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 السعوديةصندوق الرياض لألسهم 

Riyad Saudi Equity Fund  
 

 

 السعودية األسهم في يستثمر مفتوح عام استثماريصندوق 

 مدير الصندوق: شركة الرياض المالية

 

 

 

 

 الشروط واألحكام
 

 

من قبل مجلس إدارة الصرررندوق و ات الاوا عة هل.هاي ويل ال مدير الصرررندوق واهلررراا مجلس ادارة الصرررندوق مجلاع.ن  الصرررندوقشرررروط واحكام روجعت 

يعر ويةكد اهلرررراا مجلس إدارة الصررررندوق ومدير الصررررندوق كذلك ي الشررررروط واألحكامومنفردين كامل الاسررررةول.ة هن دقة واكلاام الاعلوماو الواردة    

 يغ.ر ملللة الشروط واألحكامويةكدون ان الاعلوماو والب.اناو الواردة    ايلًا يعرون و، الشروط واألحكامعلوماو الواردة    بص ة واكلاام الا

 

، وال  عط  اّي  أك.د يلعلق شرررروط واحكام الصرررندوقي ال  ل ال اله.ئة اّي مسرررةول.ة هن م لوياو طرح وحداو الصرررندوقوا عت ه.ئة السررروق الاال.ة هل  

 طرح وحداو الصندوقوال  عن  موا علها هل  ، ا او اكلاالها، وال  عط  ه.ئة السوق الاال.ة اّي  وص.ة بشأن جدوى االسلثاار    الصندوق من هدمهبدقله

 و ةكد هل  ان قرار االسلثاار    الصندوق يعود للاسلثار او من ياثلهي ، وص.لها باالسلثاار  .ه

 

  للانها الل  الاعلوماو ان كاا الاال.ة، السوق ه.ئة هن الصادرة االسلثاار صناديق لالئ ة كا ة االخرى والاسلنداو الصندوق هذا واحكام شروط  خلع

 ال عائق جا.ع هن ملررلل وغ.ر وصرر .  وواضرر  كامل ا صرراح هل    لوي   ديثها بلاريخ الصررندوق مدير هلم وحسرر  األخرى والاسررلنداو واألحكام الشررروط

 و هم للصرررندوق االخرى الاسرررلنداو مع الصرررندوق واحكام شرررروط قرااة باالسرررلثاار الراغب.ن الاسرررلثارين هل  يلع.ني كاا الصرررندوق  خص الل  الجوهرية

 وحداو من مدرجة وحدة اي    اشرررررلراكه هند وقبلها الصرررررندوق واحكام شرررررروط هل  وقع قد الوحداو مالك يعدي االسرررررلثااري العرار ا خاذ قبل م لويا ها

 ي عاريره ضان الصندوق اداا هل  االطالع ياكني كاا الصندوق

 

 يمهن  مسلشار باشورة باألخذ ننص  الصندوق، واحكام شروط  هم  عذر حام و  ي و هاها الصندوق واحكام شروط بعرااة الاسلثارين ننص 

 
 

 

 

 

 م2022 مارس 01م، و م إجراا آخر   ديث لها بلاريخ 2009ابريل  1صدرو شروط واحكام الصندوق بلاريخ 

 م20/12/2008وا عت ه.ئة السوق الاال.ة هل  االسلارار    طرح وحداو الصندوق     اريخ 
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 ملخص الصندوق

 .السعوديةصندوق الرياض لألسهم  اسم الصندوق  ي1

 ئة الصندوق/نوع  ي2

 الصندوق
 .السعودية األسهم في يستثمر مفتوح عام استثماريصندوق 

 الرياض المالية.شركة  اسم مدير الصندوق ي3

هو صننندوق عام مفتوح يسننتثمر في األسننهم السننعودية ويهدق قلت ميةير منمية ر   الما   هدف الصندوق ي4

 علت المدى الطويل.

 .عالية مخاطر ذو  نه علت الصندوق هذا يصنف مسلوى الاخاطر ي5

ال د األدن  لالشلراك  ي6

 واالسلرداد

سعودي بينما اليد األدنت لالشتراك اإلضافي ريا   5000اليد األدنت لالشتراك في الصندوق 

 ريا  سعودي. 1000 و االسترداد 

 .  سبوع كل من والخميس االثنين  يامجميع  ايام اللعامل/اللع..م ي7

 ايام اإلهالن ي8
 علت التعامل/التةييم ليوم التالي العمل يوم في الوحدات  سننعار بنشننر الصننندوق مدير سننيةوم

 لمدير االلكتروني الموقع وعلت( مداو ) السنننعودية المالية السنننوق لشنننركة االلكتروني الموقع

 .الصندوق

اليد األقصننت للمدم ما بين عملية االسننترداد وصننرق مبلر االسننترداد المسننتير لمال  الوحدم  موهد د ع ق.اة االسلرداد ي9

 .االستثمارية هو ثالثة  يام عمل

سعر الوحدة هند الطرح  ي10

 األول  )الع.اة االسا.ة(
 .ينطبر، حيث سبر و ن مم طرح وحدات الصندوقال 

 .ريا  سعودي هالة الصندوق ي11

مدة الصندوق و اريخ  ي12

 اسل عاق الصندوق
 .ال يوجد مدم ميددم ،الصندوق مفتوح

 .م1992 ديسمبر 3في  الصندوق بد   اريخ بداية الصندوق  ي13

 اريخ إصدار الشروط  ي14

 وآخر   ديث لها واألحكام،

 

 مار  01 بتاريخ لها ميديث آخر قجراء ومم ،2009 بريل  1الصندوق بتاريخ صدرت شروط و حكام 

 .م2022

 دال يوج رسوم االسلرداد الابكر ي15
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 مداو  م شننر"م شننر  االسننترشنناديسننيةوم مدير الصننندوق بةيا   داءا مةارنة ب داء الم شننر  االسلرشاديالاةشر  ي16

  ".العام

 شركة الرياض المالية. اسم مشغل الصندوق ي17

 .السعودية العربية سي بي ق  قمش شركة ام.ن ال فظ اسم ي18

 .قانونيون مياسبون وشركاؤا البسام  حمد قبراهيم شركة اسم مراجع ال ساباو ي19

 % سنويًا من قيمة صافي  صو  الصندوق.1.5 رسوم إدارة الصندوق ي20

رسوم االشلراك  ي21

 واالسلرداد

 % من قيمة االشتراك.1رسوم االشتراك: بيد  علت 

 االسترداد: ال يوجد.رسوم 

دوالر  مريكي علت  10% سنويًا من قيمة صافي  صو  الصندوق باإلضافة الت ما يعاد  0.035 رسوم ام.ن ال فظ ي22

 الصفةة الواحدم.

 سُتيمل علت الصندوق التكلفة الفعلية. مصاريف اللعامل ي23

قذا مم  قالالنامجة عن  نشطه الصندوق )سيتيمل الصندوق جميع المصاريف والنفةات االخرى  رسوم ومصاريف اخرى ي24

 % من قيمة صافي  صو  الصندوق سنويًا.0.20متجاوز هذا المصاريف   الاستثناءها(، ويتوقع 

 ال يوجد. رسوم األداا ي25
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 صندوق االسلثاار: ي1

 :ونوههو ئله  الصندوق اسم يا

 .السعودية األسهم في يستثمر، وهو صندوق عام مفتوح السعوديةصندوق الرياض لألسهم 

 : اريخ إصدار شروط واحكام الصندوق وآخر   ديث لها يب

 .م2022 مار  01م، ومم قجراء آخر ميديث لها بتاريخ 2009 بريل  1صدرت شروط و حكام الصندوق بتاريخ 

 : اريخ موا عة ه.ئة السوق الاال.ة هل  طرح وحداو الصندوق يج

ووافةت هيئة السوق المالية علت االستمرار في طرح وحدامه ، م1992 ديسمبر 3في مم م سيس الصندوق 

 م.20/12/2008بتاريخ 

 االسلثاار:مدة صندوق  يد

 ال يوجد مدم ميددم للصندوق.

 النظام الاطبق: ي2

يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائيه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات 

 .في المملكة العربية السعوديةالعالقة المطبةة 

 س.اساو االسلثاار وماارسا ه: ي3

 :األهداف االسلثاارية للصندوق يا

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في األسهم السعودية ويهدق قلت ميةير منمية ر   الما  علت المدى 

 الطويل.

 :انواع األوراق الاال.ة الل  سوف يسلثار  .ها الصندوق بشكل اساس  يب

 مختلف من السعودية سوق األسهم في المدرجة الشركات  سهم فييستثمر الصندوق  صوله بشكل رئيسي 

 :اآلمي في يستثمر ان للصندوق يمكن اهدافه ولتيةير، والةطاعات األحجام

 واألسهم الخليجية.( نمو) الموازي األسهم سوق في المدرجة الشركات  سهم في االستثمار .1

 .السعودية خارج المالية األسواق في المدرجة السعودية الشركات في االستثمار .2

 .األولية الطروحات في االستثمار .3

 .المتداولة األولوية حةوق في االستثمار .4

 .(ريت) المتداولة العةارية الصنادير في االستثمار .5
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 االستثمار في عةود المشتةات ألغراض التيوط وميسين األداء. .6

 البيع علت المكشوق. .7

 ذات وخليجية سعودية نظيرم  طراق من المصدرم والصكوك والسندات النةد  سواق  دوات في االستثمار .8

 مصنيف موفر عدم حالة وفي ،(ائتماني مصنيف جهة  ي من مصنيفها مم التي) استثماري ائتماني مصنيف

 النةد  سواق  دوات ومةييم وميليل بدراسة الصندوق مدير سيةوم المصدرم األطراق مل  لبعض ائتماني

 المالية ولألوراق للمصدر ائتماني ميليل من ذل  يشمله بما االستثماري الةرار امخاذ قبل المعنية والصكوك

 .العالقة ذات

 بن   و( المالية الرياض) الصندوق مدير يصدرها التي مل  فيها بما المالية االوراق جميع في االستثمار .9

 االستثمارية والةيود واالستراميجيات االستثمار صنادير الئية متطلبات مع يتنافت ال وبما الرياض

 .للصندوق

 االستثمارية المجاالت في باالستثمار رئيسي بشكل مةوم والتي االستثمار صنادير وحدات في االستثمار .10

 .االستثمار صنادير الئية متطلبات مع يتنافت ال وبما،  عالا المذكورم

مال.ة مع.نة، او    صناهة او مجاوهة من العطاهاو، او    بلد س.اساو  رك.ز االسلثاار    اوراق  يج

 :مع.ن او منطعة جغرا .ة مع.نة،  شلال هل  ال د األدن  واالقص  لللك األوراق الاال.ة

 مختلف من السعودية سوق األسهم في المدرجة الشركات  سهم في رئيسي بشكل  صوله الصندوق يستثمر

، وسيةوم مدير الصندوق باالعتماد علت سياسة استثمارية م شر الصندوقوالتي ييددها  والةطاعات األحجام

 متيح له قمكانية مركيز استثمارامه في فئات متنوعة من األوراق المالية كما هو موضح  دناا.

  :جدوم يوض  نسبة االسلثاار    كل مجام اسلثااري ب ده األدن  واألهل  يد

  األهل  ال د  األدن  ال د األصوم نوع

ذات الةيمة  سهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية 

 .م شر الصندوقالتي ييددها  السوقية العالية
75% 100% 

 سهم الشركات الواقعة خارج الم شر واألسهم المدرجة في سوق 

 .األسهم الموازي )نمو( واألسهم الخليجية
0% 10% 

 %10 %0 .األسواق المالية خارج السعوديةالشركات السعودية المدرجة في 

 %10 %0 .الطروحات األولية

 %10 %0 .حةوق األولوية المتداولة

 %25 %0 .الصنادير العةارية المتداولة )ريت(

 %25 %0 . دوات  سواق النةد والصكوك

وحدات صنادير االستثمار التي مةوم بشكل رئيسي باالستثمار في 

 .المجاالت االستثمارية
0% 25% 

 %15 %0 .المشتةات المالية

 %10 %0 البيع علت المكشوق.
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 :الل  ي لال ان يشلري ويب.ع الصندوق  .ها اسلثاارا هاسواق األوراق الاال.ة  يه

 الشركات  سهم فيمع مراعام ما هو وارد في الفةرم )د(  عالا، فإن الصندوق يستثمر  صوله بشكل رئيسي 

 .م شر الصندوقوالتي ييددها  والةطاعات األحجام مختلف من السعودية سوق األسهم في المدرجة

 :اإل صاح هاا إذا كان مدير الصندوق ينوي االسلثاار    وحداو صندوق االسلثاار يو

يير لمدير الصندوق  و مابعيه  و موظفيه االستثمار في الصندوق دون  ن يكون لهذا االستثمار معاملة خاصة 

 .لباقي المشتركين في وحدات الصندوق عن االستثمارات األخرى

انواع الاعامالو واألسال.  واألدواو الل  ياكن لادير الصندوق اسلخدامها بغرض ا خاذ قرارا ه  يز

 :االسلثاارية لصندوق االسلثاار

يعتمد مدير الصندوق في قدارمه علت استخدام الوسائل البيثية والتركيز علت الشركات التي متميز بعوامل 

 ساسية قوية وعناصر واعدم علت المدى الطويل. ومبد  دورم امخاذ قرارات االستثمار بتيديد الشركات المالئمة 

ي للشركات بناًء علت م شرات  ساسية مثل مكرر من خال  موصيات الميللين الماليين، بعد  ن يتم قجراء ميليل كم

الربيية ومكرر الةيمة الدفترية ونسبة الربح الموزع قلت السعر ومعد  العائد علت حةوق المساهمين وغير ذل ، 

وبعد قجراء ميليل نوعي شامل بما في ذل  الزيارات الميدانية للشركات بهدق مةييم كل شركة علت حدا ومعرفة 

ستةبلية لها والوصو  لتةييم عاد  للسهم. يةوم مدير الصندوق بعد ذل  بالبدء في موزيع األصو  االمجاهات الم

ومتطلبات المخاطرم وامجاا السوق  االسترشاديمع األخذ بعين االعتبار األوزان النسبية للشركات في الم شر 

ةوم بتكوين خليط مثالي واألوضاع االقتصادية والسياسية ومدى ومالءمتها ألغراض الصندوق، ومن ثم ي

 .ألصو  الصندوق بهدق مةليل المخاطر

 :انواع األوراق الاال.ة الل  ال ياكن إدراجها ضان اسلثااراو الصندوق يح

 ال يوجد.

 :اي ق.د آخر هل  نوع من األوراق الاال.ة او األصوم األخرى الل  ياكن للصندوق االسلثاار  .ها يط

واليدود االستثمارية التي مفرضها الئية صنادير االستثمار وشروط  ال موجد  ي قيود  خرى فيما عدا الةيود

 و حكام هذا الصندوق.

ال د الذي ياكن  .ه اسلثاار اصوم الصندوق    وحداو صندوق او صناديق االسلثاار يديرها مدير  يي

  :الصندوق او مديرو صناديق آخرون

 والتيمختلفة  و في وحدات صنادير استثمار  يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات صندوق استثمار اخر

 الئية متطلبات مع يتنافت ال وبما،  عالا المذكورم االستثمارية المجاالت في باالستثمار رئيسي بشكل مةوم

% من صافي قيمة  صوله، في حا  مم االستثمار في صنادير استثمار يديرها 25بيد  علت  االستثمار صنادير

 مدير الصندوق عدم احتساب رسوم مضاعفة علت مل  االستثمارات.مدير الصندوق فسيراعي 
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صالح.او صندوق االسلثاار    اإلقراض واالقلراض وس.اسة مدير الصندوق بشأن ماارسة صالح.او  يك

 : .اا يلعلق برهن اصوم الصندوق س.اسلهاإلقراض واالقلراض وب.ان 

% من صافي  صو  الصندوق، وينبغي 10مزيد علت يجوز للصندوق  ن ييصل علت  ي ممويل ليسابه بشرط  ال 

 ن يكون هذا التمويل مةدمًا من البنوك ويكون علت  سا  م قت، وال يجوز للصندوق رهن  صوله  و قعطاء 

الدائنين حر استرداد ديونهم من  ي  صو  يملكها، ما لم يكن ذل  ضروريًا لعملية االقتراض المسموح له بها. 

وق الجهد الالزم لليصو  علت التمويل ب فضل الشروط للصندوق، ولن يةوم الصندوق وسوق يبذ  مدير الصند

 بإقراض  صوله.

 :ال د األهل  لللعامل مع اي طرف نظ.ر يم

% من صافي قيمة  صو  الصندوق، وبما يتماشت 10لن يتجاوز اليد األعلت للتعامل مع  ي طرق نظير نسبة 

 .مع الئية صنادير االستثمار

 :لصندوق إلدارة مخاطر الصندوقس.اسة مدير ا يم

علت  عند امخاذا لةرارامه االستثمارية، سيتوخت مدير الصندوق اليرص في  ن مكون مل  الةرارات متوافةة مع 

 :معايير الممارسات العالمية لالستثمار التي ميةر األهداق االستثمارية للصندوق وبييث مراعي التالي

المخاطر المرمبطة باألوراق المالية المستثمر فيها وفئة األصو   موزيع استثمارات الصندوق بشكل يراعي ▪

 التي منتمي قليها.

 مراعام متطلبات السيولة المتوقعة للوفاء بطلبات االسترداد  و القتناص الفرص االستثمارية. ▪

صالح مراعام االلتزام بالةيود االستثمارية التي مفرضها األنظمة واللوائح المطبةة التي متضمن ميةير م ▪

 مالكي الوحدات.

الاةشر االسلرشادي، باإلضا ة إل  معلوماو هن الجهة الازودة للاةشر، واألسس والانهج.ة الالبعة  ين

 :ل ساب الاةشر

 شركةالمزود من قبل " مداو  العام م شراالسترشادي " الم شر ب داء مةارنة  داءا بةيا  الصندوق مدير يةوم

 خال  من الم شر  داء علت اليصو  ويمكن لديهم،حسب األسس والمنهجية المتبعة  (مداو ) السعودية السوق

 االسترشادي الم شر  داء عن اإلفصاح وسيتم ، www.riyadcapital.com اإلنترنت علت المالية الرياض موقع

 .الصندوق  داء عن المعلنة البيانات ضمن دوري بشكل

 :هعود الاشلعاو يس

 ميسين  داء الصندوق.التيوط ويير لمدير الصندوق االستثمار في عةود المشتةات حسب مةديرا الخاص بغرض 

 :اي إهفاااو  وا ق هل.ها ه.ئة السوق الاال.ة بشأن اي ق.ود او حدود هل  االسلثاار يع

 ال يوجد.

 

http://www.riyadcapital.com/
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 الاخاطر الرئ.سة لالسلثاار    الصندوق: ي4

 معرض لتةلبات مرمفعة بسبب مكوين استثمارامه. ن الصندوق  . 

 األداء السابر للصندوق  و األداء السابر للم شر ال يعد م شرًا علت  داء الصندوق في المستةبل. .ب

ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات  ن األداء المطلر للصندوق  و  داءا مةارنة بالم شر سوق يتكرر  و يماثل األداء  .ج

 السابر.

 .الصندوق ال يعد قيداعًا لدى  ي بن  ميلي االستثمار في .د

 يتيمل مالكي الوحدات المس ولية عن  ي خسارم مالية قد مترمب علت االستثمار في الصندوق. .ه

هذا الصندوق علت  نه ذو مخاطر عالية، ومشمل هذا المخاطر التي قد م دي قلت مغير في صافي  صو   يصنف .و

 الصندوق  و عائدامه ما يلي:

 التي المالية لألوراق السوقية الةيمة  سا  علت يتم الصندوق مةييم ألن نظراً  :الاال.ة السوقمخاطر  ▪

 .المالية السوق مةلب بسبب متةلبة ستبةت الصندوق الستثمارات الر سمالية الةيمة يمتلكها، فإن

مرمبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع االقتصادي العام الذي ي ثر  :الاخاطر االقلصادية ▪

فإن التةلبات االقتصادية م ثر  والبطالة، لذل الفائدم  التضخم ومعدالتفي ربيية الشركات وفي مستوى 

 سلبًا وقيجابًا علت اداء الصندوق.

 األوراق  سعار مةلبات بسبب التةلبات قلت ندوقالص في الوحدم سعر يتعرض: الوحدة سعر  علباومخاطر  ▪

 .العمالء استثمارات علت سلباً  ي ثر قد مما الصندوق، فيها يستثمر التي المالية

ومتمثل بياالت عدم االستةرار السياسي  و صدور  :الاخاطر الس.اس.ة والعانون.ة واألنظاة واللوائ  ▪

مشريعات  و قوانين جديدم  و قحداث مغييرات في التشريعات  و الةوانين اليالية مما قد ي ثر سلبًا علت 

  استثمارات الصندوق. 

في  : هي المخاطر النامجة عن مةلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغييرمخاطر اللعلباو    اسعار الفائدة ▪

 سعار الفائدم، ولذا فإن قيمة األوراق المالية و سهم الشركات يمكن  ن مت ثر بشكل قيجابي  و سلبي بتةلبات 

  سعار الفائدم.

: والتي قد يكون لها م ثير سلبي علت  داء الصندوق خارج عن قرادم مدير الصندوق.مخاطر الكوارث الطب.ع.ة ▪

  

فيها مصالح مدير الصندوق  و األطراق ذات العالقة  متعارضت : قد منش  هناك حاالالاصال   عارضمخاطر  ▪

  داءمع مصالح المشتركين في الصندوق مما ييد من قدرم مدير الصندوق  و األطراق ذات العالقة علت 

  مهامه بشكل موضوعي مما قد ي ثر سلبًا علت الصندوق.

 صو  الصندوق بدرجة كبيرم علت : يعتمد نجاح استثمار مخاطر االهلااد هل  موظف  مدير الصندوق ▪

مهارات وخبرات الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق، وبالتالي فةد مت ثر عوائد الصندوق سلبًا 

  نتيجة لتغير الةائمين علت قدارم الصندوق.

ءا : يكون  مين اليفظ معرضًا الرمكاب االخطاء عند اجراال فظ ام.نمخاطر اللسوياو الل  يعوم بها  ▪

 لعمليات مسويات الصندوق.
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الصندوق وحفظ  قدارم: يعتمد مدير الصندوق علت مكنولوجيا المعلومات في مخاطر االهلااد هل  اللعن.ة ▪

لالختراقات  السجالت الخاصة ب صو  بالعمالء، وقد متعرض نظم المعلومات التي يستخدمها مدير الصندوق

ت اقلت امخاذ قرار  و ي ديمما قد ي خر عملية االستثمار الفنية  األعطا  و الهجمات الفيروسية  و قلت 

 استثمارية خاطئة م ثر سلبًا علت سعر الوحدم.

: احدى الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية امخاذ مخاطر اللنبة بالب.اناو الاال.ة الاسلعبل.ة ▪

قد مختلف النتائج الفعلية عن مل  المتوقعة  الةرار االستثماري هي التنب  بالبيانات المالية المستةبلية، ولكن

  داء الصندوق.  ي ثر سلبًا علت   نوبالتالي يمكن لذل  

: هي المخاطر الناجمة عن مركز استثمارات الصندوق في  سهم  و قطاعات معينة مخاطر  ركز االسلثااراو ▪

 .االسترشاديالصندوق  و الم شر  و هداقميددها طبيعة 

: وهي المخاطر الناشئة عند مواريخ استيةاق الودائع  و المرابيات من عدم ضمان االسلثاارمخاطر إهادة  ▪

اعادم استثمار مبالر االستثمار االصلية ومستيةامها سواء من الفوائد  و االرباح بنفس االسعار السابةة، 

نفس األسعار التي مم االستثمار في الصكوك او السندات فةد ال يتم استثمار موزيعامها ب وكذل  في حالة

عند شراء هذا الصكوك  و السندات  و قد ال يجد عند استيةاقها او استدعاءها  وراقًا مالية مماثلة في 

 شروط الدفع.

: في حالة عدم موفر مصنيف ائتماني ألدوات الدين مخاطر االسلثاار    ادواو دين غ.ر مصنفة ائلاان.اً  ▪

ستثمار فيها سيةوم مدير الصندوق بدراسة وميليل ومةييم مل  الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق اال

امخاذ الةرار االستثماري وذل  يعتبر  قبل العالقةاألدوات بما مشمله من ميليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذي 

 جزء من المخاطر التي قد يت ثر بها  داء الصندوق.

 ظروق بسبب سعرية لتةلبات معرضة تداولةالم األولوية حةوق: األولوية حعوقمخاطر االسلثاار     ▪

 .الصندوق و داء استثمارات قيمة علت م ثير له يكون قد مما العالقة ذات الشركات  و عام بشكل السوق

 لمخاطر التعرض علت المتداولة العةار صنادير وحدات في االستثمار ينطوي: الععارية االسلثااراومخاطر  ▪

 في السعري للتذبذب الوحدات مل  معرض الت باإلضافة فيها، المستثمر العةارية األصو  في قيمة التغير

 .السوق

 ويتم واحد طرق من  كثر بين متم معاقدية مالية ادوات هي: الاال.ة الاشلعاو    االسلثاارمخاطر  ▪

 الفائدم، معدالت سندات، م شرات،  سهم،) العةد في المتضمنة األصو  قيمة علت بناء قيمتها اشتةاق

 االخرى، االطراق مخاطر السوق، مخاطر: هي رئيسية مخاطر عدم علت العةود هذا ومتضمن( الخ......عمالت

 . خرى بمشتةات االرمباط ومخاطر السيولة مخاطر

 ان في  مال السوق في بيعها ثم مالية ورقة باقتراض المستثمر قيام هو: الاكشوف هل  الب.ع مخاطر ▪

 البيع من اليالة هذا في الصندوق يتعرض. للمةرض وارجاعها البيع سعر من  قل بسعر بشرائها الحةاً  يةوم

 من  علت بسعر السوق من شراءها قلت عندئذ فيضطر هبوطها من بداًل  المالية الورقة سعر ارمفاع لمخاطرم

 .البيع سعر
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ال ينوي الصندوق االقتراض كاستراميجية  ساسية لالستثمار ولكن في حالة االقتراض : راضلقاالمخاطر  ▪

علت  داء  ي ثربغرض قدارم الصندوق بكفاءم وفاعلية فإن هناك احتمالية لت خر الصندوق عن السداد مما قد 

 الصندوق سلبًا.

يعتبر مدير الصندوق ضامنًا  : في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية، فالمخاطر نلائج اللخص.ص ▪

وبالتالي فإن  .لعدد األوراق المالية التي من الممكن مخصيصها للصندوق خال  عملية بناء سجل األوامر

 الصندوق معرض لمخاطر التخصيص بنسبة مةل عن المبلر المطلوب االكتتاب به  و مخاطر عدم التخصيص.

: في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية، فإن  .ها مخاطر  أخر إدراج األوراق الاال.ة الاكلل  ▪

وبالتالي فإن  ي م خير في اإلدراج يعتبر من  .هذا االكتتابات مكون مرمبطة بموعد قدراجها في السوق المالية

  المخاطر التي قد م ثر علت استثمارات و داء الصندوق.

ة المالية بخفض  و ايةاق موزيعامها لمشاكل : قد يةوم مصدر الورقمخاطر هدم اللوزيع او خفض اللوزيعاو ▪

اساسية طارئة او دفعات والتزامات غير متوقعة، مما ي ثر علت عوائد الصندوق  و انخفاض موزيعامه  و 

  انعدامها.

: قد ميمل بعض األوراق المالية خيار االستدعاء، حيث يتيح هذا الخيار لمصدر الورقة المالية مخاطر االسلدهاا ▪

الصكوك مثاًل(، وقد ينتج عن ذل  معرض السندات والورقة المالية قبل ماريخ استيةاقها ) ان يستدعي

  مخاطر قعادم االستثمار. قلتالصندوق 

قلت مغيرات كبيرم في بعض األحيان بسبب  : قد متعرض قيمة استثمارات الصندوقمخاطر ملعلعة بالاصدر ▪

  الية مما قد ي ثر سلبًا علت  داء الصندوق.نشاطات ونتائج  عما  الشركات المصدرم لألوراق الم

: في حالة انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر  ي ورقة مالية يملكها مخاطر انخفاض اللصن.ف االئلاان  ▪

الصندوق ليةل عن التصنيف االئتماني االستثماري فإن مدير الصندوق قد يضطر للتخلص منها، مما يعرض 

 م وبالتالي قد ي ثر ذل  سلبًا علت سعر الوحدم.مل  الورقة المالية لتةلبات حاد

كانت جهة سيادية  سواء ماليةالتعامل  و الجهة المصدرم ألي ورقة   طراق: قد يتعرض  حد مخاطر االئلاان ▪

 او شركة لعدم الةدرم  و االستعداد لتلبية التزامامها المالية في وقت ميدد  و مطلةًا. 

: قد يمل  بعض عمالء الصندوق نسبة كبيرم من صوم الصندوقامخاطر الس.طرة هل  نسبة كب.رة من  ▪

 صوله مما قد ي ثر علت موزيع استثمارات الصندوق في حا  ممت عملية انسياب ألحد او مجموعة من ه الء 

 العمالء المسيطرين، وذل  قد ي ثر علت عوائد الصندوق.

طلبات االسترداد قذا بلر قجمالي قيمة مل  : قد ال يتمكن مدير الصندوق من ملبية جميع مخاطر الس.ولة ▪

%  و  كثر من صافي قيمة  صو  الصندوق  و قذا لم يتمكن من مسييل بعض استثمارامه نتيجة 10الطلبات 

  ضعف  و انعدام التداو  في السوق.

الشتراك الضريبية والزكوية المترمبة علت ا اآلثار: قد يتيمل مالكي وحدات الصندوق مخاطر اللريبة والزكاة ▪

البلدان التي ييملون جنسيتها  في السارية و علت االحتفاظ بوحدات الصندوق او استردادها بموجب الةوانين 

 و رخصة االقامة فيها  و معتبر ميل اقامة عادية لهم  و موطنًا مختارًا لهم. ويتيمل مالكي الوحدات 

علت الزيادم في ر   الما   و لصندوق مس ولية دفع الضريبة والزكام قن وجدت علت استثمارامهم في ا

 الناشئة عنها.
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في حالة استثمار الصندوق في صنادير استثمارية  :مخاطر االسلثاار    الصناديق االسلثاارية األخرى ▪

  خرى فإن جميع المخاطر المذكورم سابةًا منطبر  يضا علت مل  الصنادير.

 آل.ة  ع..م الاخاطر: ي5

داخلية لتةييم المخاطر المتعلةة ب صو  الصندوق وذل  بالتعاون مع قدارم المخاطر يةر مدير الصندوق بوجود آلية 

 لدى مدير الصندوق بما فيه من مصلية لسير عمل الصندوق ومصلية مالكي الوحدات.

  ئة الاسلثارين الاسلهد ة لالسلثاار    الصندوق: ي6

األسهم السعودي بما ينطوي عليه ذل  من يستهدق الصندوق فئة المستثمرين الراغبين باالستثمار في سوق 

 مخاطر عالية.

 ق.ود/حدود االسلثاار: ي7

يةر مدير الصندوق بالتزامه خال  قدارمه للصندوق بالةيود واليدود التي مفرضها الئية صنادير االستثمار وشروط 

 و حكام هذا الصندوق.

 العالة: ي8

 خرى غير عملة الصندوق الميددم، فيتم مطبير سعر الصندوق مةوم بالريا  السعودي. وفي حالة االشتراك بعملة 

الصرق المعمو  به في التاريخ المعني بغرض ميويل عملة المستثمر قلت عملة الصندوق. ويير لمدير الصندوق 

 االستثمار في األوراق المالية واألصو  بعمالت غير عملة الصندوق.

 معابل الخدماو والعاوالو واال عاب: ي9

  :وطريعة احلسابهااالسلثاار،  وهاو من اصوم صندوق  فاص.ل لجا.ع الاد يا

 اللفاص.ل وطريعة االحلساب الرسوم

 % من قيمة االشتراك1بيد  علت  رسوم االشتراك

رسوم االسترداد/االسترداد 

 المبكر
 ال يوجد

 ال يوجد رسوم نةل الملكية
 % سنويًا من قيمة صافي  صو  الصندوق1.5 رسوم قدارم

 % سنويًا من قيمة صافي  صو  الصندوق0.20 قداريةرسوم خدمات 

 رسوم حفظ
% سنويًا من قيمة صافي  صو  الصندوق باإلضافة الت ما يعاد  0.035

 دوالر  مريكي علت الصفةة الواحدم. 10
 ريا  سنوياً  7,500 رسوم هيئة السوق المالية

رسوم السوق المالية السعودية 

 )مداو (
 ريا  سنوياً  5,000

 سُتيمل علت الصندوق بالتكلفة الفعلية ريف التعاملمصا
 سُتيمل علت الصندوق بالتكلفة الفعلية مصاريف مراجع اليسابات

 يتيملها مدير الصندوق رسوم الم شر االسترشادي
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 اللفاص.ل وطريعة االحلساب الرسوم

مكافآت  عضاء مجلس ادارم 

 الصندوق
 يتيملها مدير الصندوق

المصاريف األخرى ومشمل 

مصروفات نشر المعلومات 

والتةارير والةوائم المالية 

 للصندوق

سيتيمل الصندوق جميع المصاريف والنفةات االخرى النامجة عن  نشطه 

متجاوز هذا المصاريف   الالصندوق )اال قذا مم استثناءها(، ويتوقع 

 % من قيمة صافي  صو  الصندوق سنويًا.0.20

مع مةدم الخدمة،  االمفاق و حسب  المنصوص عليها  عالا، رسوم ومصاريف الصندوقبناًء علت طريةة احتساب 

 .يتم احتساب بعض الرسوم قما من قجمالي  و من صافي  صو  الصندوق

جدوم يوض  جا.ع الرسوم والاصاريف، مع ك.ف.ة حساب معابل الخدماو والعاوالو واأل عاب، ووقت  يب

  :د عها من قبل الصندوق

 مثام ا لراض  طريعة احلسابها الرسوم والاصاريف

 رسوم االشلراك
% من قيمة 1بيد  علت 

 االشتراك 

الرسوم  فإنريا   10,000مم االشتراك ب  قذا

ريا  مخصم فورا من حساب العميل  100مكون 

ومن ثم يتم منح العميل عدد وحدات من 

ريا  في يوم ماريخ  9,900الصندوق بما يعاد  

 منفيذ عملية االشتراك.

رسوم 

االسلرداد/االسلردا

 د الابكر

 ال ينطبر ال يوجد 

 ال ينطبر ال يوجد رسوم نعل الالك.ة

  رسوم إدارة
% سنويًا من قيمة صافي 1.5

  صو  الصندوق

كان صافي قيمة  صو  الصندوق في يوم  قذا

 األمعاب فإنريا   10,000,000ماريخ التةييم 

االدارية ليوم واحد هي 

(10,000,000×1.5×%1÷365)  =410.96 

 ريا .

رسوم خدماو 

 إدارية 

% سنويًا من قيمة صافي 0.20

  صو  الصندوق

كان صافي قيمة  صو  الصندوق في يوم  قذا

 األمعاب فإنريا   10,000,000ماريخ التةييم 

االدارية ليوم واحد هي 

(10,000,000×0.20%×1÷365)  =54.79 

 ريا .

 رسوم حفظ 

% سنويًا من قيمة صافي 0.035

 صو  الصندوق باإلضافة الت ما 

دوالر  مريكي علت  10يعاد  

كان صافي قيمة  صو  الصندوق في يوم  قذا

رسوم  فإنريا   10,000,000ماريخ التةييم 

اليفظ ليوم واحد هي 
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 مثام ا لراض  طريعة احلسابها الرسوم والاصاريف

 9.59=  (365÷1%×0.035×10,000,000) الصفةة الواحدم.

 ريا .

رسوم ه.ئة السوق 

 الاال.ة 
 ريا  سنوياً  7,500

ريا  سنويا يتم حسابها بشكل يومي  7500

واضافتها للتةييم بشكل مجميعي ومن ثم 

 (365÷7500) - خصمها نهاية السنة

 ريا  عن يوم واحد. 20.55=1×

السوق  رسوم

الاال.ة السعودية 

 ) داوم( 

 ريا  سنوياً  5,000

بشكل يومي  ريا  سنويا يتم حسابها 5000

واضافتها للتةييم بشكل مجميعي ومن ثم 

 (365÷5000) - خصمها نهاية السنة

 ريا  عن يوم واحد. 13.70=1×

 مصاريف اللعامل
سُتيمل علت الصندوق بالتكلفة 

 الفعلية

نسبة من قيمة التداو ، علت سبيل المثا  لو 

( من قيمة  ي 0.00155كانت عمولة التداو  )

الصفةة مليون ريا ، صفةة وكانت قيمة 

 ريا  للوسيط 1550سيةوم الصندوق بدفع 

مصاريف مراجع 

 ال ساباو

سُتيمل علت الصندوق بالتكلفة 

 الفعلية

يتم حسابها بشكل يومي واضافتها للتةييم 

 -بشكل مجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة

عن يوم واحد.  16.44=1× (365÷6000)

للصندوق هي بافتراض  ن مصاريف المراجعة 

 ريا  سعودي. 6000

رسوم الاةشر 

 االسلرشادي
 ال ينطبر يتيملها مدير الصندوق

مكا آو اهلاا  

مجلس ادارة 

 الصندوق

 ال ينطبر يتيملها مدير الصندوق

 الاصاريف األخرى

و شال مصرو او 

نشر الاعلوماو 

واللعارير والعوائم 

 الاال.ة للصندوق

سيتيمل الصندوق جميع 

المصاريف والنفةات االخرى 

النامجة عن  نشطه الصندوق )اال 

  القذا مم استثناءها(، ويتوقع 

% 0.20متجاوز هذا المصاريف 

من قيمة صافي  صو  الصندوق 

 سنويًا.

قذا كانت قيمة صافي  صو  الصندوق هي 

ريا ، وكانت المصاريف والنفةات  10،000،000

% من صافي 0.20ممثل األخرى للصندوق 

 األصو  فإن المصاريف األخرى ليوم واحد هي:

(10،000،000×0.20×%1÷365 = )54.79 

 ريا .

 المصنناريف غير خصننم يتم ولن هذا.  عالا الجدو  في ذكر ما بخالق مكاليف  و رسننوم  ي الصننندوق يتيمل لن

 .للصندوق الفعلية
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الع.اة اإلجاال.ة ألصوم الصندوق هل  مسلوى جدوم ا لراض  يوض  نسبة  كال.ف الصندوق إل   يج

  الصندوق ومالك الوحدة خالم هار الصندوق، هل  ان يشال اللكال.ف الالكررة والغ.ر ملكررة:

 ريا  سعودي. (100،000،000مائة مليون ) بافتراض ان متوسط قجمالي  صو  الصندوق خال  السنة هو

  الصندوق اصوم من نسبلها والاصاريف الرسوم
من الابلغ الاسلثار لاالك  النسبة

 الوحداو 

 %1 ال ينطبر  االشلراك رسوم

 ال يوجد ال يوجد رسوم االسلرداد/االسلرداد الابكر

 ال يوجد ال يوجد رسوم نعل الالك.ة

 %1.5 %1.5 رسوم اإلدارة

 %0.20 %0.20 خدماو ادارية رسوم

 %0.035 %0.035 رسوم ام.ن ال فظ

الف ريام  30) ال ساباو مراجع مصاريف

 سنويًا هل  سب.ل الاثام(
0.03% 0.03% 

 حسب التكلفة الفعلية حسب التكلفة الفعلية مصاريف اللعامل

 حسب التكلفة الفعلية حسب التكلفة الفعلية رسوم اللاويل

ريام  7،500) الاال.ة السوق ه.ئة رسوم

 سنويًا(
0.0075% 0.0075% 

 السعودية الاال.ة السوقشركة  رسوم

 ريام سنويًا(  5،000)
0.005% 0.005% 

 % 0.20 % 0.20 األخرى الاصاريف

 %1.9775 %1.9775 إجاال  نسبة اللكال.ف الالكررة

 %1 ال يوجد إجاال  نسبة اللكال.ف الغ.ر ملكررة

 %9775ي2 %9775ي1 إجاال  الرسوم والاصاريف

ونعل الالك.ة الل  يد عها مالكو الوحداو  واالسلرداد فاص.ل معابل الصفعاو الافروضة هل  االشلراك  يد

 :وطريعة احلسابها

% مخصم عند االشتراك في الصندوق، وال يوجد هناك رسوم 1يستير مدير الصندوق رسوم اشتراك بيد  علت 

 علت االسترداد  و نةل الملكية.

الصندوق بشأن اللخف.لاو باللخف.لاو والعاوالو الخاصة وشرح س.اس.ة مدير  الالعلعةالاعلوماو  يه

 :والعاوالو الخاصة

يير لمدير الصندوق ووفةًا لتةديرا الخاص خفض الرسوم المتعلةة باالشتراك واإلدارم و ي رسوم  خرى 

 يتةاضاها. كما يجوز لمدير الصندوق ابرام مرميبات العمولة الخاصة قذا موافرت الشروط اآلمية:

 ةة بتةديم خدمات التنفيذ ب فضل الشروط لمدير الصندوق.قذا قام الشخص المس و  عن منفيذ الصف ▪
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مدير  عمالء قذا جاز اعتبار السلع  و الخدمات التي يتلةاها مدير الصندوق بشكل معةو  علت  نها لمنفعة ▪

 .الصندوق

 قذا كان مبلر  ي رسوم  و عمولة مدفوعة لمةدم السلع  و الخدمات معةواًل في مل  الظروق. ▪

العمولة الخاصة، الترميبات التي يتلةت بموجبها مدير الصندوق سلعًا  و خدمات قضافة قلت ويةصد بترميبات 

 خدمات منفيذ التداو  من وسيط لةاء عمولة يتم دفعها مةابل الصفةات التي موجه من خال  ذل  الوسيط.

 )إن وجدو(: الزكاة و/او اللريبةبالاعلوماو الالعلعة  يو

ال مشمل ضريبة الةيمة المضافة، وسيتم ميميل الضريبة بشكل منفصل وفةًا قن الرسوم والمصاريف المذكورم 

لألسعار المنصوص عليها في نظام ضريبة الةيمة المضافة والئيته التنفيذية، وال يةوم الصندوق باحتساب ودفع 

في الزكام عن استثمارامه، حيث يتيمل مالكي الوحدات مس ولية دفع الزكام قن وجدت علت استثمارامهم 

 الصندوق او علت الزيادم في ر   الما  الناشئة عنها.

 )إن وجدو(: اي هاولة خاصة يبرمها مدير الصندوق يز

 .ال يوجد

مثام ا لراض  يوض  جا.ع الرسوم والاصاريف ومعابل الصفعاو الل  د عت من اصوم الصندوق او من  يح

 :قبل مالك  الوحداو هل  اساس هالة الصندوق

( مليون ريا  خال  السنة 115متوسط قجمالي  صو  الصندوق خال  السنة هو مائة وخمسة عشر )  نبافتراض 

( 1،000،000( قرض ممويل، وبافتراض ان مبلر االشتراك لمال  الوحدات هو مليون )15منها خمسة عشر مليون )

 .% من متوسط حجم الصندوق(0.87ريا  سعودي )يمثل نسبة 

 والاصاريف الرسوم
 ما يل اله الصندوق 

 )ريام سعودي(

 الوحداو مالك يل اله ما

 (ريام سعودي)

 10,000 ال ينطبر االشلراك )*( رسوم

 1,000,000 ال ينطبر الابلغ الاسلثار    الصندوق

 15,007.5 1,725,000 رسوم اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد رسوم االسلرداد/االسلرداد الابكر

 ال يوجد يوجدال  رسوم نعل الالك.ة

 2,001 230,000 خدماو ادارية رسوم

 2,001 230,000 األخرى الاصاريف

 350.175 40,250 رسوم ام.ن ال فظ

 30)با لراض انها  ال ساباو مراجع مصاريف

 الف سنويا(
30,000 261 

 65.25 7,500  الاال.ة السوق ه.ئة رسوم

 43.5 5,000 السعودية الاال.ة السوق رسوم
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%( من مبلغ 2اللاويل با لراض انها )رسوم 

 العرض
300,000 2,610 

 32,339.425 2,567,750 إجاال  الرسوم والاصاريف

 مبلغ االشلراك    الاثام اهالهي منرسوم االشلراك خصم )*( لم يلم 

 بافتراض  ن الصندوق قد حةر عائدًا 

 % بنهاية مل  السنة10قدرا 

 حجم الصندوق بنهاية السنة

جميع الرسوم  بعد خصم

 والمصاريف

قيمة استثمار مال  الوحدات 

 بنهاية السنة

126,500,000 1,100,000 

 اللع..م واللسع.ر: ي10

 :ك.ف.ة  ع..م كل اصل يالكه الصندوق يا

 يوضح الجدو  التالي كيفية مةييم كل  صل يملكه الصندوق:

 اللع..مطريعة  اصوم الصندوق

 العاليحس  كشف ال ساب    نهاية يوم  النعد

األسهم وحعوق 

 األولوية الالداولة

ووحداو الصناديق 

 الععارية الالداولة

بناا هل  اسعار إغالقا ها    السوق، و   حام كانت األوراق الاال.ة 

 الالداولة معلعة  سُلعوم و عًا ألخر سعر قبل اللعل.قي

الصكوك السنداو و

وادواو اسواق 

 النعد

 باإلضا ة إل  الفوائد او األرباح الالراكاةيباسلخدام الع.اة الد لرية 

 بناا هل  آخر إهالن لع.اة وحدا هاي صناديق االسلثاار

الطروحاو األول.ة 

   الفلرة ما ب.ن 

االكللاب و داوم 

الورقة الاال.ة ذاو 

 العالقة

 بناا هل  سعر االكللابي

هند حعوق األولوية 

 االكللاب
 األولويةيبناا هل  سعر االكللاب    حعوق 

 بناا هل  الع.اة العادلةي هعود الاشلعاو

 :و كرارها ،هدد نعاط اللع..م يب

  يام هي التةييم  يام ب ن علماً  مةييم، يوم كل في  عالا(  ) الفةرم في قليها المشار الصندوق  صو  مةييم يتم

 وسيةوم الصندوق، فيها يستثمر التي األسواق في عمل  يام مكون  ن علت  سبوع، كل من والخميس االثنين

 .التةييم ليوم التالي العمل يوم في الوحدات  سعار بنشر الصندوق مدير
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 :اإلجراااو الل  سللخذ    حالة الخطأ    اللع..م او الخطأ    اللسع.ر يج

 و التسعير يتم مصييح الخط  فورا وذل  عن طرير اعادم ممرير عمليات االشتراك  عند حدوث خط  في التةييم

واالسترداد مرم اخرى علت السعر الصييح بطريةة عادلة ومعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في ذل  

مالكي الوحدات السابةين وفي نفس الوقت. كما يةوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فورّا في حا  

ي الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق %  و  كثر من سعر الوحدم واإلفصاح عنها ف0,5 ن الخط  شكل نسبة 

 .والموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )مداو ( ويتم اإلفصاح عنها  يضا في مةارير الصندوق

 :طريعة احلساب سعر الوحدة ألغراض  نف.ذ طلباو االشلراك واالسلرداد  يد

د وحدات الصندوق الةائمة في يوم يتم احتساب سعر الوحدم بتةسيم صافي قيمة األصو  علت قجمالي عد

 المعني.  التةييم

 .األصو قيمة  قجمالييتم احتساب صافي قيمة  صو  الصندوق بخصم المطلوبات علت الصندوق من 

 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة، و كرارها يه

االلكتروني لشركة سيةوم مدير الصندوق بنشر  سعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التعامل علت الموقع 

السوق المالية السعودية )مداو ( وعلت الموقع االلكتروني لمدير الصندوق. وفي حا  مم معلير مةييم وحدات 

الصندوق في  ي يوم معامل، فسيتم م جيل عملية التةييم قلت يوم التعامل التالي، وسوق منشر  سعار الوحدات 

 في يوم العمل التالي لذل  اليوم.

 اللعامالو: ي11

 : فاص.ل الطرح األول  يا

 ال ينطبر، حيث سبر و ن مم طرح وحدات الصندوق. 

اللاريخ الا دد والاواه.د النهائ.ة للعديم طلباو االشلراك واالسلرداد    اي يوم  عامل ومسةول.او  يب

 :مدير الصندوق    شأن طلباو االشلراك واالسلرداد

دوق في كل يوم معامل، علمًا ب ن  يام التعامل التي يتم يتم قبو  ومنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في الصن

 .فيها ملبية هذا الطلبات هي جميع  يام االثنين والخميس من كل  سبوع

يجب مةديم طلبات االشتراك واالسترداد قبل الساعة الواحدم ظهرًا من يوم التعامل ليتم منفيذها حسب سعر 

المالية  و  ٍي من الةنوات االلكترونية. ومعد الطلبات التي مسلم  التةييم في ذل  اليوم قلت فروع شركة الرياض

بعد الساعة الواحدم ظهرًا علت  نها استلمت في يوم التعامل التالي. ويتم قصدار الوحدات واستثمار المبالر التي 

 .مل يام ع 3مم االشتراك بها ضمن  صو  الصندوق بعد حساب سعر التةييم ذو العالقة وبما ال يتجاوز 
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لمدير الصندوق الير المطلر في رفض  ي طلب اشتراك  و استرداد ويشمل ذل  الياالت التي م دي قلت خرق 

 نظمة ولوائح هيئة السوق المالية و/ و األنظمة السارية علت الصندوق بما في ذل  شروط و حكام الصندوق 

الوحدات.  ما طلبات االسترداد فال متم   و قذا ر ى مدير الصندوق بشكل معةو   ن التعلير ييةر مصالح مالكي

 .قال بموجب طلبات استرداد الصنادير المشتركة لشركة الرياض المالية

مكان  عديم الطلباو والادة ب.ن طل  االسلرداد ود ع باا    ذلك االسلرداد وإجراااو االشلراك  يج

 :مل صالو االسلرداد او نعل الالك.ة

يستطيع المستثمرون شراء وحدات استثمارية في الصندوق من خال  معبئة طلب االشتراك، وسييدد عدد 

الوحدات االستثمارية التي يتم االشتراك بها في الصندوق علت حسب قيمة االشتراك وسعر الوحدات 

 االستثمارية بالسعر الالحر )وهو سعر الوحدم المعمو  به في يوم التةييم المعني(. 

 يتم التي التعامل  يام ب ن علماً  معامل، يوم كل في الصندوق في يتم استالم طلبات االشتراك واالستردادس

 المالية الرياض شركة فروع، عن طرير من كل  سبوع الخميسوهي جميع  يام االثنين  الطلبات هذا ملبية فيها

 .االلكترونية الةنوات من  ٍي   و

بين عملية االسترداد وصرق مبلر االسترداد المستير لمال  الوحدم االستثمارية اليد األقصت للمدم ما علمًا ان 

  هو ثالثة  يام عمل.

 :اي ق.ود هل  اللعامل    وحداو الصندوق يد

 مع مراعام الفةرم )ه( والفةرم )و(  دناا، فال يوجد هناك  ي قيود علت التعامل.

 :واإلجراااو الالبعة     لك ال االو ال االو الل  يةجل معها اللعامل    الوحداو او يعلق، يه

 يجوز لادير الصندوق  أج.ل االسلرداد ل.وم اللعامل اللال ،    ال االو اللال.ة: ▪

% 10قذا بلر قجمالي قيمة طلبات االسترداد التي يطلب المستثمرون منفيذها في يوم معامل واحد  .1

  و  كثر من صافي قيمة  صو  الصندوق.

 .ق طلباو االشلراك واالسلرداد    ال االو اللال.ة:يجوز لادير الصندوق  عل ▪

 قذا طلبت هيئة السوق المالية منه الةيام بذل  .1

 .قذا ر ى مدير الصندوق بشكل معةو   ن التعلير ييةر مصالح مالكي وحدات الصندوق .2

من  موقف التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية  و ب ي  صو   خرى .3

 . صو  الصندوق، سواء بصورم عامة  و فيما يتعلر ب صو  الصندوق االستثماري

في حا  معذر علت مدير الصندوق الةيام بعملية مةييم الصندوق  و مسييل  صوله في الياالت  .4

 االستثنائية  و الطارئة  و  صبح ذل  غير مالئمًا له.
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  رضه اي  عل.ق:سوف يلخذ مدير الصندوق االجراااو اللال.ة    حام  ▪

سيت كد مدير الصندوق من عدم استمرار  ي معلير  ال للمدم الضرورية والمبررم مع مراعام مصالح  .1

 .مالكي الوحدات

مراجعة التعلير بصورم منتظمة والتشاور مع مجلس قدارم الصندوق و مين اليفظ ومشغل الصندوق  .2

 .حو  ذل 

ع موضيح  سباب ذل  وكذل   شعار الهيئة ومالكي قشعار هيئة السوق المالية فور حدوث  ي معلير م .3

الوحدات فور انتهاء التعلير، وسيتم اإلفصاح عن ذل  عن طرير الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

 .والموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )مداو (

 .وللهيئة صالحية رفع التعلير قذا ر ت  ن ذل  ييةر مصالح مالكي الوحدات .4

 :اإلجراااو الل  يجري باعللاها اخل.ار طلباو االسلرداد الل  سلةجل يو

في حا  مم م جيل طلبات االسترداد الت يوم التعامل التالي، فسيتم منفيذها علت  سا  مناسبي مع منح األولوية 

 في التنفيذ اعتمادًا علت وقت استالم مل  الطلبات.

 :إل  مسلثارين آخرينوصف األحكام الانظاة لنعل ملك.ة الوحداو  يز

مخضع عملية نةل الوحدات قلت مستثمرين آخرين لتعليمات الجهات التنظيمية المختصة في هذا الش ن، علت 

سبيل المثا  التوارث فإنه يةوم علت  سا  حكم من الميكمة الشرعية وبإشراق قدارم االلتزام والش ون 

وذل  حسب ما  الخاصة وكل حالة حسب وضعها الخاصالةانونية واإلجراءات المتبعة في جميع هذا الياالت 

 مةتضيه االحكام المنظمة لنةل الوحدات الت مستثمرين آخرين في الئية صنادير االستثمار.

 :الوحداو االشلراك  .ها او نعلها او اسلردادها مالكق.اة الوحداو الل  يج  هل   واال د األدن  لعدد  يح

ريا  سعودي بينما اليد األدنت لالشتراك اإلضافي  و االسترداد  5000اليد األدنت لالشتراك في الصندوق 

ريا  سعودي. كما يير لمدير الصندوق قبو  االشتراك  و االشتراك اإلضافي  و االسترداد عن طرير  1000

 .الةنوات اإللكترونية  و برامج االستثمار المنتظم  و غيرها ب قل من اليد األدنت

ريا  سعودي وقذا كان من ش ن استرداد المشترك مخفيض استثمارامه في الصندوق  5000اليد األدنت للرصيد 

 مبالر صرق يتم حيث استثمارا، مبلر كامل استرداد عليه وجب به، المسموح قلت  قل من اليد األدنت للرصيد

 .االستثماري حسابه بعملة وقيدها الصندوق بعملة للمستثمر المستيةة االسترداد

   حام هدم الوصوم إل  ذلك  ةالالخذ اوللابلغ الذي ينوي مدير الصندوق جاعه، واإلجرااال د األدن   يط

    الصندوق: ال د األدن 

 ال ينطبر.
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 س.اسة اللوزيع: ي12

 :س.اسة  وزيع الدخل واألرباح يا

 سوق يةوم الصندوق بإعادم استثمار األرباح المستلمة في مجاالت استثمار الصندوق.

 :لالسل عاق واللوزيعاللاريخ اللعريب   يب

 ال ينطبر.

 :ك.ف.ة د ع اللوزيعاو يج

 ال ينطبر.

  عديم اللعارير إل  مالك  الوحداو: ي13

الاعلوماو الالعلعة باللعارير السنوية، باا    ذلك الب.اناو ربع السنوية والعوائم الاال.ة األول.ة  يا

 والسنوية:

يةوم مدير الصنننننننندوق بإعداد التةارير السننننننننوية بما في ذل  الةوائم المالية السننننننننوية المراجعة والةوائم  ▪

الئية صننننننادير  وفر متطلباتالمالية النصنننننف سننننننوية المفيوصنننننة، ومعلومات الصنننننندوق الربع سننننننوية 

 ومزويدها لمالكي الوحدات عند الطلب دون مةابل.  االستثمار

(  شنننننننهر منننننننن نهاينننننننة فترم التةرينننننننر وذل  في 3السنوية للجمهور خال  مدم ال متجاوز )سيتم قماحة التةارير  ▪

األماكن وبالوسائل الميددم في شروط و حكننننننام الصننننننندوق وفي الموقننننننع االلكتروننننننني لمدير الصندوق، 

 والموقع اإللكتروني للسوق  و  ي موقع آخر متاح للجمهور بيسب الضنوابط التي ميددها الهيئة.

( يوم منن نهاينة فترم الةوائم 30يتم قعداد الةوائم المالية األولية وقماحتها للجمهور خال  مدم ال متجاوز )س ▪

وذل  في األماكن وبالوسائل الميددم في شروط و حكننننننننام الصننننننننندوق وفي الموقننننننننع اإللكتروني لمدير 

ب الضننننننننننننننوابط التي ميددها الصنننندوق، والموقع االلكتروني للسنننوق  و  ي موقع آخر متاح للجمهور بيسننن

 .الهيئة

نع سننوية وقماحتهنا للجمهنور خنال  ) ▪ نر الرب نرم الربع المعني وذل  10سيتنم قعنداد التةاري نة فت نام منن نهاي (  ي

في األماكن وبالوسائل الميددم في شروط و حكننام الصننندوق وفي الموقننع االلكتروننني لمدير الصندوق، 

 . و  ي موقع آخر متاح للجمهور بيسب الضنوابط التي ميددها الهيئة والموقع االلكتروني للسوق

يجب علت مدير الصنننندوق مضنننمين التةرير السننننوي للصنننندوق جميع مخالفات قيود االسنننتثمار المنصنننوص  ▪

عليها في الئية صنادير االستثمار. وفي حننننننا  مخالفننننننة  ي مننننننن قيننننننود االسننننننتثمار المنصوص عليهننننننا في 

دير االسننتثمار  و في شننننننننننننننننننننروط و حكام الصننندوق بسننبب قجراء امخذا مدير الصننندوق  و مدير الئية صنننا

الصنننندوق من الباطن، يتعين علت مدير الصنننندوق قشنننعار الهيئة بذل  كتابيًا بشنننكل فوري وامخاذ اإلجراءات 

من قيود االستثمار (  يننننام مننننن منننناريخ وقننننوع المخالفة، وفي حا  مخالفة  ي  5التصننننيييية الالزمة خال  ) 

المنصننوص عليها في الئية صنننادير االسننتثمار او في شننروط و احكام الصننندوق بسننبب مغير في الظروق 
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(  يام من 5خارج عن سنننيطرم مدير الصنننندوق او مدير الصنننندوق من الباطن ولم يتم اصنننالح المخالفة خال  )

طابةة وااللتزام و/ و لجنة المطابةة ماريخ وقوع المخالفة يتعين علت مدير الصننننندوق اشننننعار مسنننن و  الم

وااللتزام بذل  فورا مع اإلشنننننننارم الت الخطة التصنننننننيييية والت كيد علت اصنننننننالح المخالفة في اقرب وقت 

 ممكن.

 :معلوماو هن اماكن ووسائل إ احة  عارير الصندوق يب

وق والموقع اإللكتروني سيةوم مدير الصندوق بإماحة مةارير الصندوق من خال  الموقع االلكتروني لمدير الصند

 للسوق و ي موقنع قلكتروني آخنر متناح للجمهنور بيسنب الضوابنط التني ميددهنا الهيئنة.

 :معلوماو هن وسائل  زويد مالك  الوحداو بالعوائم الاال.ة السنوية  يج

االلكترونني لمدير يمكن لمالكي الوحدات اليصو  علت التةارير الدورية للصندوق دون مةابل عن طرير لموقنع 

(، والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية مداو  www.riyadcapital.comالصندوق)

(www.saudiexchange.sa كما سيةوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالةوائم المالية للصندوق .)

 ي مةابل.بإرسالها قلت عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون  

 اوم قائاة مال.ة مراجعة: يد

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولت من  ٣١يناير ومنتهي في  ١مبد  السنة المالية للصندوق من ماريخ 

ديسمبر، كما يةر  31م سيس الصندوق، والتي مبد  فيها السنة المالية في ماريخ مشغيل الصندوق ومنتهي بتاريخ 

 .  قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوقمدير الصندوق بتوفير او

 :االللزام بلعديم العوائم الاال.ة السنوية الاراجعة للصندوق يه

يمكن لمالكي الوحدات اليصو  علت الةوائم المالية السنوية المراجعة والتةارير الدورية للصندوق دون مةابل 

(  و عن طرير مراكز الرياض المالية  و www.riyadcapital.comمن خال  الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق )

عن طرير مديري العالقة  و من خال  الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية )مداو ( 

(www.saudiexchange.sa كما ،) سيةوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالةوائم المالية للصندوق

 بإرسالها قلت عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون  ي مةابل.

 سجل مالك  الوحداو: ي14

 اهداد السجل و  ديثه وحفظه: يا

الصنادير المعمو  به  يةوم مشغل الصندوق بإعداد سجل ميدث لمالكي الوحدات بشكل آلي عن طرير نظام

لديه ويةوم بيفظه في المملكة العربية السعودية، وُيعّد سجل مالكي الوحدات دلياًل قاطعًا علت ملكية 

 الوحدات المثبتة فيه.

 

http://www.riyadcapital.com/
http://www.saudiexchange.sa/
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 ا احة السجل لاالك  الوحداو: يب

المملوكة له يتم قماحة سجل مالكي الوحدات قلت  ي مال  للوحدات مجانًا عند الطلب )فيما يخص الوحدات 

 سواء عن طرير مراكز الرياض المالية او هامف الرياض المالية  و الةنوات االلكترونية.) فةط

 اجلااهاو مالك  الوحداو: ي15

 :الظروف الل  يده   .ها إل  هعد اجلااع لاالك  الوحداو يا

 يتم الدعوم قلت عةد اجتماع لمالكي الوحدات برغبة من مدير الصندوق،  و .1

  يام عمل من استالمه طلب كتابي من  مين اليفظ،  و  (10خال  عشرم ) .2

(  يام عمل من استالمه طلب كتابي من مال   و  كثر من مالكي الوحدات الذين يملكون 10خال  عشرم ) .3

 %( علت األقل من قيمة وحدات الصندوق.25مجتمعين  و منفردين نسبة )

 :إجراااو الدهوة إل  هعد اجلااع لاالك  الوحداو يب

مدير الصندوق بدعوم مالكي الوحدات لعةد االجتماع عن طرير النشر في موقعة االلكتروني وموقع يةوم  .1

السوق المالية السعودية )مداو ( وقرسا  قشعار كتابي )بالوسائل الورقية  و االلكترونية( قلت مالكي الوحدات 

( يوم 21زيد عن واحد وعشرين )(  يام عمل علت األقل من االجتماع وبمدم ال م10و مين اليفظ قبل عشرم )

عمل قبل االجتماع، علت  ن ييدد االشعار ماريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدو  األعما  والةرارات المةترح، 

 .كما يجوز عةد اجتماع مالكي الوحدات عبر وسائل التةنية اليديثة حسب ما ييددا مدير الصندوق

مالكي الوحدات خال  فترم االشعار المشار اليها في الفةرم  يجوز لمدير الصندوق معديل جدو   عما  اجتماع .2

(  عالا، علت  ن يرسل قشعارًا كتابيًا بذل  )بالوسائل الورقية  و االلكترونية( والنشر في موقعة االلكتروني 1)

(  يام 10وموقع السوق المالية السعودية )مداو ( الت جميع مالكي الوحدات و مين اليفظ قبل عشرم )

 .( يوم عمل قبل االجتماع21األقل وبمدم ال مزيد عن واحد وعشرين )علت 

% علت 25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صيييا اال قذا حضرا عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  .3

 األقل من قيمة وحدات الصندوق، 

لدعوم الجتماع ثان بإرسا  (  عالا، فيجب علت مدير الصندوق ا3)قذا لم يستوق النصاب الموضح في الفةرم  .4

قشعار كتابي )بالوسائل الورقية  و االلكترونية( قلت جميع مالكي الوحدات والنشر في موقعة االلكتروني 

(  يام علت األقل، ويعد االجتماع الثاني صيييًا  يًا كانت 5وموقع السوق المالية السعودية )مداو ( قبل )

 اع.نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتم
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 :طريعة  صويت مالك  الوحداو وحعوق اللصويت    اجلااهاو مالك  الوحداو يج

يجوز لكل مال  وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدم يمتلكها وقت  .1

 االجتماع ويجوز لكل مال  وحدات معيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

مالكي الوحدات نافذم عند موافةة مالكي الوحدات الذين ممثل نسبة ملكيتهم  كثر من معتبر قرارات اجتماع  .2

% من مجموع الوحدات الياضر مالكها في االجتماع  و وفر قرار صندوق خاص بيسب ما مةتضيه  حكام 50

 الئية صنادير االستثمار، ويكون التصويت قما بالوسائل الورقية  و االلكترونية.

 الوحداو:حعوق مالك   ي16

 :قائاة ب عوق مالك  الوحداو يا

 مزويد مالكي الوحدات والمستثمرين الميتملين شروط و حكام الصندوق باللغة العربية دون مةابل. .1

اليصنننننننو  علت سنننننننجل مال  الوحدات عند طلبها مجانا يظهر جميع المعلومات المرمبطة بمال  الوحدات  .2

 المعني.

 واالفصاحات الالزمة المتعلةة بالصندوق دون مةابل. اليصو  علت التةارير والةوائم المالية  .3

 قشعار مالكي الوحدات ب ي مغيير في شروط و حكام الصندوق وفةا لالئية صنادير االستثمار. .4

 يوم. 21قشعار مالكي الوحدات برغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بمدم ال مةل  .5

 الةراراتحضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت علت امخاذ  .6

 اليصو  علت اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها. .7

 اشعار مالكي الوحدات بتغييرات مجلس قدارم الصندوق. .8

 .واألحكامدفع عوائد االسترداد في األوقات المنصوص عليها في الشروط  .9

 :الذي يديرهس.اسة مدير الصندوق  .اا يلعلق ب عوق اللصويت الار بطة بأي اصوم للصندوق العام  يب

بملكيتهم ألسهم الشركة، ومسمح  عادم ما يكون للمساهمين في الشركات العامة حةوق مصويت مرمبطة

)بما في ذل  الم سسات كالرياض المالية نيابة عن جميع الصنادير  حةوق التصويت هذا للمساهمين

 اصة للشركات المساهمة.بالتصويت في االجتماعات السنوية والخ االستثمارية والميافظ التي مديرها(

يتضمن جدو  األعما  النموذجي لكل اجتماع من اجتماعات الشركة المساهمة  كثر من اقتراح واحد، مثل انتخاب 

 عضاء مجلس االدارم،  و موزيع األرباح،  و معديل ر   الما ،  و الموافةة علت االندماج  و االستيواذ. وعادم ما 

رح مل  المةترحات، ولكن قد يةوم المساهمين ايضًا بتةديم بعض من مل  بط مةوم قدارم الشركة المساهمة

 المةترحات.
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مةوم قدارم الشركة المساهمة بتةديم موصيامها للتصويت علت كل مةترح، وفي هذا اليالة سوق مةوم  قد

 .الرياض المالية بتةييم كل مةترح علت حدم وفةا للةواعد االرشادية لسياسة التصويت بالوكالة

 العواهد االرشادية لس.اسة اللصويت:

 ) وال( المياسب الةانوني:

نين عموما نةوم بالتصويت بالموافةة علت المياسب الةانوني المةترح، طالما  نه كان  حد المياسبين الةانونيين 

 .ذوي السمعة اليسنة

 )ثانيا( الصفةات االستثنائية لدمج األعما :

االندماج  و االستيواذ ومةترحات قعادم هيكلة الشركات علت  سا  كل حالة نين نةوم بالتصويت علت عمليات 

 علت حدم، مع مراعام ما يلي:

 الفوائد المالية والتشغيلية المتوقعة. (1

 سعر العرض )التكلفة مةابل العالوم(. (2

 للشركة الجديدم. النتائج المتوقعة (3

 )ثالثا( انتخاب  عضاء مجلس اإلدارم:

لن مشارك الرياض المالية في التصويت ألي مرشح لعضوية مجلس االدارم ألي شركة حسب السياسة المتبعة، 

مستثمر فيها صنادير استثمار الرياض المالية، قال في الياالت التي ال يوجد فيها  ي ش  في  ن هذا المشاركة 

 مطلوبة بشكل واضح ليماية مصلية الشركة و /  و مالك الصنادير.

 ومعديل ر   الما : )رابعا( موزيعات األرباح

علت موزيعات األرباح ومعديل ر   الما  علت  سا  كل حالة علت حدم، مع األخذ في االعتبار  يتم التصويت

 الوضع المالي للشركة واستراميجيتها والةطاع الذي معمل فيه والوضع اليالي والمستةبلي للسوق.

 مسةول.ة مالك  الوحداو: ي17

 االطالع علت الشروط وألحكام الخاصة بالصندوق والنسخ الميدثة منها وفهمها وقبولها.  . 

 .فهم وقبو  المخاطر المتعلةة بالصندوق وقدراك درجة مالئمته لها .ب

الستثمارا فننني الصنننندوق  و جنننزء مننننه، ال يكنننون مالننن  الوحننندات  الوحنننداتفيمنننا عننندا خسنننارم مالننن   .ج

 منات الصندوق.مس و  عن دينون والتزا
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 خصائص الوحداو: ي18

 جميع وحدات الصندوق هي من فئة واحدم، وممثل كل وحدم و جزاء الوحدم حصة مشاعة في  صو  الصندوق. 

 اللغ..راو    شروط واحكام الصندوق: ي19

األحكام الانظاة للغ..ر شروط واحكام الصندوق والاوا عاو واإلشعاراو الا ددة باوج  الئ ة  يا

 :االسلثاارصناديق 

يخضنع هنذا الصنندوق لجمينع األحكام المنظمنة لتغيينر شنروط و حنكام صنادينر االستثمار العامنة والموافةنات 

 واإلشعارات المينددم بموجننب الئية صناديننر االستثمار و ي معدينل عليهنا.

 :اإلجراااو الل  سللبع لإلشعار هن اي  غ..راو    شروط واحكام الصندوق يب

 :موافةة الهيئة ومال  الوحدات علت التغييرات األساسية .1

يجب علت مدير الصندوق اليصو  علت موافةة مالكي الوحدات علت التغيير األساسي المةترح  (. 

 .للصندوق من خال  قرار صندوق عادي

يجب علت مدير الصندوق بعد اليصو  علت موافةة مالكي الوحدات اليصو  علت موافةة الهيئة علت  (.ب

 ييرالتغ

 األساسي المةترح للصندوق.

 :يةصد بمصطلح " التغيير األساسي"  يا من الياالت اآلمية (.ج

 .التغيير المهم في  هداق الصندوق العام  و طبيعته او فئته .1

 .التغيير الذي يكون له م ثير في وضع المخاطر للصندوق العام .2

 .االنسياب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق .3

 . خرى مةررها الهيئة من حين آلخر ومبلر بها مدير الصندوق  ي حاالت .4

 .يجب علت مدير الصندوق اليصو  علت موافةة مجلس ادارم الصندوق قبل قجراء اي مغيير  ساسي (.د

يجب علت مدير الصندوق قشعار مالكي الوحدات واالفصاح عن مفاصيل التغييرات األساسية في الموقع  (.ه

 .(  يام من سريان التغيير10الموقع اإللكتروني للسوق )مداو (، قبل ) االلكتروني لمدير الصندوق او

الئية  وفريجب بيان مفاصيل التغييرات األساسية في مةرير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق  (.و

 .صنادير االستثمار

يير لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحدامهم قبل سريان  ي مغيير  ساسني دون فنرض  (.ز

 .جدت(و ي رسوم استرداد )قن 
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 :قشعار الهيئة ومالكي الوحدات ب ي مغييرات غير اساسية .2

يجب علت مدير الصندوق قشعار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصاح في الموقع االلكتروني لمدير  (. 

( من سريان التغيير، ويير لمالكي 10ب ي مغيرات غير اساسية في الصندوق العام قبل )الصندوق 

الوحدات الصندوق العام استرداد وحدامهم قبل سريان التغيير غير االساسي دون فرض اي رسوم 

 .استرداد )قن ُوجدت(

 .ير غير  ساسييجب علت مدير الصندوق اليصو  علت موافةة مجلس قدارم الصندوق قبل قجراء  ي مغي (.ب

 .الئية صننادير االستثمار وفريعد مغييرا اساسيا  اليةصد "بالتغيير غير االساسي"  ي مغيير  (.ج

الئية  وفريجب علت مدير الصندوق بيان مفاصيل التغييرات غير االساسية في مةارير الصندوق العام  (.د

 .صنادير االستثمار

 إنهاا و صف.ة الصندوق:  ي20

إنهرراا الصندوق، واإلجراااو الخاصررة بذلررك باوجرر  احرركام الئ ة صناديررق ال االو اللرر   سررلوج   (ا

 :االسلثاار

 قذا ر ى  ن قيمة  صو  الصندوق ال مكفي لتبرير استمرار مشغيل الصندوق. .1

  ية  سباب  و ظروق  خرى بموجب  حكام الئية صنادير االستثمار. .2

 عمل الصندوق.حدوث مغييرات في األنظمة واللوائح التي ميكم  .3

 الئية صنادير االستثمار.  حكام ي  سباب او ظروق  خرى بموجب  .4

 :اإلجراااو الالبعة للصف.ة صندوق االسلثاار (ب

يةوم مدير الصندوق بإممام مرحلة بيع  صو  الصندوق وموزيع مستيةات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء  .1

 مدم الصندوق.

لصنندوق بإعنداد خطنة وقجنراءات قنهناء الصنندوق بما ييةنر مصلية لغنرض قنهناء الصنندوق، يةنوم مدينر ا .2

مالكني الوحدات، ويجنب علينه اليصنو  علنت موافةنة مجلنس قدارم الصنندوق )حيثمنا ينطبنر( علنت هنذا 

 الخطنة قبنل الةينام بن ي قجنراء فني هنذا الشن ن.

تابيًا بتفاصيل خطة وقجراءات قنهاء الصندوق قبل مدم يةوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات ك .3

 ( يومًا من التاريخ المزمع قنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخال  بشروط و حكام الصندوق.21ال مةل عن )

 (  عالا.2يةوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وقجراءات قنهاء الصندوق الموافر عليها في الفةرم ) .4

(  يام من انتهاء 10يجب علت مدير الصندوق قشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بانتهاء الصندوق خال  ) .5

 الئية صنادير االستثمار. وفر متطلباتمدم الصندوق 
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 يجب علت مدير الصندوق  ن يعامل بالمساوام جميع مالكي الوحدات  ثناء عملية قنهاء الصندوق  و مصفيته. .6

لصندوق موزيع مستيةات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدم الصندوق  و مصفيته دون يجب علت مدير ا .7

 م خير وبما ال يتعارض مع مصلية مالكي الوحدات وشروط و حكام الصندوق.

الئية صنادير  وفر متطلباتيجب علت مدير الصندوق مزويد مالكي الوحدات بتةرير قنهاء الصندوق  .8

( يوًما من ماريخ اكتما  قنهاء الصندوق  و مصفيته، متضمًنا الةوائم 70د علت )االستثمار خال  مدم ال مزي

 المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترم الالحةة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 قشعار مالكي الوحدات كتابًيا في حا  صدور قرار الهيئة بعز  مدير الصندوق ومعيين مصفي بديل. .9

الصندوق  ن يباشر في قنهاء الصندوق قذا قام بإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات يجوز لمدير  .10

يومًا من ماريخ قنهاء الصندوق، وذل  بعد اليصو  علت موافةة مجلس قدارم  21كتابيًا قبل مدم ال مةل عن 

 الصندوق. 

عليه من مطلوبات، ومن ثم يتم يةوم مدير الصندوق بإجراءات مصفية الصندوق فور انتهائه، ومسديد ما  .11

موزيع ما يتبةت من  صو  الصندوق علت المستثمرين خال  شهرين من ماريخ ذل  اإلشعار )كل مستثمر 

 بنسبة ما يملكه من وحدات قلت قجمالي الوحدات التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتت ذل  اليين(.

مداو  عن -قع شركة السوق المالية السعوديةيةوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه االلكتروني ومو .12

 انتهاء مدم الصندوق ومدم مصفيته.

 :   حام انلهاا مدة الصندوق (ج

 في حا  انتهاء مدم الصندوق، ال يتةاضت مدير الصندوق  ي  معاب مخصم من  صو  الصندوق.

 مدير الصندوق: ي21

 :اسم مدير الصندوق يا

 شركة الرياض المالية.

 ه.ئة السوق الاال.ةرقم اللرخ.ص الصادر هن  يب

( 07070-37شركة الرياض المالية شركة مساهمة مةفلة. معمل بموجب مرخيص من هيئة السوق المالية برقم )

 .1010239234وسجل مجاري رقم 
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 :العنوان الاسجل وهنوان الاكل  الرئ.س لادير الصندوق يج

  الرينناض الماليننة

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء، وحدم رقم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هامف: 

هنوان الاوقع اإللكلرون  لادير الصندوق وهنوان اي موقع إلكلرون  مر بط بادير الصندوق يللان  يد

 :معلوماو هن صندوق االسلثاار

http://www.riyadcapital.com  

 :ب.ان راس الاام الاد وع لادير الصندوق يه

 مليون ريا  سعودي 500ر   الما  المدفوع 

 :ملخص بالاعلوماو الاال.ة لادير الصندوق مع  وض.  اإليراداو واألرباح للسنة الاال.ة السابعة يو

  )الف ريام سعودي( 2020هن سنة 

 اإليراداو 582,294

 صا   الدخل 360,691

 :لادير الصندوق وواجبا ه ومسةول.ا ه  .اا يلعلق بالصندوقاألدوار األساس.ة  يز

 بها، هي كما يلي:  يةومالخدمات التي يةدمها مدير الصندوق والمس وليات التي 

 ميديد الفرص االستثمارية ومنفيذ عمليات بيع وشراء  صو  الصندوق. .1

 الفنية واإلدارية ألعما  الصندوق.وضع قجراءات امخاذ الةرارات التي ينبغي قمباعها عند منفيذ الةضايا  .2

 قطالع هيئة السوق المالية السعودية حو   ي وقائع جوهرية  و مطورات قد م ثر علت  عما  الصندوق. .3

 ضمان قانونية وسريان جميع العةود المبرمة لصالح الصندوق. .4

 منفيذ استراميجية الصندوق الموضية في هذا الشروط واألحكام. .5

 األطراق المتعاقد معهم الصندوق من الغير.اإلشراق علت  داء  .6

 مرميب مصفية الصندوق عند انتهائه. .7

مزويد مجلس قدارم الصندوق بجميع المعلومات الالزمة المتعلةة بالصندوق لتمكين  عضاء المجلس من  .8

  داء مس وليامهم بشكل كامل.

http://www.riyadcapital.com/
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 .الية وشروط و حكام الصندوقالتشاور مع مجلس قدارم الصندوق لضمان االمتثا  للوائح هيئة السوق الم .9

 االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئية م سسات السوق المالية، والعمل لمصلية .10

 الئية صنادير االستثمار والئية م سسات السوق المالية وشروط  حكام بموجب الوحدات مالكي

 الصندوق. و حكام

الصندوق، وعمليات الصندوق بما في ذل  طرح وحدات الصندوق يعتبر مدير الصندوق مس و  عن قدارم  .11

 والت كد من دقة شروط و حكام الصندوق واكتمالها و نها واضية وصييية وغير مضللة.

مس ولية المدير  مام مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب قهماله  و سوء مصرفه  و  .12

 مةصيرا المتعمد  و احتياله.

واالجراءات لرصد المخاطر التي م ثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها  وضع السياسات .13

 المخاطر بشكل سنوي علت األقل. مةييمعلت  ن متضمن الةيام بعملية 

 مطبينر برننامج مراقبنة المطابةنة وااللتنزام لكنل صنندوق اسنتثمار يديرا. .14

مهنام الصنندوق بمنا في ذلن   منين اليفنظ ومراجنع اليسنابات، التعاون مع جمينع األشنخاص المعننين بن داء  .15

ومزويندهم بجمينع منا يلنزم ألداء واجبنامهم ومهنامهم وفةًا لالئية صنادير االستثمار، وقعداد مةرير سنوي 

يتضمن مةييمًا ألداء وجودم الخدمات المةدمة من األشخاص المعنيين ويجب  ن يةدم مدير الصندوق 

 المشار اليه الت مجلس قدارم الصندوق. التةرير

قعداد مةرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذم حيالها ومةديمة الت مجلس قدارم  .16

 الصندوق.

 االلتزام ما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصنادير االستثمارية. .17

جوهرية، او من الااكن ان  لعارض مع اي انشطة هال او مصال  اخرى لادير الصندوق  اثل اها.ة  يح

 :انشطة صندوق االسلثاار

قد يشارك مدير الصندوق، والشركات التابعة له ومديروا ومس ولوا وموّظفوا وعمالؤا ومديروهم 

ومس ولوهم وموظفوهم ووكالئهم، في استثمارات مالية  و  عما  مهنية  خرى والتي قد يكون من ش نها 

دوق عن ذل  بشكل  حيانًا  ن م دي قلت معارض في المصالح مع الصندوق، وفي مل  اليالة سيفصح مدير الصن

فوري في موقعة االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية )مداو ( والحةًا في مةارير الصندوق التي يطلع 

من هذا النوع عبر مطبير اإلجراءات المتبعة من  معارضعليها مالكي الوحدات، وسيسعت مدير الصندوق ليل  ي 

 ِقبل مدير الصندوق بشكل عاد .

في معامالت مع مدير الصندوق  و الشركات التابعة له  و الشركات التي كانت مابعة له في  قد يدخل الصندوق

السابر،  و مع غيرها من الكيانات األخرى التي ممتل  فيها شركة الرياض المالية حةوقًا مباشرم  و غير مباشرم، 

لها خدمات معينة للصندوق، وعلت وعلت سبيل المثا  فةد مةدم شركة الرياض المالية  و بعض الشركات التابعة 

وجه الخصوص قد يةدم فرير المصرفية االستثمارية بشركة الرياض المالية خدمات استشارية بش ن مرميب 
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 التمويالت للصندوق، وسييصل علت رسوم مستيةة للصندوق عند منفيذ  ي معاملة ممويل.

رق المرخصة للعمل في المملكة العربية في حا  قيام الصندوق باليصو  علت ممويل مةدم من  ي من المصا

السعودية، بما في ذل  بن  الرياض وهو الشركة المالكة لمدير الصندوق )الرياض المالية(، فإن  ي معامالت قد 

متم بين الطرفين سيتم امخاذها بناء علت  سا  مستةل ومجاري وسيةوم مدير الصندوق ببذ  الجهد الالزم 

 تمويل التي ميةر مصالح مالكي الوحدات.لليصو  علت  فضل الشروط لل

المصالح الميتملة التي ينطوي عليها  معارضال يتضمن الوارد اعالا مفسيرًا كاماًل وشاماًل وملخيصًا لكافة مواطن 

االستثمار في وحدات في الصندوق. لذا فإننا نوصي وبشدم كافة المستثمرين الميتملين السعي لليصو  علت 

في  معارضن مستشاريهم المهنيين المرخصين. وسوق يياو  مدير الصندوق حل  ي المشورم المستةلة م

المصالح عن طرير موخي اليكمة وحسن النية و خذ مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطراق المتضررم ككل 

صالح وسيتم مةديم السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة معارض المصالح و ي معارض م .بعين االعتبار

 ميتمل و/  و فعلي عند طلبها دون مةابل.

 :حق مدير الصندوق     ع..ن مدير صندوق من الباطن يط

يير لمدير الصندوق معيين مدير للصندوق من الباطن حسبما يراا مناسبا وفيما يصب في مصلية مالك 

 .الوحدات وذل  بمراعام االنظمة والةيود التي نصت عليها الئية صنادير االستثمار

 :األحكام الانظاة لعزم مدير الصندوق او اسلبداله يي

يير لهيئة السوق المالية عز  مدير الصندوق وامخاذ  ي قجراء مراا مناسبًا لتعيين مدير صندوق بديل  و امخاذ  ي 

 :قجراء آخر مراا مناسبًا، وذل  في حا  وقوع  ي من الياالت اآلمية

 دون قشعار الهيئة بذل .موقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارم  .1

 قلغاء مرخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارم  و سيبه  و معليةه من قبل الهيئة. .2

 مةديم طلب قلت الهيئة من مدير الصندوق إللغاء مرخيصه في ممارسة نشاط اإلدارم. .3

 ئيه التنفيذية.قذا ر ت الهيئة  ن مدير الصندوق قد  خل بشكل مراا جوهريًا بالتزام النظام  و لوا .4

وفام مدير الميفظة االستثمارية الذي يدير  صو  االستثمار  و عجزا  و استةالته مع عدم وجود شخص آخر  .5

 مسجل لدى مدير الصندوق قادر علت قدارم  صو  الصندوق.

  ي حالة  خرى مراها الهيئة بناًء علت  سس معةولة  نها ذات  همية جوهرية. .6

 مشغل الصندوق: ي22

 :الصندوقاسم مشغل  يا

 شركة الرياض المالية.
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 :رقم اللرخ.ص الصادر هن ه.ئة السوق الاال.ة يب

معمل بموجب  -مليون ريا  سعودي 500الرياض المالية شركة مساهمة مةفلة. ر   الما  المدفوع  شركة

 .1010239234( وسجل مجاري رقم 07070-37مرخيص من هيئة السوق المالية برقم )

 :لعال لاشغل للصندوقالعنوان الاسجل وهنوان ا يج

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء، وحدم رقم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هامف: 

 www.riyadcapital.com الموقع اإللكتروني:

 : .اا يلعلق بالصندوقاألدوار األساس.ة لاشغل الصندوق ومسةول.ا ه  يد

 مةييم  صو  الصندوق مةييمًا كاماًل وعاداًل. .1

 مسعير وحدات الصندوق في نةاط التةييم الميددم في شروط و حكام الصندوق. .2

 استالم طلبات االشتراك واالسترداد في مواعيد مةديمها الميددم في شروط واحكام الصندوق.  .3

منفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بييث ال متعارض مع الئية صنادير االستثمار  و شروط و حكام  .4

 الصندوق. 

 قصدار وحدات الصندوق واستردادها كما ميددها شروط و حكام الصندوق.  .5

االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرم والملغام، وبسجل ميدث يوضح رصيد الوحدات الةائمة  .6

 للصندوق.

 موثير األخطاء في مةييم  صو  الصندوق  و احتساب سعر الوحدم. .7

معويض مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذل  مالكي الوحدات السابةين( عن جميع  خطاء التةييم  و  .8

 التسعير دون م خير.

 االحتفاظ بالدفامر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق. .9

 الذي يجب ان ييتوي علت المعلومات التالية بيد  دنت: قعداد وحفظ وميديث سجل مالكي الوحدات .10

 اسم مال  الوحدات، وعنوانه، و رقام التواصل. ▪

رقم الهوية الوطنية لمال  الوحدات  و رقم ققامته  و رقم جواز سفرا  و رقم سجله التجاري بيسب  ▪

 اليا ،  و  ي وسيلة معريف  خرى ميددها الهيئة.

 جنسية مال  الوحدات. ▪

http://www.riyadcapital.com/
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 جيل مال  الوحدات في السجل.ماريخ مس ▪

 بيانات جميع الصفةات المتعلةة بالوحدات التي اجراها كل مال  وحدات. ▪

 الرصيد اليالي لعدد الوحدات )بما في ذل   جزاء الوحدات( المملوكة لكل مال  وحدات. ▪

  ي قيد  و حر علت الوحدات المملوكة لكل مال  وحدات. ▪

 ما ميددا شروط و حكام الصندوق. موزيع األرباح علت مالكي الوحدات حسب .11

 :حق مشغل الصندوق     ع..ن مشغل صندوق من الباطن يه

يجوز لمشغل الصندوق معيين جهات مزودم للخدمات ومغييرها وقعادم مكليفها ولذل  للةيام بمهام مشغيل 

 الصندوق، وبما ييةر مصلية مالكي الوحدات.

 : .اا يلعلق بالصندوقالاهام الل  كلف بها مشغل الصندوق طر ا ثالثا  يو

 ال يوجد.

 ام.ن ال فظ: ي23

 :اسم ام.ن ال فظ يا

 شركة قمش ق  بي سي العربية السعودية

 :رقم اللرخ.ص الصادر هن ه.ئة السوق الاال.ة يب

 (.37-05008شركة قمش ق  بي سي العربية السعودية مرخيص هيئة السوق المالية رقم )

 :العنوان الاسجل وهنوان العال ألم.ن ال فظ يج

 المروج، شارع العليا. 7267

  2255-12283الرياض، 

 المملكة العربية السعودية 

  www.hsbcsaudi.com الموقع االلكتروني:

 :األدوار األساس.ة ألم.ن ال فظ ومسةول.ا ه  .اا يلعلق بالصندوق يد

يعّد  مين اليفظ مس واًل عن التزامامه وفةًا ألحكام الئية صنادير االستثمار، سواء  دى مس وليامه بشكل  .1

 مباشر  م كلف بها طرفًا ثالثًا بموجب  حكام الئية صنادير االستثمار  و الئية م سسات السوق المالية. 

ُيعّد  مين اليفظ مس واًل مجاا مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيا   .2

  و قهما   و سوء مصرق  و مةصيرا المتعمد. 

http://www.hsbcsaudi.com/
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يعدُّ  مين اليفظ مس ًواًل عن حفظ  صو  الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مس و  كذل   .3

اإلدارية الالزمة فيما يتعلر بيفظ  صو  الصندوق. وفةًا لتعليمات مدير الصندوق عن امخاذ جميع اإلجراءات 

 .وبما ال يتعارض مع الئية صنادير االستثمار والئية م سسات السوق المالية

 :حق ام.ن ال فظ     ع..ن ام.ن ال فظ من الباطن يه

نننًا لليفظ من البنناطن للصنننننننننندوق يجوز ألمين اليفظ مكليف طرق ثننالننث  و  كثر  و  ي من مننابعيننه بننالعمننل  مي

االسننننننتثماري يتولت حفظ  صننننننوله. ويدفع  مين اليفظ  معاب ومصنننننناريف  ي  مين حفظ من الباطن من مواردا 

 الخاصة.

 :الاهام الل  كلف بها ام.ن ال فظ طر ا ثالثا  .اا يلعلق بالصندوق يو

 ال يوجد.

 :األحكام الانظاة لعزم ام.ن ال فظ او اسلبداله يز

ن اليفظ من قبل هيئة السننوق المالية حسننب الياالت الواردم في الئية صنننادير االسننتثمار، كما يمكن عز   مي

يجوز لمدير الصننندوق عز   مين اليفظ قذا ر ى بشننكل معةو   ن عزله في مصننلية مالكي الوحدات علت  ن يتم 

( يوم 30 خال  ثالثين )قشننعار الهيئة ومالكي الوحدات بذل  فورًا وبشننكل كتابي وسننيعين مدير الصننندوق بدياًل 

 عمل من استالم االشعار.

 مجلس إدارة الصندوق: ي24

 :اسااا اهلاا مجلس إدارة الصندوق، مع ب.ان نوع العلوية يا

 غ.ر مسلعل مسلعل ب.ان العلوية اسم العلو

 ✓  رئيس رائد غ.ث البركا   /األسلاذ

 ✓  عضو هبدالرحان هبدالعزيز الاشعل /األسلاذ

 ✓  عضو إياد الفارس هبدالله /األسلاذ

 ✓  عضو األحادم اد  امل /األسلاذة

  ✓ عضو داهش ابو سع.د الوهاب هبد /الدكلور

  ✓ عضو السويلم الله هبد سطام /األسلاذ

 :مةهالو اهلاا مجلس إدارة الصندوق يب

  رائد غ.ث البركا  األسلاذ/ 

 بالرياض التوزيع وخدمات الوساطة ادارم مدير منصب سابةا وشغل المساعد التنفيذي الرئيس منصب حاليا يشغل

 المصرفية في سنة 19 من  كثر خبرم لدية المالية، بالرياض االستثمارية المصرفية إلدارم ومديرا المالية،
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 2001 عام سافوك جامعة من األعما  قدارم في الماجستير شهادم علت حاصل الشركات، ومصرفية االستثمارية

 .والمعادن للبترو  فهد المل  جامعة من األعما  قدارم في البكالوريو  شهادم علت وحاصل

  هبدالرحان هبدالعزيز الاشعل األسلاذ/ 

 وقيادية قدارية مناصب المشعل شغل وقد. المالية الرياض لشركة األعما  ومطوير لالستراميجية األو  الرئيس هو

 التفتيش منها مجاالت عدم في المالية السوق هيئة في عمل حيث المالية، الرياض لشركة انضمامه قبل متعددم

 هيئة مجلس رئيس لدى مستشارا المشعل عمل كما. االستثمارية المنتجات ومطوير المالية الم سسات علت

مديرا إلدارم قصدار الصنادير العامة، حصل المشعل علت درجة الماجستير في المالية  يعين  ن قبل المالية السوق

واالستثمار من جامعة نومنةهام، والبكالوريو  في المياسبة واإلدارم المالية من جامعة ها  في المملكة 

  .المتيدم

  هبدالله إياد الفارساألسلاذ/ 

 عام في الرياض بن  بمجموعة التير وقد المالية الرياض لشركة  للمالية األو  الرئيس منصب حاليا يشغل

 في خبرات ولديه الداخلية، والمراجعة المالية اإلدارم في المجموعة في المناصب من عدد وشغل م2016

 وقدارم وااللتزام المالية مجا  في العمل له سبر حيث للمجموعة انضمامه قبل متنوعة وقطاعات مجاالت

 درجة علت حاصل وهو والخاصة، اليكومية الجهات من عدد في والخارجية الداخلية والمراجعة المخاطر

 جامعة من والمالية األعما  قدارم في الماجستير ودرجة سعود المل  جامعة من المياسبة في البكالوريو 

Heriot Watt والمراجعة المياسبة في المهنية الزماالت من لعدد باإلضافة بريطانيا في. 

 األسلاذة/ امل م اد األحاد 

 الجامعة من المياسبة في البكالوريو  درجة علت حاصله المالية، الرياض شركة في للمخاطر األو  الرئيس

 المهنية مسيرمها بد ت. الداخلية والمراجعة المياسبة في مهنية شهادات علت حصولها قلت باإلضافة األردنية

 ثم الرياض بن  في الداخلية المراجعة بإدارم التيةت ثم السعودية  رامكو شركة في الداخلية المراجعة قدارم في

 الشركة في المخاطر قدارم ومر ست 2008 عام المالية الرياض في الداخلية المراجعة إلدارم كمديرم معيينها مم

 .2017 في عام

 الدكلور/ هبد الوهاب سع.د ابو داهش

 اإلسكان، وزارم في التمويل لجنة وعضو( الت سيس ميت) العةاري للتمويل سكني لشركة التنفيذي الرئيس هو

 في واالستثمار المالية عام مدير منصب سابةا وشغل االستثمارية والية لشركة التنفيذي الرئيس منصب وشغل

 الرياض بن  في عمل. العيست مجموعة في األعما  ومطوير لالستثمار عام مدير ذل  وقبل الله الجار مجموعة

 بيوث مدير منصب شغل ثم االقتصادي، الةسم في اقتصاديين كبير بوظيفة م2005 قلت م2001 عام من

 حاصل. الدولي النةد وصندوق الوطني واالقتصاد المالية وزارم في عمل ذل ، وقبل. األصو  قدارم في االستثمار

 .م1998 عام في بواشنطن األمريكية الجامعة من االقتصاد في الدكتوراا شهادم علت
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 األسلاذ/ سطام هبد الله السويلم 

 وقطاع الصناعي للةطاع متكاملة حلو  مةديم في المتخصصة الهيدروجين  نظمة لشركة التنفيذي الرئيس هو

 في األمريكية المتيدم بالواليات راكفورد كلية من األعما  قدارم في بكالوريو  علت حاصل المتجددم، الطاقة

 عام األمريكية المتيدم الواليات في قيلينوي غرب جامعة من االقتصاد في الماجستير علت وحصل. م2000 عام

 .م2002

 :ادوار مجلس إدارة الصندوق ومسةول.ا ه يج

 الموافةة علت جميع العةود والةرارات والتةارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا فيها. .1

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلر بيةوق التصويت المتعلةة ب صو  الصندوق. .2

يفصننح عنه مدير الصننندوق وفةًا لالئية مصننالح  معارضاإلشننراق، ومتت كان مناسننبًا، المصننادقة علت  ي  .3

 صنادير االستثمار.

االجتماع مرمين سننننويًا علت األقل مع مسننن و  المطابةة وااللتزام لدى مدير الصنننندوق، للت كد من التزام  .4

 مدير الصندوق بجميع الةوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

ة المنصننوص عليها في الئية صنننادير االسننتثمار الموافةة علت جميع التغييرات األسنناسننية والغير  سنناسنني .5

 وذل  قبل حصو  مدير الصندوق علت موافةة مالكي الوحدات والهيئة او اشعارهم )حيثما ينطبر(.

الت كد من قيام مدير الصنننننندوق بمسننننن وليامه بما ييةر مصنننننلية مالكي الوحدات وفةًا لشنننننروط و حكام  .6

 الصندوق و حكام الئية صنادير االستثمار.

ت كد من اكتما  ودقة شنننروط و حكام الصنننندوق و ي مسنننتند آخر يتضنننمن قفصننناحات متعلر بالصنننندوق ال .7

ومدير الصنننندوق وقدارمه للصنننندوق، باإلضنننافة قلت الت كد من مدى موافةها مع األحكام المنصنننوص عليها 

 في الئية صنادير االستثمار.

يةر مصنننلية صنننندوق االسنننتثمار ومالكي العمل ب مانة وحسنننن نية واهتمام ومهارم وعناية وحرص وبما ي .8

 الوحدات فيه.

منندوين مينناضنننننننر االجتمنناعننات التي مبين جميع وقننائع االجتمنناعننات والةرارات التي امخننذهننا مجلس قدارم  .9

 الصندوق.

مةييم  داء وجودم الخننندمنننات المةننندمنننة من األطراق المعنينننة بتةنننديم  المتضنننننننمن التةرير علت االطالع .10

 مالكي مصننننلية ييةر بما بمسنننن وليامه الصننننندوق مدير قيام من والت كد ،الخدمات الجوهرية للصننننندوق

 .العالقة ذات اللوائح في ورد وما الصندوق و حكام لشروط وفةاً  الوحدات

مةييم آلية معامل مدير الصننندوق مع المخاطر المتعلةة ب صننو  الصننندوق وفةًا لسننياسننات وقجراءات مدير  .11

 بالصندوق وكيفية التعامل معها.الصندوق حيا  رصد المخاطر المتعلةة 
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علت التةرير المتضنننننننمن جميع الشنننننننكاوى واإلجراءات المتخذم حيالها، وذل  للت كد من قيام مدير  االطالع .12

الصنننندوق بمسننن وليامه لما ييةر مصنننلية مالكي الوحدات وفةًا لشنننروط و حكام الصنننندوق وما ورد في 

 .االستثمارالئية صنادير 

 :الصندوق مكا آو اهلاا مجلس إدارة يد

يتةاضت العضو المستةل مكاف م مةطوعة عن كل اجتماع ييضرا يتيملها مدير الصندوق، بينما ال يتةاضت 

 األعضاء الغير مستةلين  ية مبالر.

 :اي  عارض مل عق او م لال ب.ن مصال  هلو مجلس إدارة الصندوق ومصال  الصندوق يه

مجلس قدارم الصندوق ومصالح الصندوق. وفي كل األحوا  ال يوجد في الوقت الياضر معارض بين مصالح  عضاء 

يسعت مدير الصندوق قلت مجنب  ي معارض مصالح ميتمل، وذل  بالعمل علت وضع مصالح مالكي الوحدات 

بالصندوق فوق  ية مصالح  خرى. يلتزم عضو مجلس اإلدارم في حا  وجود معارض مصالح باإلفصاح عنه قلت مدير 

 الصندوق.

 :إدارة الصناديق الل  يشارك  .ها اي هلو مجلس الصندوق ذي العالقة جا.ع مجالس يو

 
 رائدي ا

 البركا  

 هبدالرحاني ا

 الاشعل

 هبداللهي ا

 الفارس

 احادي ا

 ال رب 
 األحاد املي ا

ديهبدالوهاب 

 ابو داهش

اي سطام 

 السويلم

صندوق الرياض لألسهم 

 السعودية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 عة واالال السعودية

 مع الشريعة

√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 الع.ادية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للدخل 

 الالوازن
√ √ √ X √ √ √ 

 صندوق الرياض للشركاو

 الالوسطة والصغ.رة
√ √ √ X √ √ √ 

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض لإلهاار

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض للدخل

لألسهم صندوق الرياض 

 الخل.ج.ة
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للالاجرة 

 بالريام
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للالاجرة 

 بالدوالر
√ √ √ X √ √ √ 
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 رائدي ا

 البركا  

 هبدالرحاني ا

 الاشعل

 هبداللهي ا

 الفارس

 احادي ا

 ال رب 
 األحاد املي ا

ديهبدالوهاب 

 ابو داهش

اي سطام 

 السويلم

 للالاجرة صندوق الرياض

 بالريام الالنوع
√ √ √ X √ √ √ 

 للالاجرة صندوق الرياض

 بالدوالر الالنوع
√ √ √ X √ √ √ 

لألسهم صندوق الرياض 

 األمريك.ة
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 األوروب.ة
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 ال.ابان.ة
√ √ X √ √ √ √ 

لألسهم صندوق الرياض 

 اآلس.وية
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 عة مع واالعالا.ة الال

 الشريعة

√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ألسهم 

 االسواق الناشئة
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الععاري 

 العالا 
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض العالا  

 للدخل
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض للسنداو 

 الدول.ة
√ √ X √ √ √ √ 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الجريا

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الشجاع

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الالوازن

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الال فظ

صندوق الرياض الجريا 

  ق مع الشريعةواالال
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الشجاع 

  ق مع الشريعةواالال
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الالوازن 

  ق مع الشريعةواالال
√ √ X √ √ √ √ 
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 رائدي ا

 البركا  

 هبدالرحاني ا

 الاشعل

 هبداللهي ا

 الفارس

 احادي ا

 ال رب 
 األحاد املي ا

ديهبدالوهاب 

 ابو داهش

اي سطام 

 السويلم

صندوق الرياض الال فظ 

  ق مع الشريعةواالال
√ √ X √ √ √ √ 

 X X X X √ √ √ ريت الرياض صندوق

 √ √ X X √ √ √ للفرص الرياض صندوق

 لجنة الرقابة الشره.ة: ي25

 ال يوجد.

 مسلشار االسلثاار: ي26

 ال ينطبر.

 الاوزع: ي27

 ال ينطبر.

 مراجع ال ساباو: ي28

 :اسم مراجع ال ساباو يا

 شركة قبراهيم  حمد البسام وشركاؤا مياسبون قانونيون.

 :الاسجل وهنوان العال لاراجع ال ساباوالعنوان  يب

 69658ص ب 

 11557الرياض 

 المملكة العربية السعودية

    2065333(11)966+ هامف:

 2065444(11)966+فاكس:  

Ibrahim.albassam@pkf.com 

 :األدوار األساس.ة لاراجع ال ساباو ومسةول.ا ه يج

علت عامر مراجع اليسابات مراجعة الةوائم المالية النصف سنوية والسنوية للصندوق وفةًا لمعايير يةع 

المياسبة الصادرم عن الهيئة السعودية للمياسبين الةانونيين و بداء الر ي فيها ومسليمها في الوقت الميدد 

 .قلت مدير الصندوق لنشرها ومسليم نسخة منها لهيئة السوق المالية

 

mailto:Ibrahim.albassam@pkf.com
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 للصندوق: حكام الانظاة السلبدام مراجع ال ساباواأل يد

مراجع للصندوق، علما  ن مدير الصندوق سيةوم باستبدا   مراجع اليساباتيةوم مدير الصندوق بتعيين 

غير مستةاًل عن مدير الصندوق  و وجود ادعاءات بسوء السلوك المهني  و  مراجع اليساباتقذا  صبح  اليسابات

بطلب من هيئة السوق المالية  و بهدق مةليل مكاليف الصندوق مع اليفاظ علت جودم األعما  المةدمة من 

 المختار. مراجع اليساباتقبل 

 اصوم الصندوق: ي29

 :حفظ اصوم الصندوق يا

 .لدى  مين حفظ واحد  و  كثر لصالح الصندوق يةوم مدير الصندوق بيفظ  صو  الصندوق

 : صل اصوم الصندوق يب

يجب علت  مين اليفظ فصل  صو  الصندوق عن  صوله وعن  صو  عمالئه األخرين، ويجب  ن ميدد مل  األصو  

من خال  مسجيل األوراق المالية واألصو  األخرى لكل صندوق استثمار باسم  مين اليفظ لصالح ذل  الصندوق، 

 .واالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي م يد التزامامه التعاقدية

 :ملك.ة اصوم الصندوق يج

قن  صو  الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز  ن يكون لمدير الصندوق 

باطن  و مةدم المشورم  و الموزع  ّي مصلية  و مدير الصندوق من الباطن  و  مين اليفظ  و  مين اليفظ من ال

في  صو  الصندوق  و مطالبة فيما يتعلر بتل  األصو ، قال قذا كان مدير الصندوق  و مدير الصندوق من الباطن 

 و  مين اليفظ  و  مين اليفظ من الباطن  و مةدم المشورم  و الموزع مالكًا لوحدات الصندوق، وذل  في حدود 

ُ فصح عنها في هذا الشروط ومسموحًا بهذا المطالبات بموجب  حكام الئية صنادير االستثمار  ملكيته،  و كان

 .واألحكام

 معالجة الشكاوى: ي30

في حا  وجود  ي شكوى فيما يتعلر بهذا الشروط واالحكام، فيتعين علت المسنتثمر مةديمها مكتوبة لدى مدير 

سيتم اطالع المستثمر علت اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند الصنندوق علت العنوان المبين  دناا، علما ب نه 

 :طلبها ودون مةابل

 شركة الرياض المالية

 مبنت اإلدارم العامة،

 ،69حي الشهداء، الوحدم رقم  2414

 ،7279-13241الرياض  

 المملكة العربية السعودية،

 920012299الرقم المجاني:  

  .www.riyadcapital.com :الموقع االلكتروني
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ينوم عمنل، يينر للمستثمر قينداع شنكواا لندى هيئنة  15وفني حالنة معنذر الوصنو  قلنت مسنوية  و لنم يتنم النرد خنال  

قدارم شنكاوى المسنتثمرين، كمنا يينر للمشنترك قينداع شنكواا لندى لجننة الفصنل فني منازعنات  -السنوق المالينة

( ينوم منن مارينخ قينداع الشنكوى لندى الهيئنة، قال قذا اخطنرت الهيئنة مةندم 90ي مندم )األوراق المالينة بعند مضن

 الشنكوى بجنواز قيداعهنا لندى اللجننة قبنل انةضناء المندم.

 معلوماو اخرى: ي31

 :الس.اساو واإلجراااو الل  سللبع لاعالجة  عارض الاصال  يا

في المصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق  و الشركات  معارضقد ينش   و قد يةع 

التابعة له ومديريه ومس وليه وموظفيه ووكالئه من جهة  خرى، وغيرا من الصنادير التي يةومون برعايتها  و 

ذ في المصالح عن طرير موخي اليكمة وحسن النية و خ معارضقدارمها. وسوق يياو  مدير الصندوق حل  ي 

مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطراق المتضررم ككل بعين االعتبار. وسيتم مةديم السياسات واالجراءات 

 التي ستتبع لمعالجة معارض المصالح و ي معارض مصالح ميتمل و/  و فعلي عند طلبها دون مةابل.

 :الجهة العلائ.ة الاخلصة    اي نزاع ناشئ من او هن االسلثاار    الصندوق يب

قن الجهة الةضائية المختصة بالنظر في  ي نزاع ناشئ من  و عن االستثمار في صنادير االستثمار هي لجنة الفصل 

 في منازعات األوراق المالية.

 :قائاة للاسلنداو الالاحة لاالك  الوحداو يج

 شروط و حكام الصندوق. .1

 التةارير والةوائم المالية واالفصاحات الالزمة المتعلةة بالصندوق.  .2

 الةوائم المالية لمدير الصندوق. .3

 التةارير المتعلةة بمالكي الوحدات.  .4

اي معلوماو اخرى معرو ة او ينبغ  ان يعر ها مدير الصندوق او مجلس إدارة الصندوق بشكل مععوم،  يد

مالكو الوحداو ال ال.ون او الا لالون او مسلشاروهم الاهن.ون، او من  –بشكل مععوم  –وقد يطلبها 

 :ان  للانها شروط واحكام الصندوق الل  س.لخذ قرار اسلثاار بناًا هل.هاالالوقع 

 .ال موجد

إي إهفاااو من ق.ود الئ ة صناديق االسلثاار  وا ق هل.ها ه.ئة السوق الاال.ة ماهدا الل  ذكرو     يه

 :س.اساو االسلثاار وماارسا ه

 ال يوجد.

 ملطلباو الاعلوماو اإلضا .ة: ي32

 ال يوجد.
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 الوحداو: إقرار من مالك ي33

لةد قمت / قمنا باالطالع علت شروط و حكام الصندوق كذل  علت خصائص الوحدات بما في ذل  المخاطر المتعلةة 

المصالح الةائمة والميتملة فيما يتعلر ب ي صفةة  و خدمة يةدمها  معارضباالستثمار في الصندوق وعن حاالت 

 .ا، كما جرى اليصو  علت نسخة منها بعد التوقيع عليهامدير الصندوق، ومم فهم ما جاء فيها والموافةة عليه

 

 اسم الاسلثار 

 رقم الهوية  

 اللاريخ 

 اللوق.ع 

 
 

 
 

 

 

 




