َ

لقد ق

شركة اإلنماء لالستثمار

االسم:         المنصب:            التاريخ: 
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