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جرى تأسيس صندوق االعمار كصندوق استثماري مفتوح وفقًا لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتقوم شركة 
 الرياض المالية بتوزيع الصندوق في المملكة العربية السعودية بصفتها مديرًا للصندوق.

 ي مستند آخر.يجب أن يستند أي اشتراك على هذه النشرة فقط وليس على أ
 
 

 صندوق اإلعمار
 صندوق استثماري مفتوح يستثمر في األسهم السعودية المتفقة مع الشريعة اإلسالمية

 

 شركة الرياض المالية

 

 
 
 

 نشرة المعلومات 
 

 على المستثمرين المحتملين قراءة نشرة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق
 

ضمن شروط وأحكام هذا  10صندوق على مستوى عاٍل من المخاطر، لذا يرجى مراجعة فقرة " المخاطر الرئيسية" رقم ينطوي االستثمار في ال

 الصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
 

 
 

 

 م2009ديسمبر  26 تاريخ إصدار نشرة المعلومات:
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -2- 

 هام إشعار -1
 

 الذياإلعمار  صندوق أي قرار استثماري بشأن اتخاذقبل  ، بما فيها الشروط واألحكام،نشرة المعلوماتعلى المستثمرين المحتملين قراءة يجب 
الصندوق ويخضع هذا  ضمن شروط وأحكام هذا الصندوق. 10المخاطر كما تم تفصيله في فقرة المخاطر الرئيسية رقم  هو استثمار عال

كات أخرى واألسمنت، وشر  والعقارفي مجال  التشييد والبناء  تعمل ركات سعوديةيستثمر أصوله وأمواله بشكل رئيسي  في أسهم ش الذي
متوافقة مع  هذه الشركات بحيث تكون في أسهم شركات خليجية ، % من أصوله10بما ال يتجاوز  وبشكل جزئي مرتبطة بهذه المجاالت، 

أنظمة ولوائح  لىإ ،من النوع المفتوحضع هذا الصندوق، الذي هو يخو  الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية لشركة الرياض المالية .
 . وما قد يطرأ عليها من تعديالت الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق الماليةهيئة السوق المالية بما فيها 

شروط  موافقة هيئة السوق المالية على تويؤكد مدير الصندوق صحة جميع المعلومات الواردة في نشرة المعلومات لهذا الصندوق. وقد تم
 .م20/01/2009الصندوق في  وأحكام

تعمل في  مدرجة سعودية شركاتفي أسهم  بشكل رئيسي صولهأال تعتبر هذه النشرة توصية لشراء وحدات في هذا الصندوق الذي يستثمر 
 الرياض المالية. شركة شرعية فيتتماشى مع الضوابط الشرعية لإلستثمار التي تقررها الهيئة النشاطات العقار و 

 
 
 راإلعماصندوق  دليل -2

 اإلعمارصندوق  اسم الصندوق: 
  الرياض الماليةشركة  مدير الصندوق:

 ، المالية الرياضشركة عنوان مدير الصندوق: 
 العامة، طريق الملك عبد العزيز اإلدارة

 ، المملكة العربية السعودية    11475الرياض  21116ص ب 
 4042544(1)966+فاكس :      4083131(1)966+: هاتف

 
 شركة الرياض الماليةأمين الحفظ: 

               ، المملكة العربية السعودية    11411الرياض    229ص ب 
  4119150(1)966+فاكس :    4113333(1)966+: هانف 

 
 ونشركة ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانوني مراجع الحسابات:

 28355ص ب 
 11437الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 2065444(11)966+فاكس :    2065333(11)966+تليفون: 
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 ملخص الصندوق    
 عملة الصندوق لاير السعوديال

 درجة المخاطر عالية

الثلث قطاع االسمنت بنسبة ل تداول مؤشر التشييد والعقار المركب الذي يتكون من مؤشر
قطاع التطوير العقاري بنسبة ل تداول ومؤشرالثلث قطاع التشييد والبناء بنسبة تداول لومؤشر 
  . الثلث

 اإلرشاديالمؤشر 

في  تعمل مدرجة أصوله وأمواله بشكل رئيسي  في أسهم شركات سعودية الصندوق يستثمر
وبشكل واألسمنت، وشركات أخرى مرتبطة بهذه المجاالت،   والعقارالتشييد والبناء  مجال
 تعمل في تلك المجاالت في أسهم شركات خليجية% من أصوله 10وبما ال يتجاوز   جزئي

، بحيث تكون هذه الشركات متوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية لشركة 
ويعتمد مدير الصندوق أثناء إدارته للصندوق على استخدام الوسائل البحثية  .الرياض المالية

الشركات التي تتميز بعوامل أساسية قوية وعناصر واعدة. كما يراعي عند توزيع  واختيار
األصول كل من األوزان النسبية للشركات في المؤشر اإلرشادي ومتطلبات المخاطرة واتجاه 

 السوق واألوضاع االقتصادية والسياسية وأغراض الصندوق.

 االستثمار إستراتيجية

 لالشتراكالحد األدنى  لاير سعودي 5000

 الحد األدنى للرصيد لاير سعودي 5000
 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك  لاير سعودي 1000

 الحد األدنى لالسترداد لاير سعودي 1000

 أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل  

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك  قبل الساعة الواحدة ظهرًا 
 واالسترداد

 أيام التعامل / التقويم ثنين واألربعاءاال

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة  التقويم المعني. من يومخالل ثالثة أيام عمل  
 للمشتركين

 الحد األعلى لرسوم االشتراك 1%

 أتعاب إدارة 1.75%

 الرسوم األخرى 0.5%
 تاريخ الطرح م2009ديسمبر  30 

 بداية الطرحسعر الوحدة عند  لاير سعودي  10

 
 

 
 

 



 -4- 

 قائمة المحتويات 

 الصفحة 

 5 قائمة المصطلحات

 6 شروط وأحكام الصندوق

 6 اسم صندوق االستثمار

 6 عنوان مدير الصندوق

 6 تاريخ بدء الصندوق

 6 الهيئة المنظمة

 6 الشروط واألحكام إصدارتاريخ 

 6 االشتراك

 6 عملة الصندوق

 6 أهداف الصندوق

 7 ت االستثماراستراتيجيا

 8 المخاطر الرئيسية

 9 الرسوم والمصاريف

 9 مصاريف التعامل

 10 الصندوق إدارةمجلس 

 12 مدير الصندوق

 12 أمين الحفظ

 12 مراجع الحسابات

 12 القوائم المالية

 13 خصائص الوحدات

 13 الهيئة الشرعية للصندوق

 13 الطرح األولي 

 13 الصندوقفي  قاستثمارات مدير الصندو 

 13 االشتراك واالسترداد

 14 الصندوق أصولتقويم 

 14 إنهاء الصندوق
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 15 التصفية

 15 التقارير لمالكي الوحدات االستثمارية 

 15 تضارب المصالح

 15 حقوق التصويت

 15 تعديل شروط وأحكام الصندوق

 15 إجراءات تقديم الشكاوى

 16 النظام المطبق على الصندوق

 16 زام بالئحة صناديق االستثمارااللت

 16 أحكام أخرى 

 18 ملحق ملخص اإلفصاح المالي  

 18 ملحق الضوابط الشرعية

 قائمة المصطلحات

 الصندوق
والذي يستثمر أصوله في  أسهم البناء  شركة الرياض المالية الذي يدار من  اإلعمارهو صندوق 

  .شرعية المقرة من الهيئة الشرعية بشكل رئيسيواإلعمار المدرجة   المتوافقة مع الضوابط ال

 .هو المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق المؤشر اإلرشادي

 .أي يوم يتم فيه بيع أو استرداد وحدات الصندوق أيام التعامل

 .صول الصندوقأأي يوم يتم فيه تقويم  أيام التقويم

 موعد صرف مبلغ االسترداد
ي يتم فيه صرف مبلغ االسترداد بعد يوم التقويم الذي تم بناءًا عليه تنفيذ طلب هو الموعد الذ

 االسترداد.

 . المالية الرياض شركة /الشركةمدير الصندوق/ المدير

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. الهيئة

 الئحة صناديق االستثمار 
 2006-219 -1رقم  بموجب القرار لماليةالئحة  الصادرة عن مجلس هيئة السوق اهي ال

 م.24/12/2006وتاريخ 

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 الشروط واألحكام المنظمة للصندوق.  الشروط واألحكام

 مجلس إدارة الصندوق المجلس

 الهيئة الشرعية لشركة الرياض المالية الهيئة الشرعية
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 اإلعمارصندوق 
 

 الشروط واألحكام
 اسم الصندوق .1

 اإلعمارصندوق  

 عنوان اإلدارة العامة لمدير الصندوق .2
 طريق الملك عبد العزيز   لبنك الرياض "الدور الخامس" اإلدارة العامة -شركة الرياض المالية 

 المملكة العربية السعودية   11475، الرياض 21116ص ب  

 www.riyadcapital.com 

 (1)966+4042544فاكس:    (1)966+4083131: هانف        

 تاريخ البدء في طرح الصندوق .3
 م2009ديسمبر  30 

 الهيئة المنظمة للصندوق . 4
بالقيام بأنشطة اإلدارة وعمليات حفظ األوراق المالية والتعامل والترتيب  من قبل هيئة السوق المالية شخص مرخص له هو مدير الصندوق

لى الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة إتخضع شروط وأحكام الصندوق و  .(37-07070بموجب ترخيص رقم ) والمشورة

  السوق المالية.

 تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام .5
 م.2016 سبتمبر 21تحديث هذه الشروط واألحكام في  و تم .م2009يناير  20 الصندوق فيتم إصدار شروط و أحكام  

 االشتراك في الصندوق .6
. وال لاير سعودي 1000االسترداد أو  لالشتراك اإلضافيالحد األدنى و  لاير سعودي. 5000لالشتراك في الصندوق  ألدنىا حدال

  .لاير سعودي 5000في أي وقت من األوقات عن جراء عملية استرداد يجوز أن يقل الرصيد 

 عملة الصندوق .7
ة أخرى غير عملة  الصندوق المحددة، فيتم تطبيق سعر الصرف المعمول وفي حالة االشتراك بعمل باللاير السعودي.الصندوق مقوم  

 به في التاريخ المعني بغرض تحويل عملة المستثمر إلى عملة الصندوق.

 أهداف الصندوق .8
 سهمأفي  ه وأمواله بشكل رئيسي الى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل استثمار أصول هذا الصندوقيهدف  

 وبشكل جزئي ، والشركات األخرى المرتبطة بهذه المجاالت،واألسمنتالتشييد والبناء والعقار  في مجال  التي تعمل المدرجة لشركات السعوديةا

متوافقة مع الضوابط الشرعية بحيث تكون هذه الشركات ،  نفس القطاعات في في أسهم الشركات الخليجية % من أصوله10بما ال يتجاوز 

المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع يناسب هو و  من النوع المفتوح.هذا الصندوق يعتبر و المالية .  الهيئة الشرعية لشركة الرياض ة منالمقر 
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وسيقوم مدير الصندوق بقياس أداءه . تعمل في مجال العقار والتشييد بشكل رئيسي وخليجية أسهم سعوديةفي  من خالل االستثمار استثماراتهم

 تداول ومؤشرالثلث قطاع االسمنت بنسبة ل تداول مؤشر التشييد والعقار المركب الذي يتكون من مؤشر " مؤشر اإلرشاديالء مقارنة بأدا

 .  الثلثقطاع التطوير العقاري بنسبة ل تداول ومؤشرالثلث قطاع التشييد والبناء بنسبة ل

فصاح إلوسيتم ا www.riyadcapital.comة على اإلنترنت ويمكن الحصول على أداء المؤشر من خالل موقع الرياض المالي       

 بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء الصندوق.   أداء المؤشر اإلرشادي عن

 االستراتيجيات االستثمارية الرئيسة .9
 :من أجل تحقيق أهدافهاإلعمار  سيطبقها صندوق ملخص الستراتيجيات االستثمار الرئيسة التي يليفيما  

 .متفقة مع أغراض الصندوق ومن مختلف األحجام عقار وتشييد وشركات أخرى شركاتأسهم في  سوف يستثمر الصندوق أ.

 ب. سوف يعمل الصندوق على إعادة استثمار األرباح الموزعة من قبل الشركات في الصندوق.

استخدام الوسائل البحثية بما في ذلك الزيارات الميدانية للشركات. وسوف يركز على الشركات  ج. سوف يعتمد مدير الصندوق على

التي تتميز بعوامل أساسية قوية وعناصر واعدة على المدى الطويل. وتبدأ دورة اتخاذ قرارات االستثمار بتحديد الشركات المالئمة من 

تحليل كمي للشركات بناءًا على مؤشرات أساسية، مثل مكرر الربحية ومكرر  خالل توصيات المحلليين الماليين، بعد أن يتم إجراء

القيمة الدفترية ونسبة الربح الموزع إلى السعر ومعدل العائد على حقوق المساهمين وغير ذلك، وبعد إجراء تحليل نوعي شامل بهدف 

 عادل للسهم. تقييم كل شركة على حده ومعرفة االتجاهات المستقبلية لها والوصول لتقييم 

د. يراعي مدير الصندوق أثناء توزيع األصول كل من األوزان النسبية للشركات في المؤشر اإلرشادي ومتطلبات المخاطرة واتجاه 

 السوق واألوضاع االقتصادية والسياسية وأغراض الصندوق والضوابط الشرعية. 

اسة االستثمار ومراجعة الخطوط اإلرشادية التي يسير عليها مدير تتولى لجنة االستثمار بالرياض المالية مسئولية تطوير سي هـ. 

الصندوق. كما تقوم بمراقبة أداء الصندوق من خالل مقارنته بكل من أداء المؤشر اإلرشادي للصندوق وأداء الصناديق المثيلة 

عة للصندوق وأنه قام بنشاطات التداول األخرى، وكذلك، إجراء مراجعة دورية مع مدير الصندوق لضمان إتباعه اإلستراتيجية الموضو 

 على ضوء ذلك. 

 الصندوق: صولأيتم مراعاة القيود التالية عند استثمار  و.  

% من صافي أصوله في أية فئة أوراق مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية تصدرها 10. ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من 1

ذا ما كانت نسبة القيمة ال سوقية لهذه الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركات المكونة للمؤشر اإلرشادي للصندوق شركة واحدة. وا 

 %، فعندئذ، ال يجوز للصندوق تجاوز الوزن النسبي لهذه الشركة في المؤشر اإلرشادي.  10أعلى من 

وابط الشرعية تصدرها عدة % من صافي أصوله في أوراق مالية متوافقة مع الض15. ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من 2

 جهات ضمن نفس المجموعة في نشاط واحد. 

 . ال يجوز للصندوق بيع أية أوراق مالية على المكشوف.  3

 عقارات منقولة أو غير منقولة.       أي. ال يجوز للصندوق امتالك 4

 . ال يجوز للصندوق المتاجرة بأوراق مالية ال يملكها. 5

http://www.riyadcapital.com/
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صوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضروريًا من أجل . ال يجوز للصندوق رهن أ6

 .( 11% التالي ذكرها في الفقرة 10التمويل المسموح له وفقًا ألحكام الشريعة )ضمن حدود الـ 

تلك األوراق، ولكن يجوز للصندوق  . ال يجوز للصندوق التعهد بتغطية أوراق مالية ألي شركة أخرى، أو المشاركة في تسويق7

 االستثمار في الطروحات األولية.  

يجوز للصندوق تقديم تمويل أو ضمان التزامات مستحقة على أطراف ثالثة، إال أنه يجوز للصندوق عمل إيداعات لدى أمين ال . 8

 حفظ الصندوق أو أي بنك أو جهة تتلقى ودائع معتمدة من قبل أمين حفظ الصندوق.   

 . ال يجوز للصندوق إصدار خيارات شراء أسهم أو أي حقوق اكتتاب بأسهم في الصندوق   للمساهمين أو ألي أطراف ثالثة.  9

 . ال يجوز للصندوق االستثمار في أوراق ملكية بضائع وسلع. 10

أن يؤخذ مثل هذا % من صافي أصول الصندوق، وينبغي 10. ال يجوز للصندوق أن يتمول لحسابه أية مبالغ تزيد على 11

 التمويل من البنوك وفقًا ألحكام الشريعة وأن يكون على أساس مؤقت.

% من 10بأكثر من  أو % من صافي قيمة أصوله10بأكثر من  وق تملك وحدات صندوق استثمار آخر. ال يجوز للصند12

 صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. 

 الصندوق مار فيالمخاطر الرئيسة لالستث .10
 وتشمل هذه المخاطر التالي: . ه عاليةمخاطر  الصندوق على أن هذا   يصنف

في بعض األحيان بسبب نشاطات ونتائج أعمال كبيرة إلى تغيرات  قد تتعرض قيمة استثمارات الصندوق  السوق:مخاطر . 1

على أساس القيمة يتم  الصندوق تقويمظرًا ألن نو   الشركات المصدرة لألسهم، أو بسبب أحوال السوق والظروف االقتصادية عمومًا.

والدخل المتحقق  لإلستثمارات تتغير مع تغيُّر قيمة استثماراته، وعليه فإن القيمة الرأسمالية  التي قدو   لألسهم التي يمتلكهاالسوقية 

  .منها ستبقى متقلبة

االستثمار في ب مقارنةكون أعلى مخاطرة ي عادة ما والذيوالتشييد العقار  ركز استثمارات الصندوق على قطاعتت: القطاع. مخاطر 2

 .متعددة في دولة واحدة أو عدة دولسلة متنوعة من قطاعات 

% أو أكثر من 10 ة تلك الطلبات: قد ال يتمكن مدير الصندوق من تلبية طلبات االسترداد إذا بلغ إجمالي قيمالسيولة. مخاطر 3

  مكن من تسييل بعض استثماراته نتيجة ضعف التداول في السوق.إو إذا لم يت صافي قيمة أصول الصندوق

. مخاطر االستثمارات الشرعية: تتمثل بالقيود الشرعية لالستثمار المقررة من الهيئة الشرعية للرياض المالية والتي على ضوئها يتم 4

تثمارية المتوافرة لدى مدير الصندوق أثناء إدارته تحديد الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية. وقد تحد هذه القيود من الفرص االس

 وقد يؤدي خروج بعض الشركات عن القيود الشرعية إلى التخلص من هذه الشركات بأسعار غير مالئمة. للصندوق.

مثل   . المخاطر االقتصادية: تتمثل بارتباط سوق األسهم السعودية باالقتصاد الذي بدوره يرتبط بإيرادات النفط وعوامل أخرى5

سيؤثر على النمو  البنكية وما شابه الفائدة البنكية. لذا فإن أية تقلبات في أسعار النفط أو معدالت التضخم أو  والفائدة التضخم 

 االقتصادي ومن ثم سوق األسهم السعودية.
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ومصالح المشتركين . مخاطر تضارب المصالح: قد ينشأ تضارب مصالح بين مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة 6

 في الصندوق أثناء القيام بإدارة الصندوق.

. مخاطر األسواق الناشئة: وتتمثل بالتقلبات الشديدة التي تكون عرضة لها سوق األسهم السعودية على اعتبارها سوقًا ناشئةً  7

السيولة نتيجة هبوط حاد في السوق أو  األمر الذي يجعلها أكثر مخاطرة من غيرها من األسواق الرئيسية األخرى. وقد ينشأ نقص في

 .تباطؤ االقتصادصعود حاد في التضخم أو 

. المخاطر السياسية: وتتمثل بحدوث اضطرابات سياسية أو صدور تشريعات جديدة أو إحداث تغييرات في التشريعات مما قد تؤثر 8

 سلبًا على أجواء االستثمار.

ت الشديدة التي تكون عرضة لها أسهم الشركات الصغيرة سواء صعودًا أو هبوطًا . مخاطر الشركات الصغيرة: وتتمثل بالتقلبا9

األمر والذي يجعلها أكثر مخاطرة من غيرها من أسهم الشركات الكبيرة. كما تتسم أسهم الشركات الصغيرة بتداولها بنسب اقل من 

  عها.أسهم الشركات الكبيرة مما يؤثر على أسعارها ومقدرة مدير الصندوق على بي

 مخاطر إدارية: قد تتأثر عوائد الصندوق نتيجة تغير القائمين على إدارة الصندوق أو رسوم االدارة والمصاريف اإلدارية. .10

. مخاطر العملة: قد تكون بعض االستثمارات التي يتألف منها الصندوق مقومة بعمالت أخرى غير عملة الصندوق نفسه، مما 11

 وحدات الصندوق. سعر  تؤثر على قيمة  قد   تلك العمالت يعني أن تقلبات أسعار صرف

إن مالك الوحدات يتحمل المسئولية عن أية خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق الناتجة عن أي مخاطر مما ذكر 

 أعاله أو غيرها، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق. 

 .الرسوم والمصاريف11  

ية دوق رسوم اشتراك بواقع نسبة مئوية من مبلغ االشتراك تستوفى عند االشتراك أو عند أية اشتراكات إضافيتقاضى مدير الصن 

 صول الصندوق عند كل أصول الصندوق على أساس سنوي ولكن تحسم من أبواقع نسبة مئوية من  الحقة. كما يتقاضى أتعاب إدارة

 . تقويم

تعلقة بتنظيمه وتشغيله واستثمار أصوله. وتشمل هذه المصاريف، على سبيل المثال تحمَّل على أصول الصندوق كل المصاريف المو 

المصروفات اإلدارية واألتعاب القانونية وأتعاب المحاسب و  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة الشرعية ال الحصر،

 الضرائب  وأية مصاريف نثرية أخرىو الت األخرى، العمو و  وم ومصاريف الحفظ لدى أمين الحفظرسو األتعاب االستشارية و القانوني 

 .مسموحًا بها نظاماً 

 ( يالمال اإلفصاحملخص  إلىيل أنظر للتفاص )

 .مصاريف التعامل  12
  .الصندوق جميع مصاريف التعامل التي تشتمل على أتعاب الوساطة يتحمل 
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 مجلس إدارة الصندوق  .13
ويكون من بينهم رئيس المجلس، وتبدأ  ،أعضاء، من بينهم عضوان مستقالن خمسة ف منليتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤ  

قابلة للتجديد لمدد مماثلة.  ويستمر لمدة سنة واحدة مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق

 هيئة ومن ثم إشعار مالكي الوحدات بذلك.     ويكون لمدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء بعد الحصول على موافقة ال

 لاير لكل اجتماع. 2000ويتقاضى العضو المستقل فقط مكافأه بواقع  

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة         

 (الرئيس / على عبد الرحمن القويز )األستاذ 
ريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند، السيد القويز هو الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية. حاصل على درجة البكالو 

أمضى مدة عام في التدريب على رأس العمل لدى بنك تشيس مانهاتن باإلضافة إلى الدورات التدريبية  لدى جامعتي هارفارد 
 عالمشاريل إدارة تموي –سنوات في صندوق التنمية الصناعي  10في القطاع البنكي والمالي، منها  اً عام22 وانسياد. لديه خبرة 

  لدى أحد البنوك. االستثماريةسنه في قطاع المصرفية  12و

 / عادل إبراهيم العتيق )عضو(األستاذ 
السيد العتيق هو مدير إدارة األصول في شركة الرياض المالية. حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة بتسبرج، 

سنوات في إدارة الصناديق االستثمارية واألسواق  10. لديه خبرة أكثر من ط الثرواتفي التخطيط المالي وأخرى في تخطي وشهادة 
  المالية بشكل عام. قبل انضمامه إلى بنك الرياض عمل في مؤسسة النقد العربي السعودي.

 آل مهدي )عضو( عبد اهلل األستاذ/ نذير 

ية في إدارة االصول في شركة الرياض المالية،  وهو حاصل على السيد/ نذير آل مهدي يعمل حاليًا  كمدير لصناديق األسهم المحل 

بكالوريوس أساليب كمية من جامعة الملك سعود، يعمل في إدارة االصول التابعة سابقًا لبنك الرياض وشركة الرياض المالية حاليًا 

دية والمحافظ االستثمارية المدارة. حضر م ، وشملت خبرته إدارة صناديق النقد والمتاجرة بالسلع وصناديق األسهم السعو 1996منذ 

العديد من الدورات العلمية والبرامج التدريبية في مجال االستثمار في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وجي بي 

 مورجان ويوروموني وغيرهم. 

 دكتور/ عبد الوهاب  سعيد أبو داهش )عضو مستقل(ال 
عمل في بنك الرياض من عام  مجموعة العيسى.وتطوير األعمال في  لالستثمارمدير عام الدكتور أبو داهش هو  
. األصول إدارةم بوظيفة كبير اقتصاديين في القسم االقتصادي، ثم شغل منصب مدير بحوث االستثمار في 2005 إلىم 2001

في االقتصاد من الجامعة  الدكتوراهل على شهادة وقبل ذلك، عمل في وزارة المالية واالقتصاد الوطني وصندوق النقد الدولي. حاص
  م.1998األمريكية بواشنطن في عام 

 السويلم )عضو مستقل( عبد اهلل / سطاماألستاذ 
المتخصصة في إدارة األعمال والحلول اللوجستية. حاصل   Supply Core MEسويلم هو الرئيس التنفيذي لشركة  الالسيد 

م. وحصل على الماجستير في 2000من كلية روكفيلد بالواليات المتحدة األمريكية في عام  الاألعم إدارةعلى بكالوريوس في 
  م.2002االقتصاد من جامعة غرب إيلينوي في عام 

 :اإلدارةمسؤوليات أعضاء مجلس  
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 دارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:إتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس         

 التي يكون الصندوق طرفًا فيها.والقرارات والتقارير  ميع العقودلى جع . الموافقة1

 ئحة صناديق االستثمار.لال. اإلشراف، ومتى كان مناسبًا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقًا 2

. االجتماع مرتين سنويًا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام  لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل 3

 اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 . إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه.4

 كتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار.. التأكد من ا5

. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق وأحكام الئحة 6

 صناديق االستثمار.

 . العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.7

 التي يشرف عليها أعضاء مجلس اإلدارة: الصناديق

 الصناديق المجازة من الهيئة الشرعية:
  2. صندوق الرياض لألسهم 1

. صندوق الرياض الخليجي2  

. صندوق األسهم العالمية 3  

. صندوق المتاجرة بالسلع   باللاير4  

. صندوق المتاجرة بالسلع بالدوالر5  
. صندوق الدخل المتوازن 6  

مخ المتفق مع الشريعة . صندوق الشا7  

. صندوق الشجاع المتفق مع الشريعة 8  

. صندوق المقدام المتفق مع الشريعة 9  

. صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة10  
. صندوق اإلعمار11  
. صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 12  

 الصناديق الغير معتمدة من الهيئة الشرعية:
  1 . صندوق الرياض   لألسهم1
   3. صندوق الرياض   لألسهم  2

. صندوق األسهم  األمريكية 3  

. صندوق األسهم االوروبية4  

. صندوق األسهم اليابانية 5  

. صندوق اسهم جنوب شرق آسيا6  

. صندوق األسهم البريطانية 7  

. الصندوق الدولي 8  

. صندوق التكنولوجيا 9  

. صندوق االتصاالت 10  

هم. صندوق المستقبل لألس11  

. صندوق السندات بالدوالر  12  

. صندوق السندات الدولية 13  

 . صندوق الرياض للنقد باللاير 14

. صندوق الرياض للنقد بالدوالر15  

. صندوق الشامخ 16  

. صندوق الشجاع 17  

. صندوق المقدام 18  

. صندوق الهادئ 19  
. الصندوق العقاري العالمي20  
. صندوق الموارد الطبيعية21  
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  مدير الصندوق .14

 اإلدارة العامة،، شركة الرياض المالية

 المملكة العربية السعودية.  11475، الرياض 21116ص ب 

www.riyadcapital.com 

  (1)966+4042544فاكس   (1)966+4083131هاتف 

إدارة األصول بما في ذلك صناديق االستثمار بموجب ترخيص هيئة إن مدير الصندوق هو شخص مرخص له ممارسة نشاط  -

  .37-07070السوق المالية رقم 

 أمين الحفظ .15
 المالية الرياض شركة

 المملكة العربية السعودية.  11416 اض الري،  229ص ب  

 (1)966+4119150فاكس:    (1)966+4113333: هاتف

 الحسابات مراجع .16
 م البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيونشركة ابراهي        
 المملكة العربية السعودية     11437الرياض     28355ص ب         
 2065444(11)966+فاكس :    2065333(11)966+تليفون:         

 القوائم المالية السنوية المراجعة .17
صدار القوائم المالية النصف سنوية يوماً  90يتم إصدار القوائم المالية السنوية المراجعة خالل    المفحوصة من نهاية الفترة المالية وا 

يومًا من نهاية الفترة. كما يتم توفيرها بدون أجور أو رسوم إضافية عند طلبها. ويستطيع حملة الوحدات االستثمارية  45خالل 

 على العنوان التالي: والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم بمجرد طلبها كتابة 

 إدارة تسويق االستثمار 

 المالية الرياض شركة 

 المملكة العربية السعودية  11475الرياض   21116ص ب  

  4042544(1)966+فاكس:   4083131(1)966+هاتف: 

  م.2012ديسمبر  31ألولى المنتهية في سيتم توفير قوائم مالية مراجعة للفترة المالية ا

 

 حدات االستثماريةخصائص الو  .18
 . في أصول الصندوق عةوتمثل كل وحدة وأجزاء الوحدة حصة مشا كل الوحدات من فئة واحدة 

  الهيئة الشرعية للصندوق  .19
 يشرف على الصندوق مجلس رقابه شرعية مكون من التالي أسمائهم:  

http://www.riyadcapital.com/
http://www.riyadcapital.com/
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 الشيخ / عبد اهلل بن سليمان بن منيع ) رئيس( - 

ء بالمملكة، والرئيس السابق لمحاكم مكة المكرمة. عين نائبًا عامًا للرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء هو عضو هيئة كبار العلما

هـ ومستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية في العالم وله العديد من المؤلفات والبحوث حول 1396والدعوة واإلرشاد عام 

 المصرفية اإلسالمية. 

 اهلل بن محمد المطلق )عضو( د. عبد الشيخ / -

هو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء والرئيس السابق لقسم الفقه المقارن بالمعهد 

الية العالي للقضاء ومستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية، وله العديد من المؤلفات والبحوث حول المعامالت الم

 اإلسالمية.

 د. محمد بن علي القري )عضو(الشيخ /  -

في جامعة الملك عبد العزيز، قسم االقتصاد اإلسالمي، بجده، والرئيس السابق لمركز بحوث االقتصاد اإلسالمي بالجامعة.  أستاذهو 

ت المالية اإلسالمية في العالم وله وخبير في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجده ومستشار للعديد من المؤسسا

 .العديد من المؤلفات والبحوث حول المصرفية اإلسالمية

ويستثمر مدير الصندوق كافة أصول الصندوق وفقًا للضوابط الشرعية لإلستثمار التي قررتها الهيئة الشرعية  ) أنظر الى ملحق 

 الضوابط الشرعية(

 الطرح األولي  .20
 ى لحجم أصول الصندوق لبدء نشاطه.ال يوجد حد أدن       

 استثمارات مدير الصندوق في الصندوق .21
 كمستثمر. الصندوق نفس صندوق االستثمار فيالمدير ل يجوز 

 االشتراك واالسترداد .22
يها تلبية هذه يتم تسلم طلبات االشتراك في الصندوق أو االسترداد من الصندوق خالل أي يوم عمل علمًا بأن أيام التعامل التي يتم ف

الطلبات هي يوما االثنين واألربعاء من كل أسبوع، ويجب تقديم طلبات االشتراك واالسترداد إلى فروع شركة الرياض المالية أو أٍي 

ي من القنوات االلكترونية قبل الساعة الواحدة ظهرًا من يوم التعامل ليتم تنفيذها حسب سعر التقويم في ذلك اليوم. وتعد الطلبات الت

 تسلم بعد الساعة الواحدة ظهرًا على أنها استلمت في يوم التعامل التالي. 

لاير  1000لاير سعودي بينما الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد  5000وسيكون الحد األدنى لالشتراك في الصندوق 

تثمارية في الصندوق بعد تعبئة نموذج طلب سعودي. ويستطيع المستثمرون الراغبون في االشتراك في الصندوق شراء وحدات اس

)أ( تفويض للشركة بقيد  ،ويكون اختيار أحد الطريقتين لسداد قيمة اشتراكهم  .اشتراك في صناديق االستثمار لشركة الرياض المالية

، وسيحدد عدد قيمة اشتراكهم على حساباتهم أو )ب( إيداع المبلغ المطلوب في حساب شركة الرياض المالية لدى بنك الرياض

الوحدات االستثمارية التي يتم االشتراك بها في الصندوق على حسب قيمة االشتراك وسعر الوحدات االستثمارية بالسعر الالحق. 

ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في رفض طلبات اشتراك  المستثمرين في الصندوق، إذا لم يقدموا طلباتهم بموجب شروط وأحكام 
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وا بطلبات موقعة معتمدة أو لم يقدموا األموال الالزمة لشراء وحدات في الصندوق، كما يجوز له رفض قبول أي الصندوق أو لم يتقدم

 طلب اشتراك إذا ما كان يترتب على قبوله مخالفة ألي من أنظمة هيئة السوق المالية. 

 لرياض المالية. أما طلبات االسترداد فال تتم إال بموجب طلبات استرداد الصناديق المشتركة لشركة ا

 وسيكون الحد األقصى للمدة ما بين عملية االسترداد وصرف مبلغ االسترداد المستحق لمالك الوحدة االستثمارية هو ثالثة أيام عمل.   

 ويجوز لمدير الصندوق رفض أو تأجيل االسترداد ليوم التعامل التالي، في الحاالت التالية:

% أو أكثر من صافي قيمة 10سترداد التي يطلب المستثمرون تنفيذها في يوم تعامل واحد أ. إذا بلغ إجمالي قيمة طلبات اال 

 أصول الصندوق، أو 

ب.  في حال توقف التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية أو بأي أصول أخرى من أصول الصندوق، 

 ق االستثماري.سواء بصورة عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندو 

وفي حالة تأجيل طلبات االسترداد ليوم التعامل التالي، فسيتم تنفيذها على أساس تناسبي مع منحها األولوية في التنفيذ على طلبات  

      االسترداد الالحقة.       

ذا كان من شأن استرداد المشترك تخفيض استثمارا 5000وسيكون الحد األدنى للرصيد  ته في الصندوق إلى أقل من لاير سعودي، وا 

الحد األدنى للرصيد المسموح به، وجب عليه استرداد كامل مبلغ استثماره. حيث يتم صرف مبالغ االسترداد المستحقة للمستثمر بعملة 

 الصندوق بقيدها لحسابه. 

 تقويم أصول الصندوق .23
ه بتقسيم صافي قيمة األصول )القيمة العادلة ألصول يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو استرداد وحدات في

في يوم التقويم المعني.   القائمةعلى إجمالي عدد وحدات الصندوق ومقسومًا المطلوبات على الصندوق( مطروحًا منها  الصندوق

  .السوق يكون التقويم بعد إقفالس. و من كل أسبوع األربعاءو  ي االثنينيومفي  يتم إجراء التقويمسو 

  على موقع تداول على اإلنترنت يومي الثالثاء والسبت من كل اسبوع  قوم مدير الصندوق بنشر أسعار الوحداتوي

www.tadawul.com.saعلى اإلنترنت المالية الرياض شركةى موقع وعل www.riyadcapital.com. 

 . إنهاء الصندوق 24
دارته ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الصندوق، أو إذا رأى أن تغّير إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق الذي يتولى إ 

بعد إشعار المستثمرين بموجب إشعار كتابي مسبق مدته فالصندوق،  إلنهاء القوانين أو األنظمة أو ظروف أخرى يعتبر سببًا كافيًا 

الصندوق. ويتم في  إنهاء المباشرة في  ه يجوز لهفأن هيئة السوق المالية،و  مجلس ادارة الصندوق شهرين، وبعد الحصول على موافقة

 ، ومن ثم يتم توزيع ما يتبقى من أصول على المستثمرين خالل صندوق وتسديد ما عليه من مطلوباتأصول ال إنهاء هذه الحالة

صندوق صدورها من تاريخ ذلك اإلشعار، كل مستثمر بنسبة ما يملكه من وحدات إلى إجمالي الوحدات التي يثبت مدير ال شهرين

 حتى ذلك الحين.

 . التصفية وتعيين مصف: 25
 تخاذ أي تدابير تراه مناسبًا وذلك وفقًا لالئحة صناديق االستثمار.الهيئة السوق صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو  
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 التقارير لمالكي الوحدات االستثمارية في الصندوق .26
 :من خالل البريد أشهربالمعلومات التالية بصفة دورية كل ثالثة لصندوق يتم تزويد مالكي الوحدات االستثمارية في ا 

 صافي قيمة أصول الصندوق. -

 مالك الوحدات وصافي قيمتها. يملكهاعدد وحدات الصندوق التي  -

 بصفقات مالك الوحدات مع بيان ما صرف لها من أرباح. سجل -

 .  مرتين في االسبوع ذي تحدده هيئة السوق الماليةكما يقوم مدير الصندوق بنشر بيانات عن الصندوق بالشكل ال 

 تضارب المصالح .27
وفي كل األحوال  مهامه وواجباته حيال الصندوق االستثماري. ءال يوجد لدى مدير الصندوق تضارب مصالح جسيم يؤثر على أدا

ألطراف ذات العالقة ومصالح يسعى مدير الصندوق إلى تجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أو ا
وذلك بالعمل على وضع مصالح المشتركين بالصندوق فوق مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات ، المشتركين في الصندوق

تضارب مصالح  أيوفي حال وجود  وعدم تغليب مصالح مستثمرين على مصالح مستثمرين آخرين في نفس الصندوق، العالقة
يتم عند الطلب تزويد . وسالتخاذ القرار حياله إلى مجلس إدارة الصندوق ملتزم باإلفصاح عنه  محتمل فإن مدير الصندوق

 المستثمرين بإجراءات معالجة تضارب المصالح.  

 حقوق التصويت .28
التصويت  ور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوقبعد التشا 

من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقًا لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة  اً الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزء

 ة وااللتزام. طابقأي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول الم

 تعديل الشروط واألحكام .29
ى ذلك مناسبًا بتعديل أي من هذه الشروط واألحكام شريطة حصوله مسبقًا على يجوز لمدير الصندوق القيام في أي وقت وحسبما ير  

على أي تعديل جوهري، وكذلك إشعار المستثمرين المشتركين في الصندوق بالبريد والهيئة الشرعية موافقة هيئة السوق المالية 

يومًا من  ستينيله. وال تصبح التعديالت نافذة إال بعد بالتغييرات أو التعديالت الجوهرية المقترحة وتزويدهم بنسخة من النص بعد تعد

 تاريخ إشعار المستثمرين.

 إجراءات تقديم الشكاوي .30 

 إذا كان لدى المستثمر شكوى بخصوص الصندوق، فعليه تقديمها مكتوبة إلى : 

 لمملكة العربية السعودية.ا،  11475، الرياض 21116ص ب  ، المالية الرياض شركة، مسؤول االلتزام باللوائح واألنظمة 

   info@riyadcapital.com عنوان االيميل:

 8001240010الهاتف المجاني:        

 وسوف يتم اطالع المستثمر على اإلجراءات الخاصة لمعالجة الشكاوى عند طلبها.      

mailto:info@riyadcapital.com
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 . النظام المطبق31
نظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، وتحال أية اختالفات أو منازعات بين األطراف في هذه االتفاقية إلى يخضع الصندوق لأل

، أو أي سلطات رسمية أخرى تحل محلها.(هيئة السوق الماليةللجنة الفصل في منازعات األوراق المالية )قضائية مختصة  ةجه

   

  صناديق االستثمار  االلتزام بالئحة .32
وكل األنظمة والقوانين   ،االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية الئحة صناديقبتلتزم شروط وأحكام الصندوق ووثائقه األخرى  

التي تنظم وتحكم أعمال االستثمار في المملكة العربية السعودية. كما أن هذه الشروط واألحكام وكافة الوثائق األخرى المتعلقة بها 

 .قائع المتعلقة بصندوق االستثمارت كاملة وصادقة وصريحة عن كافة الحقائق والو فصاحاإ تتضمن

 أخرىأحكام . 33
 قد يكون الصندوق ومالكي الوحدات عرضة لتغير القوانين المطبقة عليه واألنظمة الضريبية ومستويات الضريبة.    -أ

ن آلخر بشأن أصول ومطلوبات الصندوق بموجب هذه االتفاقية يدرك المستثمر أن أي قرار أو إجراء يتخذه مدير الصندوق من حي -ب

إنما هي لحسابه )المستثمر( وهو الذي يتحمل وحده مخاطرها، وأن أي قرارات استثمارية يتخذها مدير الصندوق بشأن الصندوق إنما هي 

 وب وعدم التقصير في إدارة الصندوق.   مبنية فقط على المعلومات المتوفرة للجميع، ولكن سيلتزم مدير الصندوق ببذل الجهد المطل

تعتبر شركة الرياض المالية أصول الصندوق التي لديها وحدة عامة واحدة، وهي مستأمنة عليها لمصلحة المستثمر، وموزعة بنسب  -ج

أي من وحدات  متساوية، طبقًا لهذه الشروط واألحكام، وعليه فإن هذه األصول ليست جزءًا من أصول وموجودات الشركة، وال تمنح

الصندوق أي مصلحة أو حصة للمستثمر في أي أوراق مالية يتكون منها الصندوق. وتمثل كل وحدة من وحدات الصندوق حصة نسبية 

في الصندوق تعادل أي وحدة أخرى، فإذا ما تمت تصفية الصندوق، استحق المستثمر حصة تناسبية من الوحدات التي تتألف منها 

 دوق.األصول الصافية للصن

يعين المستثمر مدير الصندوق، تعيينًا ال رجعة فيه، وكياًل له، وبحيث يكون له حق توكيل الغير وحق تفويض من يراه في إدارة  -د

خطار المستثمرين قبل الشروع في ذلك التوكيل بـ  يوما، كما  60الصندوق من الباطن بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وا 

حالل آخرين لتوقيع وتسليم ويتمتع بكامل   أيوثائق يراها مدير الصندوق أو من يفوضه ضرورية لشراء أو بيع  أيالصالحيات لتفويض وا 

من أصول الصندوق إلى أي جهة تحددها شركة الرياض  أيمن أصول الصندوق أو استثمار أي سيولة نقدية في الصندوق أو تحويل 

من الصالحيات أو أي جهة يفوضها المدير، أو أداء أي من واجبات المدير أو من يفوضه  المالية أو من تفوضه بذلك، أو ممارسة أي

وثيقة توقع بموجب هذه الوكالة ال بد أن يوقعها مدير الصندوق، كما يوافق المستثمر على أنه يجب عليه  أيفيما يتعلق بالصندوق، و 

 الوثائق وما إلى ذلك مما هو ضمن صالحياته لتفعيل هذه االتفاقية.    توقيع أو العمل على تنفيذ وتوقيع كافة اإلجراءات واألعمال و 

قد يكون المستثمر شخصًا طبيعيًا فردًا أو مجموعة أشخاص أو شخصًا اعتباريًا كمؤسسة أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات  -هـ

ندوق يعتبر ملكية مشتركة بين هؤالء األشخاص، مسؤولية محدودة، فإن كان المستثمر شخصين أو أكثر فإن أي استثمار في أموال الص

ما لم يتم النص على خالف ذلك، على أن يفوض كل شخص منهم المدير بالعمل بموجب تعليمات خطية من كل األشخاص مجتمعين 

، وقبل أو من أي منهم، أما إن كان المستثمر مؤسسة أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن على المستثمر



 -17- 

ذا لزم األمر، قرارات الشركة،  السماح له باالشتراك في الصندوق، تزويد مدير الصندوق بصورة من سجله التجاري، ونظامه األساسي، وا 

 على أن تكون جميعها بالشكل والصيغة التي يقبل بها مدير الصندوق. 

ملزمة لورثته ولمنفذي ومدراء تركته، ولممثليه الشخصيين إن كان المستثمر شخصًا طبيعيًا، فإن هذه الشروط واألحكام، تعتبر  -و

وألوصيائه ولمن تؤول إليهم تركته، كما يوافق المستثمر على أن هذه الشروط واألحكام ال تنقضي تلقائيًا بوفاته أو عجزه، أما إن كان 

تلقائيًا بوفاة أو تراك في الصندوق ال ينقضي االشالمستثمر شركة توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخصية اعتبارية أخرى فإن 

عجز أو إعسار أو تصفية أي من الشركاء أو المساهمين فيه. غير أن لمدير الصندوق، وبصرف النظر عما سلف، وحسبما يرى ذلك، 

الحية الممنوحة ألي تعامالت تتعلق بهذا إلى أن يتسلم أمر قضائي أو توكيل رسمي أو أي إثبات آخر، يرضى به، يفيد بالص أيإيقاف 

 وارث أو منفذ أو مدير للتركة أو ممثل شخصي أو وصي أو لمن تؤول إليه التركة بالسماح له بإجراء مثل تلك التعامالت. 

ال يسمح للمستثمر بتحويل حقوقه أو منافعه أو التزاماته وواجباته تجاه الصندوق أو التنازل عنها بدون موافقة خطية مسبقة من مدير  -ز

 صندوق.   ال

 التقويم الميالدي هو التقويم محل التنفيذ.   -ح

 إن توقيع المستثمر على طلب االشتراك أو االسترداد أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالصندوق يستوجب االلتزام بهذه الشروط واألحكام.  -ط

سوق المالية وبموجب إشعار خطي مسبق من مدير ستبقى هذه الشروط واألحكام نافذة المفعول إلى أن يتم تعديلها، بموافقة هيئة ال -ي

 يومًا من سريانها. 60الصندوق إلى المستثمر قبل 

 واهلل ولي التوفيق،،،
لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وتم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها، كما  جرى الحصول 

 ا.على نسخة منها  بعد التوقيع عليه
 

 اسم المستثمر:
 التوقيع:

 رقم بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة أو السجل التجاري:
 العنوان:

 

 
 

 

 

 

 صندوق اإلعمار
  ملحق ملخص اإلفصاح المالي

 
 الرسوم والمصاريف المستحقة على مالكي الوحدات هي:أ . 

 % من قيمة االشتراك 1 رسوم االشتراك
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 ة أصول الصندوق% سنويًا من قيم1.75 أتعاب إدارة

 % من قيمة أصول الصندوق0.2 مصروفات إدارية 

 % من قيمة أصول الصندوق0.1 رسوم حفظ

مصروفات نثرية أخرى وتشمل على سبيل المثال ال الحصر مكافآت أعضاء 

مجلس إدارة الصندوق وأعضاء اللجنة الشرعية ومصاريف المحاماة والمراجعة 

والت والرسوم وتكاليف التعامل وجميع وأتعاب المستشارين وتكاليف العم

 المصاريف النثرية األخرى المتعلقة بتنظيم وتشغيل الصندوق

 % من إجمالي قيمة الصندوق0.2ال تتجاوز 

 م2015االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام   ب.

 لاير سعودي40,318,408  صافي أصول الصندوق 

 وحدة  2,770,797 الوحدات الصادرة عدد

 لاير سعودي 14.55 سعر الوحدة

 لاير سعودي 1,135,293  أتعاب إدارية

 لاير سعودي 1,518  مصاريف المراجعة

 لاير سعودي7,500  رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 لاير سعودي 5,000  رسوم السوق المالية السعودية )تداول(

  لاير سعودي20,700  مصاريف التعامل

 %2.08 2015نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق 

 %0.038 2015نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق 

  عند نهاية كل بالنسبة ألتعاب اإلدارة والمصروفات اإلدارية ورسوم الحفظ فيتم احتسابها كنسب مئوية في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق اال
 ميالدية.ربع سنة 

  كل ربع سنة بالنسبة لألتعاب والرسوم االخرى فيتم احتسابها كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق اال عند نهاية
 ميالدية.

  جمالي مكافآت أعضاء مجلس االدارة المستقلين على الصندوق، حيث يقوم مدير الصندو  ق بتحملها.ال يتم تحميل رسوم المؤشر وا 

 
 

 

 ج. العائد الكلي للصندوق السنوي

 عائد المؤشر اإلرشادي عائد الصندوق السنة

2010 -6.66% -8.81% 

2011 12.93% %9.91 

2012 %15.03 %7.28 
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2013 %31.68 %26.00 

2014 %11.99 %11.20 

2015 %18.24- %17.16- 

 م 2015ديسمبر  31د. العائد التراكمي للصندوق في 

 عائد المؤشر اإلرشادي عائد الصندوق ترة الزمنيةالف

 %-17.16 %-18.24 منذ سنة

 16.07% 20.57% منذ ثالث سنوات

 68.20% 56.62% منذ خمس سنوات

  
 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

األداء السنوي للصندوق مقارنة بالمؤشر االرشادي

الصندوق المؤشر االرشادي

 
لكي الوحدات أن أداء الصندوق ان األداء السابق للصندوق ال يدل على ما سيكون عليه األداء المستقبلي. كما ال يضمن الصندوق لما

 سيتكرر أو يكون مماثاًل لألداء السابق.

  ملحق الضوابط الشرعية
 يستثمر الصندوق كافة أصوله وفقًا للضوابط الشرعية لالستثمار التي قررتها الهيئة الشرعية في الرياض المالية التالي بيانها:

 أن يكون نشاط الشركة مباحًا من الناحية الشرعية. .1

% من متوسط القيمة 33يجوز االستثمار في الشركات التي تزيد فيها نسبة المديونية )قروض وتسهيالت مدفوعة بفائدة( عن ال  .2
 السوقية للشركة.

 % من متوسط القيمة السوقية للشركة.45نسبة النقود و الديون فيها عن   ال يجوز االستثمار في الشركات التي تزيد .3

% من متوسط القيمة السوقية 33ات التي تزيد فيها السيولة )الودائع والسندات بفائدة مدفوعة( عن ال يجوز االستثمار في الشرك .4
 للشركة.

% من إجمالي دخل 5ال يجوز االستثمار في الشركات التي يزيد فيها الدخل )من مصادر غير متوافقة مع أحكام الشريعة( عن  .5
 الشركة.

 شتقة مثل الخيارات وعقود المستقبل والبيع على المكشوف وما شابه. ال يجوز تداول األسهم من خالل األدوات الم .6


