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 ديةقياالصندوق الرياض لألسهم 

Riyad Blue Chip Equity Fund  

 

 

 السعودية األسهم في يستثمر مفتوح عام استثماريصندوق 

 مدير الصندوق: شركة الرياض المالية

 
 

 

 

 الشروط واألحكام
 

 

من قبل مجلس إدارة الصررندوق وت ت ال فاةقة يليهاو ويمل ل مدير الصررندوق وأيمررا  مجلس ادارة الصررندوق مجم عين  وأحكام الصررندوقشررروط روجعت 

يقر وييكد أيمرررا  مجلس إدارة الصرررندوق ومدير الصرررندوق كذلك و الشرررروط واألحكامومنفردين كامل ال سررريولية ين دقة واكم ال ال علفمال الفاردة ة  

 وغير ممللة الشروط واألحكاموييكدون أن ال علفمال والبيانال الفاردة ة  أيمًا يقرون و، الشروط واألحكامبصلة واكم ال ال علفمال الفاردة ة  

، وال تعط  أّي تأكيد يمعلق شررروط وأحكام الصررندوقة ين ملمفيال و ال تمل ل الهيئة أّي مسرريوليطرح وحدال الصررندوقواةقت هيئة السررفق ال الية يل  

طرح وحدال وال تعن  مفاةقمها يل  ، بدقمها أو اكم الها، وال تعط  هيئة السرررررفق ال الية أّي تفصرررررية بشرررررأن جدول االسرررررمد ار ة  الصرررررندوق من يدم 

 دوق يعفد لل سمد ر أو من ي دل ووتيكد يل  أن قرار االسمد ار ة  الصن ،تفصيمها باالسمد ار ةي  الصندوق

 تمم نها الم  ال علفمال أن ك ا ال الية، السفق هيئة ين الصادرة االسمد ار صناديق لالئلة كاةة االخرل وال سمندال الصندوق هذا وأحكام شروط تخمع

 اللقائق ج يع ين ممررلل وغير وصررلي  وواضرر  كامل اةصرراح يل  تلمفي تلديدها بماريخ الصررندوق مدير يلم وحسرر  األخرل وال سررمندال واألحكام الشررروط

 وةهم للصرررندوق االخرل ال سرررمندال مع الصرررندوق وأحكام شرررروط قرا ة باالسرررمد ار الراغبين ال سرررمد رين يل  يمعينو ك ا الصرررندوق تخص الم  الجفهرية

 وحدال من مدرجة وحدة أي ة  اشرررررمراك  يند وقبلها الصرررررندوق وأحكام شرررررروط يل  وقع قد الفحدال مالك يعدو االسرررررمد اري القرار اتخاذ قبل ملمفياتها

 تقاريره ض ن الصندوق أدا  يل  االطالع ي كنو ك ا الصندوق

 ومهن  مسمشار ب شفرة باألخذ ننص  الصندوق، وأحكام شروط ةهم تعذر حال وة و وةه ها الصندوق وأحكام شروط بقرا ة ال سمد رين ننص 

 

 

 

 م2022 نفة بر 06م، وتم إجرا  آخر تلديث لها بماريخ 2009أبريل  1صدرل شروط وأحكام الصندوق بماريخ 

 م20/12/2008واةقت هيئة السفق ال الية يل  االسم رار ة  طرح وحدال الصندوق ة  تاريخ 
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 ملخص الصندوق

 .القياديةصندوق الرياض لألسهم  اسم الصندوق  و1

ةئة الصندوق/نفع  و2

 الصندوق
 .السعودية األسهم في يستثمر مفتوح عام استثماريصندوق 

 شركة الرياض المالية. اسم مدير الصندوق و3

يسننتثمر في األسننهم السننعودية ويهدت قلق تنقية تنمية رال الما   هو صننندوق عام مفتوح هدف الصندوق و4

 علق المدى الطويل.

 .عالية مخاطر ذو انه علق الصندوق هذا يصنف مسمفل ال خاطر و5

اللد األدن  لالشمراك  و6

 واالسمرداد

ريا  سعودي بينما الند األدنق لالشتراك اإلضافي  5000الند األدنق لالشتراك في الصندوق 

 ريا  سعودي. 1000االسترداد او 

 .اسبوع كل من الخميس يوم قلق األحد يوم من أيام المعامل/المقييم و7

 أيام اإليالن و8
 علق التعامل/التقييم ليوم التالي العمل يوم في الوحدات اسننعار بنشننر الصننندوق مدير سننيقوم

 لمدير االلكتروني الموقع وعلق( تداو ) السنننعودية المالية السنننوق لشنننركة االلكتروني الموقع

 .الصندوق

الند األقصننق للمدم ما بين عملية االسننترداد وصننرت مبلر االسننترداد المسننتنة لمال  الوحدم  مفيد دةع قي ة االسمرداد و9

 .االستثمارية هو ثالثة ايام عمل

سعر الفحدة يند الطرح  و10

 األول  )القي ة االس ية(
 .تم طرح وحدات الصندوقان حيث سبة و ،ال ينطبة

 .ريا  سعودي ي لة الصندوق و11

مدة الصندوق وتاريخ  و12

 اسملقاق الصندوق
 .ال يوجد مدم منددم ،الصندوق مفتوح

 .م2000ديسمبر  31في  الصندوق بدا تاريخ بداية الصندوق  و13

تاريخ إصدار الشروط  و14

 وآخر تلديث لها واألحكام،

 

 06 بتاريخ لها تنديث آخر قجراء وتم م،2009 ابريل 1 بتاريخصنننننندرت شننننننرون واحكام الصننننننندوق 

 .م2022 نوفمبر

 رسفم االسمرداد ال بكر و15
 دال يوج

" ايديا  ريتنجز"م شننر  االسننترشنناديسننيقوم مدير الصننندوق بقيال اداءا مقارنة ب داء الم شننر  االسمرشاديال يشر  و16

  .(السعودي للمستثمر) السعوديللسوق  لألسهم الكبرى
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 شركة الرياض المالية. اسم مشغل الصندوق و17

 .السعودية العربية سي بي قل قتش شركة اسم أمين اللفظ و18

 كوبرز هاول ووتر برايس شركة اسم مراجع اللسابال و19

 % سنويًا من قيمة صافي اصو  الصندوق.1.5 رسفم إدارة الصندوق و20

رسفم االشمراك  و21

 واالسمرداد

 % من قيمة االشتراك.1رسوم االشتراك: بند اعلق 

 رسوم االسترداد: ال يوجد.

دوالر امريكي علق  10% سنويًا من قيمة صافي اصو  الصندوق باإلضافة الق ما يعاد  0.035 رسفم أمين اللفظ و22

 الصفقة الواحدم.

 سُتنمل علق الصندوق التكلفة الفعلية. مصاريف المعامل و23

ويتوقع ان سيتنمل الصندوق جميع المصاريف والنفقات االخرى الناتجة عن انشطه الصندوق،  رسفم ومصاريف أخرل و24

 % من قيمة صافي اصو  الصندوق سنويًا.0.20ال تتجاوز هذا المصاريف 

 ال يوجد. رسفم األدا  و25
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 صندوق االسمد ار: و1

 :ونفي وةئم   الصندوق اسم (أ

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

 :تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق وآخر تلديث لها (ب

 .م2022 نوفمبر 06م، وتم قجراء آخر تنديث لها بتاريخ 2009ابريل  1صدرت شرون واحكام الصندوق بتاريخ 

 :تاريخ مفاةقة هيئة السفق ال الية يل  طرح وحدال الصندوق (ج

المالية علق االستمرار في طرح وحداته ، ووافقت هيئة السوق م2000ديسمبر  31في تم ت سيس الصندوق 

 م.2008ديسمبر  20بتاريخ 

 االسمد ار:مدة صندوق  (د

 ال يوجد مدم منددم للصندوق.

 النظام ال طبق: و2

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

 .العربية السعوديةالعالقة المطبقة في المملكة 

 سياسال االسمد ار وم ارسات : و3

 :األهداف االسمد ارية للصندوق وأ

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في األسهم السعودية ويهدت قلق تنقية تنمية رال الما  علق المدى 

 الطويل.

 :أنفاع األوراق ال الية الم  سفف يسمد ر ةيها الصندوق بشكل أساس  وب

بشكل رئيسي في اسهم الشركات المدرجة في سوق االسهم السعودية ذات القيمة يستثمر الصندوق اصوله 

 :اآلتي في يستثمر ان للصندوق يمكن اهدافه ولتنقية، م شر الصندوقالتي ينددها  السوقية العالية

االستثمار في اسهم الشركات الواقعة خارج الم شر واالسهم المدرجة في سوق األسهم الموازي )نمو(  .1

 .الخليجية واألسهم

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

 االستثمار في الطروحات األولية. .3

 .االستثمار في حقوق األولوية المتداولة .4

 االستثمار في الصنادية العقارية المتداولة )ريت(. .5
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 االستثمار في عقود المشتقات ألغراض التنون وتنسين األداء. .6

 .البيع علق المكشوت .7

االستثمار في ادوات اسواق النقد والسندات والصكوك المصدرم من اطرات نظيرم سعودية وخليجية  .8

ذات تصنيف ائتماني استثماري )التي تم تصنيفها من اي جهة تصنيف ائتماني(، وفي حالة عدم توفر 

ة وتنليل وتقييم ادوات تصنيف ائتماني لبعض تل  األطرات المصدرم سيقوم مدير الصندوق بدراس

اسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار االستثماري بما يشمله ذل  من تنليل ائتماني للمصدر 

 ولألوراق المالية ذات العالقة. 

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

 يتنافق مع متطلبات الئنة صنادية االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية الرياض وبما ال

 للصندوق.

االستثمار في وحدات صنادية االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية  .10

 اعالا، وبما ال يتنافق مع متطلبات الئنة صنادية االستثمار.

 ار ة  أوراق مالية معينة، او ة  صناية او مج فية من القطايال، او ة  بلد سياسال تركيز االسمد وج

 :معين او منطقة جغراةية معينة، تشم ل يل  اللد األدن  واالقص  لملك األوراق ال الية

في اسهم الشركات المدرجة في سوق االسهم السعودية ذات القيمة يستثمر الصندوق اصوله بشكل رئيسي 

، وسيقوم مدير الصندوق باالعتماد علق سياسة استثمارية م شر الصندوقوالتي ينددها  ةالسوقية العالي

 تتيح له قمكانية تركيز استثماراته في فئات متنوعة من األوراق المالية كما هو موضح ادناا.

  :جدول يفض  نسبة االسمد ار ة  كل مجال اسمد اري بلده األدن  واأليل  ود

  األيل  اللد  األدن  اللد األصفل نفع

ذات القيمة اسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية 

 .م شر الصندوقالتي ينددها  السوقية العالية
75% 100% 

اسهم 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 .حقوق األولوية المتداولة

 %25 %0 .الصنادية العقارية المتداولة )ريت(

 %25 %0 .ادوات اسواق النقد والصكوك

وحدات صنادية االستثمار التي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في 

 المجاالت االستثمارية. 
0% 25% 

 %15 %0 .الصور الجائزم من المشتقات المالية

 %10 %0 البيع علق المكشوت.
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 :الم  يلم ل أن يشمري ويبيع الصندوق ةيها اسمد ارات أسفاق األوراق ال الية  وه

مع مراعام ما هو وارد في الفقرم )د( اعالا، فإن الصندوق يستثمر اصوله بشكل رئيسي في اسهم الشركات 

 .م شر الصندوقوالتي ينددها  ذات القيمة السوقية العاليةالمدرجة في سوق األسهم السعودية 

 :اإلةصاح ي ا إذا كان مدير الصندوق ينفي االسمد ار ة  وحدال صندوق االسمد ار وو

لمدير الصندوق او تابعيه او موظفيه االستثمار في الصندوق دون ان يكون لهذا االستثمار معاملة خاصة  ينة

 .عن االستثمارات األخرى لباقي المشتركين في وحدات الصندوق

أنفاع ال عامالل واألسالي  واألدوال الم  ي كن ل دير الصندوق اسمخدامها بغرض اتخاذ قرارات   وز

 :لصندوق االسمد اراالسمد ارية 

يعتمد مدير الصندوق في قدارته علق استخدام الوسائل البنثية والتركيز علق الشركات التي تتميز بعوامل 

اساسية قوية وعناصر واعدم علق المدى الطويل. وتبدا دورم اتخاذ قرارات االستثمار بتنديد الشركات المالئمة 

ي للشركات بناًء علق م شرات اساسية مثل من خال  توصيات المنللين الماليين، بعد ان يتم قجراء تنليل كم

مكرر الربنية ومكرر القيمة الدفترية ونسبة الربح الموزع قلق السعر ومعد  العائد علق حقوق المساهمين وغير 

ذل ، وبعد قجراء تنليل نوعي شامل بما في ذل  الزيارات الميدانية للشركات بهدت تقييم كل شركة علق حدا 

ستقبلية لها والوصو  لتقييم عاد  للسهم. يقوم مدير الصندوق بعد ذل  بالبدء في ومعرفة االتجاهات الم

ومتطلبات المخاطرم  االسترشاديتوزيع األصو  مع األخذ بعين االعتبار األوزان النسبية للشركات في الم شر 

قوم بتكوين واتجاا السوق واألوضاع االقتصادية والسياسية ومدى ومالءمتها ألغراض الصندوق، ومن ثم ي

 .خليط مثالي ألصو  الصندوق بهدت تقليل المخاطر

 :أنفاع األوراق ال الية الم  ال ي كن إدراجها ض ن اسمد ارال الصندوق وح

 ال يوجد.

 :أي قيد آخر يل  نفع من األوراق ال الية أو األصفل األخرل الم  ي كن للصندوق االسمد ار ةيها وط

والندود االستثمارية التي تفرضها الئنة صنادية االستثمار وشرون  ال توجد اي قيود اخرى فيما عدا القيود

 واحكام هذا الصندوق.

اللد الذي ي كن ةي  اسمد ار أصفل الصندوق ة  وحدال صندوق أو صناديق االسمد ار يديرها مدير  وي

 :الصندوق أو مديرو صناديق آخرون

 والتيمختلفة او في وحدات صنادية استثمار يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات صندوق استثمار اخر 

 الئنة متطلبات مع يتنافق ال وبما، اعالا المذكورم االستثمارية المجاالت في باالستثمار رئيسي بشكل تقوم

% من صافي قيمة اصوله، في حا  تم االستثمار في صنادية استثمار يديرها 25بند اعلق  االستثمار صنادية

 مدير الصندوق عدم احتساب رسوم مضاعفة علق تل  االستثمارات.مدير الصندوق فسيراعي 
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صالحيال صندوق االسمد ار ة  اإلقراض واالقمراض وسياسة مدير الصندوق بشأن م ارسة صالحيال  وك

 :ةي ا يمعلق برهن أصفل الصندوق سياسم اإلقراض واالقمراض وبيان 

 ما حسب % من صافي اصو  الصندوق15 عنزيد ييجوز للصندوق ان ينصل علق اي تمويل لنسابه بشرن اال 

، وينبغي ان يكون هذا التمويل مقدمًا من البنوك ويكون علق اسال م قت، االستثمار صنادية الئنة تنددا

وال يجوز للصندوق رهن اصوله او قعطاء الدائنين حة استرداد ديونهم من اي اصو  يملكها، ما لم يكن ذل  

المسموح له بها. وسوت يبذ  مدير الصندوق الجهد الالزم للنصو  علق التمويل ضروريًا لعملية االقتراض 

 ب فضل الشرون للصندوق، ولن يقوم الصندوق بإقراض اصوله.

 :اللد األيل  للمعامل مع أي طرف نظير ول

% من صافي قيمة اصو  الصندوق، وبما يتماشق 10لن يتجاوز الند األعلق للتعامل مع اي طرت نظير نسبة 

 .الئنة صنادية االستثمارمع 

 :سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق وم

عند اتخاذا لقراراته االستثمارية، سيتوخق مدير الصندوق النرص في ان تكون تل  القرارات متوافقة مع اعلق 

 :معايير الممارسات العالمية لالستثمار التي تنقة األهدات االستثمارية للصندوق وبنيث تراعي التالي

توزيع استثمارات الصندوق بشكل يراعي المخاطر المرتبطة باألوراق المالية المستثمر فيها وفئة األصو   ▪

 التي تنتمي قليها.

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

واللوائح المطبقة التي تتضمن تنقية مصالح  مراعام االلتزام بالقيود االستثمارية التي تفرضها األنظمة ▪

 مالكي الوحدات.

ال يشر االسمرشادي، باإلضاةة إل  معلفمال ين الجهة ال زودة لل يشر، واألسس وال نهجية ال مبعة  ون

 :للساب ال يشر

لألسهم " ايديا  ريتنجز"م شر  االسترشاديسيقوم مدير الصندوق بقيال اداءا مقارنة ب داء الم شر 

" ايديا  ريتنجز"تقوم آلية ، ريتنجز ايديا  شركة قبل من المزود ،(السعودي السعودي )للمستثمرللسوق  الكبرى

اربع قطاعات وفة القيمة السوقية وهي كبرى ومتوسطة وصغيرم  قلقاألسهم  األسهم بتقسيملتصنيف 

ما  وهوالتصنيف لكل سوق علق حدا، الصغر وفة نظرم شاملة لألسواق العربية ككل، بعكس آلية ومتناهية 

يوفر مرونة اكبر لمديري الصنادية لالستثمار في األسواق العربية المختلفة وفة تصنيف موحد لألسهم من 

 متسة لمجا  االستثمار في الظروت االقتصادية المختلفة. اداء علقالنصو   وبالتاليناحية القيمة السوقية، 

هذا الم شر األسهم الكبرى واألسهم  ويشمللألسهم القيادية لألسواق العربية:  "ايديا  ريتنجز"م شر 

ما  وهو٪ من اجمالي القيمة السوقية لم شر ايديا  ريتنجز لألسهم العربية، ٨٧.٥ما يمثل  وهوالمتوسطة، 

ي قوي ذات فرص النمو في وجود مركز مال واألسهميضمن االستثمار في كال األسهم ذات القيمة العالية، 

للمستثمر السعودي( من الشركات ) –للسوق السعودي  لألسهم القيادية "ايديا  ريتنجز"يتكون م شر  لها.

لألسواق العربية. ويمكن  القيادية لألسهم "ايديا  ريتنجز"المدرجة في السوق السعودي التي يتضمنها م شر 

، وسيتم www.riyadcapital.comنترنت النصو  علق اداء الم شر من خال  موقع الرياض المالية علق اإل

 .بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن اداء الصندوق االسترشادياإلفصاح عن اداء الم شر 
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 :يقفد ال شمقال وس

تنسين اداء التنون وينة لمدير الصندوق االستثمار في عقود المشتقات حسب تقديرا الخاص بغرض 

 الصندوق.

 :السفق ال الية بشأن أي قيفد أو حدود يل  االسمد ارأي إيفا ال تفاةق يليها هيئة  وع

 ال يوجد.

 ال خاطر الرئيسة لالسمد ار ة  الصندوق: و4

 ان الصندوق معرض لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته. .ا

 األداء السابة للصندوق او األداء السابة للم شر ال يعد م شرًا علق اداء الصندوق في المستقبل. .ب

لمالكي الوحدات ان األداء المطلة للصندوق او اداءا مقارنة بالم شر سوت يتكرر او يماثل ال يوجد ضمان  .ج

 األداء السابة.

 .االستثمار في الصندوق ال يعد قيداعًا لدى اي بن  منلي .د

 يتنمل مالكي الوحدات المس ولية عن اي خسارم مالية قد تترتب علق االستثمار في الصندوق. .ه

انه ذو مخاطر عالية، وتشمل هذا المخاطر التي قد ت دي قلق تغير في صافي اصو  هذا الصندوق علق  يصنف .و

 الصندوق او عائداته ما يلي:

الصندوق يتم علق اسال القيمة السوقية لألوراق المالية التي  تقييمنظرًا ألن مخاطر السفق ال الية:  ▪

 بسبب تقلب السوق المالية. القيمة الراسمالية الستثمارات الصندوق ستبقق متقلبة يمتلكها، فإن

ترتبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع االقتصادي العام الذي  :ال خاطر االقمصادية ▪

فإن التقلبات االقتصادية  والبطالة، لذل الفائدم  التضخم ومعدالتي ثر في ربنية الشركات وفي مستوى 

  قد ت ثر سلبًا او قيجابًا علق اداء الصندوق.

يتعرض سعر الوحدم في الصندوق الق التقلبات بسبب تقلبات اسعار األوراق  :مخاطر تقلبال سعر الفحدة ▪

  المالية التي يستثمر فيها الصندوق، مما قد ي ثر سلبًا علق استثمارات العمالء.

وتتمثل بناالت عدم االستقرار السياسي او صدور  :لقانفنية واألنظ ة واللفائ ال خاطر السياسية وا ▪

تشريعات او قوانين جديدم او قحداث تغييرات في التشريعات او القوانين النالية مما قد ي ثر سلبًا علق 

 استثمارات الصندوق.

راق المالية نتيجة للتغير في هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األومخاطر المقلبال ة  أسعار الفائدة:  ▪

او قيجابًا نتيجة لتقلبات اسعار الفائدم  سلبااسعار الفائدم، ولذا فإن قيمة استثمارات الصندوق يمكن ان تت ثر 

  في السوق.

والتي قد يكون لها ت ثير سلبي علق اداء الصندوق خارج عن قرادم مدير مخاطر الكفارث الطبيعية:  ▪

  الصندوق.

فيها مصالح مدير الصندوق او األطرات ذات  تتعارضقد تنش  هناك حاالت ال صال :  تعارضمخاطر  ▪

العالقة مع مصالح المشتركين في الصندوق مما يند من قدرم مدير الصندوق او األطرات ذات العالقة 

  مما قد ي ثر سلبًا علق الصندوق. مهامه بشكل موضوعي اداءعلق 
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يعتمد نجاح استثمار اصو  الصندوق بدرجة كبيرم علق صندوق: مخاطر االيم اد يل  مفظف  مدير ال ▪

مهارات وخبرات الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق، وبالتالي فقد تت ثر عوائد الصندوق سلبًا 

  نتيجة لتغير القائمين علق قدارم الصندوق.

معرضًا الرتكاب االخطاء عند اجراءا يكون امين النفظ اللفظ:  أمينمخاطر المسفيال الم  يقفم بها  ▪

  لعمليات تسويات الصندوق.

يعتمد مدير الصندوق علق تكنولوجيا المعلومات في ادارم الصندوق وحفظ مخاطر االيم اد يل  المقنية:  ▪

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

ت االق اتخاذ قرار او ي ديالفيروسية او الق االعطا  الفنية مما قد ي خر عملية االستثمار او الهجمات 

 استثمارية خاطئة ت ثر سلبًا علق سعر الوحدم.

احدى الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية مخاطر المنبي بالبيانال ال الية ال سمقبلية:  ▪

لبيانات المالية المستقبلية باالعتماد علق التقارير المالية التي ينشرها التنب  با هياتخاذ القرار االستثماري 

مصدر الورقة المالية، ولكن قد تختلف النتائج الفعلية عن تل  المتوقعة قما بسبب خط  مدير الصندوق 

غير متعمدم ادت الق سوء التقدير  متعمدم اوفي تقديراته او ان تل  التقارير كانت تنطوي علق اخطاء 

  ان ي ثر ذل  سلبًا علق اداء الصندوق.  وبالتالي يمكن

هي المخاطر الناجمة عن تركز استثمارات الصندوق في اسهم او قطاعات معينة مخاطر تركز االسمد ارال:  ▪

  .االسترشاديتنددها طبيعة واهدات الصندوق او الم شر 

استنقاق الودائع او المرابنات من عدم ضمان وهي المخاطر الناشئة عند تواريخ مخاطر إيادة االسمد ار:  ▪

اعادم استثمار مبالر االستثمار االصلية ومستنقاتها سواء من الفوائد او االرباح بنفس االسعار السابقة، 

االستثمار في الصكوك او السندات، فقد ال يتم استثمار توزيعاتها بنفس األسعار التي تم  وكذل  في حالة

و السندات او قد ال يجد عند استنقاقها او استدعاءها اوراقًا مالية مماثلة في عند شراء هذا الصكوك ا

 شرون الدفع.

في حالة عدم توفر تصنيف ائتماني ألدوات الدين مخاطر االسمد ار ة  أدوال دين غير مصنفة ائم انيًا:  ▪

نليل وتقييم تل  الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة وت

اتخاذ القرار االستثماري وذل   العالقة قبلاألدوات بما تشمله من تنليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذي 

 يعتبر جزء من المخاطر التي قد يت ثر بها اداء الصندوق.

حقوق األولوية المتداولة معرضة لتقلبات سعرية بسبب ظروت مخاطر االسمد ار ة  حقفق األولفية:  ▪

 قيمة استثمارات واداء الصندوق. علق ق بشكل عام او الشركات ذات العالقة مما قد يكون له ت ثير السو

ينطوي االستثمار في وحدات صنادية العقار المتداولة علق التعرض مخاطر االسمد ارال العقارية:  ▪

حدات للتذبذب األصو  العقارية المستثمر فيها، باإلضافة الق تعرض تل  الو في قيمةلمخاطر التغير 

  السعري في السوق.

من طرت واحد ويتم  اكثرمالية تعاقدية تتم بين  ادواتهي مخاطر االسمد ار ة  ال شمقال ال الية:  ▪

اشتقاق قيمتها بناء علق قيمة األصو  المتضمنة في العقد )اسهم، م شرات، سندات، معدالت الفائدم، 

عمالت......الخ( وتتضمن هذا العقود علق عدم مخاطر رئيسية هي: مخاطر السوق، مخاطر االطرات 

 االخرى، مخاطر السيولة ومخاطر االرتبان بمشتقات اخرى.
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وهو قيام المستثمر باقتراض ورقة مالية ثم بيعها في السوق امال في ان يع يل  ال كشفف: مخاطر الب ▪

يقوم الحقًا بشرائها بسعر اقل من سعر البيع وارجاعها للمقرض. يتعرض الصندوق في هذا النالة من البيع 

سوق بسعر اعلق من لمخاطرم ارتفاع سعر الورقة المالية بداًل من هبوطها فيضطر عندئذ قلق شراءها من ال

   سعر البيع.

ال ينوي الصندوق االقتراض كاستراتيجية اساسية لالستثمار ولكن في حالة االقتراض مخاطر االقمراض:  ▪

علق اداء  ي ثربغرض قدارم الصندوق بكفاءم وفاعلية فإن هناك احتمالية لت خر الصندوق عن السداد مما قد 

 الصندوق سلبًا.

ي حالة قيام الصندوق باالكتتاب في احد الطروحات األولية، فال يعتبر مدير فمخاطر نمائج المخصيص:  ▪

الصندوق ضامنًا لعدد األوراق المالية التي من الممكن تخصيصها للصندوق خال  عملية بناء سجل األوامر، 

او  فالصندوق قد يخصص له عدد اقل من األوراق المالية التي طلب االكتتاب فيها بسعر االكتتاب المعلن

ما اختلف سعر طلب االكتتاب الذي تقدم به مدير الصندوق عن سعر  قذاقد ال ينصل الصندوق علق شيء، 

 االكتتاب المعلن. 

في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية، فإن مخاطر تأخر إدراج األوراق ال الية ال كمم  ةيها:  ▪

السوق المالية. وبالتالي فإن اي ت خير في اإلدراج يعتبر هذا االكتتابات تكون مرتبطة بموعد قدراجها في 

  من المخاطر التي قد ت ثر علق استثمارات واداء الصندوق.

قد يتعرض مصدر الورقة المالية لمشاكل اساسية طارئة مخاطر يدم المفزيع أو خفض المفزيعال النقدية:  ▪

يقات توزيعات الورقة المالية وبالتالي ي ثر او دفعات او التزامات غير متوقعة، في دي ذل  الق خفض او ا

  ذل  علق عوائد الصندوق.

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

المالية ان يستدعي الورقة المالية قبل تاريخ استنقاقها )السندات والصكوك مثاًل(، وقد ينتج عن ذل  

 رض الصندوق الق مخاطر قعادم االستثمار.تع

قلق تغيرات كبيرم في بعض األحيان بسبب  قد تتعرض قيمة استثمارات الصندوقمخاطر ممعلقة بال صدر:  ▪

طبيعة نشان ونتائج اعما  الجهة المصدرم لألوراق المالية او القضايا القانونية التي قد تتعرض لها، مما 

 الصندوق.قد ي ثر سلبًا علق اداء 

في حالة انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر اي ورقة مالية يملكها مخاطر انخفاض المصنيف االئم ان :  ▪

الصندوق ليقل عن التصنيف االئتماني االستثماري فإن ذل  قد يعرض سعر تل  الورقة المالية لتقلبات 

  حادم في السوق وبالتالي قد ي ثر ذل  سلبًا علق سعر الوحدم.

التعامل او الجهة المصدرم ألي ورقة مالية سواء كانت جهة  اطراتقد يتعرض احد االئم ان:  مخاطر ▪

سيادية او شركة تجارية لعدم القدرم او االستعداد لتلبية التزاماتها المالية في وقت مندد او مطلقًا، مما 

  قد ي ثر سلبًا علق اداء الصندوق.

قد يمل  بعض عمالء الصندوق نسبة كبيرم من صندوق: مخاطر السيطرة يل  نسبة كبيرة من اصفل ال ▪

اصوله مما قد ي ثر علق توزيع استثمارات الصندوق في حا  تمت عملية انسناب ألحد او مجموعة من 

  ه الء العمالء المسيطرين، وذل  قد ي ثر علق عوائد الصندوق.
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االسترداد قذا بلر قجمالي قيمة تل  قد ال يتمكن مدير الصندوق من تلبية جميع طلبات : مخاطر السيفلة ▪

% او اكثر من صافي قيمة اصو  الصندوق او قذا لم يتمكن مدير الصندوق من تسييل بعض 10الطلبات 

  استثماراته نتيجة ضعف او تعلية التداو  في السوق.

علق  قد يتنمل مالكي وحدات الصندوق االثار الضريبية والزكوية المترتبةمخاطر المريبة والزكاة:  ▪

البلدان التي  السارية فياالشتراك او علق االحتفاظ بوحدات الصندوق او استردادها بموجب القوانين 

او رخصة االقامة فيها او تعتبر منل اقامة عادية لهم او موطنًا مختارًا لهم. ويتنمل  ينملون جنسيتها

م في الصندوق او علق الزيادم مالكي الوحدات مس ولية دفع الضريبة والزكام قن وجدت علق استثماراته

  في رال الما  الناشئة عنها.

األخرى في حالة استثمار الصندوق في صنادية استثمارية مخاطر االسمد ار ة  الصناديق االسمد ارية:  ▪

 اخرى فإن جميع المخاطر المذكورم سابقًا تنطبة ايضا علق تل  الصنادية.

 آلية تقييم ال خاطر: و5

بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة ب صو  الصندوق وذل  بالتعاون مع قدارم المخاطر يقر مدير الصندوق 

 لدى مدير الصندوق بما فيه من مصلنة لسير عمل الصندوق ومصلنة مالكي الوحدات.

 ةئة ال سمد رين ال سمهدةة لالسمد ار ة  الصندوق: و6

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

 مخاطر عالية.

 قيفد/حدود االسمد ار: و7

يقر مدير الصندوق بالتزامه خال  قدارته للصندوق بالقيود والندود التي تفرضها الئنة صنادية االستثمار وشرون 

 واحكام هذا الصندوق.

 الع لة: و8

االشتراك بعملة اخرى غير عملة الصندوق المنددم، فيتم تطبية سعر الصندوق مقوم بالريا  السعودي. وفي حالة 

الصرت المعمو  به في التاريخ المعني بغرض تنويل عملة المستثمر قلق عملة الصندوق. وينة لمدير الصندوق 

 االستثمار في األوراق المالية واألصو  بعمالت غير عملة الصندوق.

 مقابل الخدمال والع فالل واالتعاب: و9

 :وطريقة احمسابهااالسمد ار، اصيل لج يع ال دةفيال من أصفل صندوق تف وأ

 المفاصيل وطريقة االحمساب الرسفم

 % من قيمة االشتراك1بند اعلق  رسوم االشتراك

رسوم االسترداد/االسترداد 

 المبكر
 ال يوجد

 ال يوجد رسوم نقل الملكية
 % سنويًا من قيمة صافي اصو  الصندوق1.5 رسوم قدارم

 % سنويًا من قيمة صافي اصو  الصندوق0.20 رسوم خدمات قدارية
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 المفاصيل وطريقة االحمساب الرسفم

 رسوم حفظ
% سنويًا من قيمة صافي اصو  الصندوق باإلضافة الق ما يعاد  0.035

 دوالر امريكي علق الصفقة الواحدم. 10
 ريا  سنوياً  7,500 رسوم هيئة السوق المالية

رسوم السوق المالية السعودية 

 )تداو (
 سنوياً  ريا  5,000

 سُتنمل علق الصندوق بالتكلفة الفعلية مصاريف التعامل

 مصاريف مراجع النسابات
 بندريا  سعودي و 22,000يتنمل الصندوق تكاليف مراجع النسابات بقيمة 

 .سنوياً  سعودي ريا  30,000 اعلق
 يتنملها مدير الصندوق رسوم الم شر االسترشادي
مكافآت اعضاء مجلس ادارم 

 الصندوق
 يتنملها مدير الصندوق

المصاريف األخرى وتشمل 

مصروفات نشر المعلومات 

والتقارير والقوائم المالية 

 للصندوق

سيتنمل الصندوق جميع المصاريف والنفقات االخرى الناتجة عن انشطه 

% من قيمة صافي 0.20الصندوق ، ويتوقع ان ال تتجاوز هذا المصاريف 

 اصو  الصندوق سنويًا.

مع مقدم الخدمة،  االتفاقاو حسب  المنصوص عليها اعالا، رسوم ومصاريف الصندوقبناًء علق طريقة احتساب 

 .يتم احتساب بعض الرسوم قما من قجمالي او من صافي اصو  الصندوق

جدول يفض  ج يع الرسفم وال صاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمال والع فالل واألتعاب، ووقت  وب

 :الصندوقدةعها من قبل 

 مدال اةمراض  طريقة احمسابها الرسفم وال صاريف

 رسفم االشمراك
% من قيمة 1بند اعلق 

 االشتراك 

الرسوم  فإنريا   10,000تم االشتراك ب  قذا

ريا  تخصم فورا من حساب العميل  100تكون 

ومن ثم يتم منح العميل عدد وحدات من 

ريا  في يوم تاريخ  9,900الصندوق بما يعاد  

 تنفيذ عملية االشتراك.

رسفم 

االسمرداد/االسمرداد 

 ال بكر

 ال ينطبة ال يوجد 

 ال ينطبة ال يوجد رسفم نقل ال لكية

  رسفم إدارة
من قيمة صافي  % سنوياً 1.5

 اصو  الصندوق

كان صافي قيمة اصو  الصندوق في يوم  قذا

 األتعاب فإنريا   10,000,000تاريخ التقييم 

االدارية ليوم واحد هي 

(10,000,000×1.5×%1÷365)  =410.96 

 ريا .

 رسفم خدمال إدارية 
% سنويًا من قيمة صافي 0.20

 اصو  الصندوق

كان صافي قيمة اصو  الصندوق في يوم  قذا

 األتعاب فإنريا   10,000,000تاريخ التقييم 



 

القياديةلألسهم  الرياض صندوق  Page 13 of 39 

 مدال اةمراض  طريقة احمسابها الرسفم وال صاريف

االدارية ليوم واحد هي 

(10,000,000×0.20%×1÷365)  =54.79 

 ريا .

 رسفم حفظ 

% سنويًا من قيمة صافي 0.035

اصو  الصندوق باإلضافة الق ما 

دوالر امريكي علق  10يعاد  

 الصفقة الواحدم.

كان صافي قيمة اصو  الصندوق في يوم  قذا

رسوم  فإنريا   10,000,000تاريخ التقييم 

النفظ ليوم واحد هي 

(10,000,000×0.035×%1÷365)  =9.59 

 ريا .

رسفم هيئة السفق 

 ال الية 
 ريا  سنوياً  7,500

ريا  سنويا يتم حسابها بشكل يومي  7500

واضافتها للتقييم بشكل تجميعي ومن ثم 

 (365÷7500) - نهاية السنةخصمها 

 ريا  عن يوم واحد. 20.55=1×

السفق  رسفم

ال الية السعفدية 

 )تداول( 

 ريا  سنوياً  5,000

ريا  سنويا يتم حسابها بشكل يومي  5000

واضافتها للتقييم بشكل تجميعي ومن ثم 

 (365÷5000) - خصمها نهاية السنة

 ريا  عن يوم واحد. 13.70=1×

 مصاريف المعامل
سُتنمل علق الصندوق بالتكلفة 

 الفعلية

نسبة من قيمة التداو ، علق سبيل المثا  لو 

( من قيمة اي 0.00155كانت عمولة التداو  )

صفقة وكانت قيمة الصفقة مليون ريا ، 

 ريا  للوسيط 1550سيقوم الصندوق بدفع 

مصاريف مراجع 

 اللسابال

 ريا  30,000 اعلق بندو 22,000

 يتم لن حيث سنويًا، سعودي

 الفعلية الرسوم سوى احتساب

 بين المبرمة لالتفاقية وفقاً 

 .الصندوق ومدير المناسب

يتم حسابها بشكل يومي واضافتها للتقييم 

 -بشكل تجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة

عن يوم واحد.  16.44=1× (365÷6000)

بافتراض ان مصاريف المراجعة للصندوق هي 

 ريا  سعودي. 6000

رسفم ال يشر 

 االسمرشادي
 ال ينطبة يتنملها مدير الصندوق

مكاةآل أيما   

مجلس ادارة 

 الصندوق

 ال ينطبة يتنملها مدير الصندوق

 ال صاريف األخرل

وتش ل مصروةال 

نشر ال علفمال 

والمقارير والقفائم 

 ال الية للصندوق

سيتنمل الصندوق جميع 

المصاريف والنفقات االخرى 

الناتجة عن انشطه الصندوق، 

ويتوقع ان ال تتجاوز هذا 

% من قيمة 0.20المصاريف 

قذا كانت قيمة صافي اصو  الصندوق هي 

ريا ، وكانت المصاريف والنفقات  10،000،000

% من صافي 0.20األخرى للصندوق تمثل 

 صو  فإن المصاريف األخرى ليوم واحد هي:األ

(10،000،000×0.20×%1÷365 = )54.79 
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 مدال اةمراض  طريقة احمسابها الرسفم وال صاريف

 ريا . صافي اصو  الصندوق سنويًا.

 المصاريف غير خصم يتم ولن هذا. اعالا الجدو  في ذكر ما بخالت تكاليف او رسوم اي الصندوق يتنمل لن

 .للصندوق الفعلية

 

الصندوق يل  مسمفل جدول اةمراض  يفض  نسبة تكاليف الصندوق إل  القي ة اإلج الية ألصفل  وج

  الصندوق ومالك الفحدة خالل ي ر الصندوق، يل  أن يش ل المكاليف ال مكررة والغير ممكررة:

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

  الصندوق أصفل من نسبمها وال صاريف الرسفم
من ال بلغ ال سمد ر ل الك  النسبة

 الفحدال 

 %1 ال ينطبة  االشمراك رسفم

 ال يوجد ال يوجد رسفم االسمرداد/االسمرداد ال بكر

 ال يوجد ال يوجد رسفم نقل ال لكية

 %1.5 %1.5 رسفم اإلدارة

 %0.20 %0.20 خدمال ادارية رسفم

 %0.035 %0.035 رسفم أمين اللفظ

ألف ريال  30) اللسابال مراجع مصاريف

 سنفيًا يل  سبيل ال دال(
0.03% 0.03% 

 حسب التكلفة الفعلية حسب التكلفة الفعلية مصاريف المعامل

 حسب التكلفة الفعلية حسب التكلفة الفعلية رسفم الم فيل

ريال  7،500) ال الية السفق هيئة رسفم

 سنفيًا(
0.0075% 0.0075% 

 السعفدية ال الية السفقشركة  رسفم

 ريال سنفيًا(  5،000)
0.005% 0.005% 

 % 0.20 % 0.20 األخرل ال صاريف

 %9775و1 %9775و1 إج ال  نسبة المكاليف ال مكررة

 %1 ال يوجد إج ال  نسبة المكاليف الغير ممكررة

 %9775و2 %9775و1 إج ال  الرسفم وال صاريف

ونقل ال لكية الم  يدةعها مالكف  تفاصيل مقابل الصفقال ال فروضة يل  االشمراك واالسمرداد ود

 :الفحدال وطريقة احمسابها

% تخصم عند االشتراك في الصندوق، وال يوجد هناك رسوم 1يستنة مدير الصندوق رسوم اشتراك بند اعلق 

 علق االسترداد او نقل الملكية.

والع فالل الخاصة وشرح سياسية مدير الصندوق بشأن المخفيمال  المخفيمالب ال معلقةال علفمال  وه

 :والع فالل الخاصة
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ينة لمدير الصندوق ووفقًا لتقديرا الخاص خفض الرسوم المتعلقة باالشتراك واإلدارم واي رسوم اخرى 

 يتقاضاها. كما يجوز لمدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة قذا توافرت الشرون اآلتية:

 قذا قام الشخص المس و  عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ ب فضل الشرون لمدير الصندوق. ▪

 عمالء قذا جاز اعتبار السننننلع او الخدمات التي يتلقاها مدير الصننننندوق بشننننكل معقو  علق انها لمنفعة ▪

 .مدير الصندوق

 معقواًل في تل  الظروت.قذا كان مبلر اي رسوم او عمولة مدفوعة لمقدم السلع او الخدمات  ▪

ويقصد بترتيبات العمولة الخاصة، الترتيبات التي يتلقق بموجبها مدير الصندوق سلعًا او خدمات قضافة قلق 

 خدمات تنفيذ التداو  من وسيط لقاء عمولة يتم دفعها مقابل الصفقات التي توجه من خال  ذل  الوسيط.

 ن وجدل(:)إ الزكاة و/أو المريبةبال علفمال ال معلقة  وو

قن الرسوم والمصاريف المذكورم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تنميل الضريبة بشكل منفصل وفقًا 

لألسعار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة والئنته التنفيذية، وال يقوم الصندوق باحتساب 

مس ولية دفع الزكام قن وجدت علق استثماراتهم في ودفع الزكام عن استثماراته، حيث يتنمل مالكي الوحدات 

 الصندوق او علق الزيادم في رال الما  الناشئة عنها.

 )إن وجدل(: أي ي فلة خاصة يبرمها مدير الصندوق وز

 .ال يوجد

مدال اةمراض  يفض  ج يع الرسفم وال صاريف ومقابل الصفقال الم  دةعت من أصفل الصندوق أو من  وح

 :يل  أساس ي لة الصندوققبل مالك  الفحدال 

( مليون ريا  خال  السنة 115متوسط قجمالي اصو  الصندوق خال  السنة هو مائة وخمسة عشر ) انبافتراض 

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

 .% من متوسط حجم الصندوق(0.87( ريا  سعودي )يمثل نسبة 1،000،000)

 وال صاريف الرسفم
 ل  الصندوق ما يمل 

 )ريال سعفدي(

 الفحدال مالك يمل ل  ما

 (ريال سعفدي)

 10,000 ال ينطبة االشمراك )*( رسفم

 1,000,000 ال ينطبة ال بلغ ال سمد ر ة  الصندوق

 15,007.5 1,725,000 رسفم اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد رسفم االسمرداد/االسمرداد ال بكر

 يوجدال  ال يوجد رسفم نقل ال لكية

 2,001 230,000 خدمال ادارية رسفم

 2,001 230,000 األخرل ال صاريف

 350.175 40,250 رسفم أمين اللفظ
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 30)باةمراض انها  اللسابال مراجع مصاريف

 ألف سنفيا(
30,000 261 

 65.25 7,500  ال الية السفق هيئة رسفم

 43.5 5,000 السعفدية ال الية السفق رسفم

%( من مبلغ 2باةمراض أنها )رسفم الم فيل 

 القرض
300,000 2,610 

 32,339.425 2,567,750 إج ال  الرسفم وال صاريف

 مبلغ االشمراك ة  ال دال أيالهو منرسفم االشمراك خصم )*( لم يمم 

 بافتراض ان الصندوق قد حقة عائدًا 

 % بنهاية تل  السنة10قدرا 

 حجم الصندوق بنهاية السنة

الرسوم بعد خصم جميع 

 والمصاريف

قيمة استثمار مال  الوحدات 

 بنهاية السنة

126,500,000 1,100,000 

 المقييم والمسعير: و10

 :كيفية تقييم كل أصل ي لك  الصندوق وأ

 يوضح الجدو  التالي كيفية تقييم كل اصل يملكه الصندوق:

 المقييمطريقة  أصفل الصندوق

 حس  كشف اللساب ة  نهاية يفم الع لو النقد

األسهم وحقفق األولفية 

ال مداولة ووحدال 

الصناديق العقارية 

 ال مداولة

بنا  يل  أسعار إغالقاتها ة  السفق، وة  حال كانت األوراق ال الية 

 ال مداولة معلقة ةسُمقفم وةقًا ألخر سعر قبل المعليقو

الصكفك وأدوال أسفاق 

 النقد
 أو األرباح ال مراك ةوباسمخدام القي ة الدةمرية باإلضاةة إل  الففائد 

 بنا  يل  آخر إيالن لقي ة وحداتهاو صناديق االسمد ار

الطروحال األولية ة  

الفمرة ما بين االكمماب 

وتداول الفرقة ال الية 

 ذال العالقة

 بنا  يل  سعر االكممابو

يند حقفق األولفية 

 االكمماب
 بنا  يل  سعر االكمماب ة  حقفق األولفيةو

 بنا  يل  القي ة العادلةو ال شمقاليقفد 

 :وتكرارها ،يدد نقاط المقييم وب

 من هي التقييم ايام ب ن علماً  تقييم، يوم كل في اعالا( ا) الفقرم في قليها المشار الصندوق اصو  تقييم يتم

 الصندوق، فيها يستثمر التي األسواق في عمل ايام تكون ان علق ،اسبوع كل من الخميس يوم قلق األحد يوم

 .التقييم ليوم التالي العمل يوم في الوحدات اسعار بنشر الصندوق مدير وسيقوم
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 :اإلجرا ال الم  سممخذ ة  حالة الخطأ ة  المقييم أو الخطأ ة  المسعير وج

او التسعير يتم تصنيح الخط  فورا وذل  عن طرية اعادم تمرير عمليات االشتراك  عند حدوث خط  في التقييم

مرم اخرى علق السعر الصنيح بطريقة عادلة وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في  واالسترداد

ذل  مالكي الوحدات السابقين وفي نفس الوقت. كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فورّا 

إللكتروني لمدير % او اكثر من سعر الوحدم واإلفصاح عنها في الموقع ا0,5في حا  ان الخط  شكل نسبة 

الصندوق والموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )تداو ( ويتم اإلفصاح عنها ايضا في تقارير 

 .الصندوق

 :طريقة احمساب سعر الفحدة ألغراض تنفيذ طلبال االشمراك واالسمرداد  ود

صندوق القائمة في يوم يتم احتساب سعر الوحدم بتقسيم صافي قيمة األصو  علق قجمالي عدد وحدات ال

 المعني.  التقييم

 .األصو قيمة  قجمالييتم احتساب صافي قيمة اصو  الصندوق بخصم المطلوبات علق الصندوق من 

 :مكان ووقت نشر سعر الفحدة، وتكرارها وه

 سيقوم مدير الصندوق بنشر اسعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التعامل علق الموقع االلكتروني لشركة

السوق المالية السعودية )تداو ( وعلق الموقع االلكتروني لمدير الصندوق. وفي حا  تم تعلية تقييم وحدات 

الصندوق في اي يوم تعامل، فسيتم ت جيل عملية التقييم قلق يوم التعامل التالي، وسوت تنشر اسعار الوحدات 

 في يوم العمل التالي لذل  اليوم.

 المعامالل: و11

 :األول تفاصيل الطرح  وأ

 ال ينطبة، حيث سبة وان تم طرح وحدات الصندوق. 

الماريخ ال لدد وال فاييد النهائية لمقديم طلبال االشمراك واالسمرداد ة  أي يفم تعامل ومسيوليال  وب

 :مدير الصندوق ة  شأن طلبال االشمراك واالسمرداد

تعامل، علمًا ب ن ايام التعامل التي يتم يتم قبو  وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق في كل يوم 

 .اسبوع كل من الخميس يوم قلق األحد يوم منفيها تلبية هذا الطلبات هي 

يجب تقديم طلبات االشتراك واالسترداد قبل الساعة الواحدم ظهرًا من يوم التعامل ليتم تنفيذها حسب سعر 

اٍي من القنوات االلكترونية. وتعد الطلبات التي تسلم التقييم في ذل  اليوم قلق فروع شركة الرياض المالية او 

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

 .ايام عمل 3تم االشتراك بها ضمن اصو  الصندوق بعد حساب سعر التقييم ذو العالقة وبما ال يتجاوز 



 

القياديةلألسهم  الرياض صندوق  Page 18 of 39 

صندوق النة المطلة في رفض اي طلب اشتراك او استرداد ويشمل ذل  الناالت التي ت دي قلق لمدير ال

خرق انظمة ولوائح هيئة السوق المالية و/او األنظمة السارية علق الصندوق بما في ذل  شرون واحكام 

ا طلبات الصندوق او قذا راى مدير الصندوق بشكل معقو  ان التعلية ينقة مصالح مالكي الوحدات. ام

 .االسترداد فال تتم قال بموجب طلبات استرداد الصنادية المشتركة لشركة الرياض المالية

مكان تقديم الطلبال وال دة بين طل  االسمرداد ودةع ب ا ة  ذلك االسمرداد وإجرا ال االشمراك  وج

 :مملصالل االسمرداد أو نقل ال لكية

صندوق من خال  تعبئة طلب االشتراك، وسيندد عدد يستطيع المستثمرون شراء وحدات استثمارية في ال

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

 االستثمارية بالسعر الالحة )وهو سعر الوحدم المعمو  به في يوم التقييم المعني(. 

 يتم التي التعامل ايام ب ن علماً  تعامل، يوم كل في الصندوق في سيتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد

 الرياض شركة فروع، عن طرية اسبوع كل من الخميس يوم قلق األحد يوم من هي الطلبات هذا تلبية فيها

 .االلكترونية القنوات من اٍي  او المالية

االسترداد المستنة لمال  الوحدم الند األقصق للمدم ما بين عملية االسترداد وصرت مبلر علمًا ان 

  االستثمارية هو ثالثة ايام عمل.

 :أي قيفد يل  المعامل ة  وحدال الصندوق ود

 مع مراعام الفقرم )ه( والفقرم )و( ادناا، فال يوجد هناك اي قيود علق التعامل.

 :اللااللاللاالل الم  ييجل معها المعامل ة  الفحدال أو يعلق، واإلجرا ال ال مبعة ة  تلك  وه

 يجفز ل دير الصندوق تأجيل االسمرداد ليفم المعامل المال ، ة  اللاالل المالية: ▪

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

 او اكثر من صافي قيمة اصو  الصندوق.

 واالسمرداد ة  اللاالل المالية:يجفز ل دير الصندوق تعليق طلبال االشمراك  ▪

 قذا طلبت هيئة السوق المالية منه القيام بذل  .1

 .قذا راى مدير الصندوق بشكل معقو  ان التعلية ينقة مصالح مالكي وحدات الصندوق .2

توقف التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية او ب ي اصو  اخرى من  .3

 .سواء بصورم عامة او فيما يتعلة ب صو  الصندوق االستثمارياصو  الصندوق، 

في حا  تعذر علق مدير الصندوق القيام بعملية تقييم الصندوق او تسييل اصوله في الناالت  .4

 االستثنائية او الطارئة او اصبح ذل  غير مالئمًا له.

 سفف يمخذ مدير الصندوق االجرا ال المالية ة  حال ةرض  أي تعليق: ▪
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سيت كد مدير الصندوق من عدم استمرار اي تعلية اال للمدم الضرورية والمبررم مع مراعام مصالح  .1

 .مالكي الوحدات

مراجعة التعلية بصورم منتظمة والتشاور مع مجلس قدارم الصندوق وامين النفظ ومشغل  .2

 .الصندوق حو  ذل 

ل  وكذل  اشعار الهيئة قشعار هيئة السوق المالية فور حدوث اي تعلية مع توضيح اسباب ذ .3

ومالكي الوحدات فور انتهاء التعلية، وسيتم اإلفصاح عن ذل  عن طرية الموقع اإللكتروني لمدير 

 .الصندوق والموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )تداو (

 .وللهيئة صالحية رفع التعلية قذا رات ان ذل  ينقة مصالح مالكي الوحدات .4

 :  يجري ب قمماها اخميار طلبال االسمرداد الم  سميجلاإلجرا ال الم وو

في حا  تم ت جيل طلبات االسترداد الق يوم التعامل التالي، فسيتم تنفيذها علق اسال تناسبي مع منح 

 األولوية في التنفيذ اعتمادًا علق وقت استالم تل  الطلبات.

 :آخرينوصف األحكام ال نظ ة لنقل ملكية الفحدال إل  مسمد رين  وز

تخضع عملية نقل الوحدات قلق مستثمرين آخرين لتعليمات الجهات التنظيمية المختصة في هذا الش ن، علق 

سبيل المثا  التوارث فإنه يقوم علق اسال حكم من المنكمة الشرعية وبإشرات قدارم االلتزام والش ون 

وذل  حسب ما  لة حسب وضعها الخاصالقانونية واإلجراءات المتبعة في جميع هذا الناالت الخاصة وكل حا

 تقتضيه االحكام المنظمة لنقل الوحدات الق مستثمرين آخرين في الئنة صنادية االستثمار.

 :الفحدال االشمراك ةيها أو نقلها أو اسمردادها مالكقي ة الفحدال الم  يج  يل   وأاللد األدن  لعدد  وح

ريا  سعودي بينما الند األدنق لالشتراك اإلضافي او االسترداد  5000الند األدنق لالشتراك في الصندوق 

ريا  سعودي. كما ينة لمدير الصندوق قبو  االشتراك او االشتراك اإلضافي او االسترداد عن طرية  1000

 .ند األدنقالقنوات اإللكترونية او برامج االستثمار المنتظم او غيرها ب قل من ال

ريا  سعودي وقذا كان من ش ن استرداد المشترك تخفيض استثماراته في الصندوق  5000الند األدنق للرصيد 

 مبالر صرت يتم حيث استثمارا، مبلر كامل استرداد عليه وجب به، المسموح قلق اقل من الند األدنق للرصيد

 .االستثماري حسابه بعملة وقيدها الصندوق بعملة للمستثمر المستنقة االسترداد

ة  حال يدم الفصفل إل  ذلك  ةال مخذ الاللد األدن  لل بلغ الذي ينفي مدير الصندوق ج ع ، واإلجرا  وط

 ة  الصندوق: اللد األدن 

 ال ينطبة.

 سياسة المفزيع:  و12

 :سياسة تفزيع الدخل واألرباح وأ

 استثمار الصندوق.سوت يقوم الصندوق بإعادم استثمار األرباح المستلمة في مجاالت 
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 :الماريخ المقريب  لالسملقاق والمفزيع وب

 ال ينطبة.

 :كيفية دةع المفزيعال وج

 ال ينطبة.

 تقديم المقارير إل  مالك  الفحدال: و13

ال علفمال ال معلقة بالمقارير السنفية، ب ا ة  ذلك البيانال ربع السنفية والقفائم ال الية األولية  وأ

 والسنفية:

يقوم مدير الصننننننندوق بإعداد التقارير السنننننننوية بما في ذل  القوائم المالية السنننننننوية المراجعة والقوائم  ▪

الئنة صنننننادية  وفة متطلباتالمالية النصننننف سنننننوية المفنوصننننة، ومعلومات الصننننندوق الربع سنننننوية 

 وتزويدها لمالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل.  االستثمار

( اشننننننهر مننننننن نهايننننننة فترم التقريننننننر وذل  في 3السنوية للجمهور خال  مدم ال تتجاوز )سيتم قتاحة التقارير  ▪

األماكن وبالوسائل المنددم في شرون واحكنننننام الصنننننندوق وفي الموقنننننع االلكترونننننني لمدير الصندوق، 

 والموقع اإللكتروني للسوق او اي موقع آخر متاح للجمهور بنسب الضنوابط التي تنددها الهيئة.

( يوم مننننننننننننن نهايننننننننننننة فترم 30يتم قعداد القوائم المالية األولية وقتاحتها للجمهور خال  مدم ال تتجاوز )سنننن ▪

القوائم وذل  في األماكن وبالوسائل المنددم في شرون واحكننننام الصننننندوق وفي الموقننننع اإللكتروني 

ب الضنننننننننننننننوابط التي لمدير الصننننندوق، والموقع االلكتروني للسننننوق او اي موقع آخر متاح للجمهور بنسنننن

 .تنددها الهيئة

( اينام منن نهاينة فتنرم الربع المعني وذل  10سيتنم قعنداد التقارينر الربنع سننوية وقتاحتهنا للجمهنور خنال  ) ▪

في األماكن وبالوسائل المنددم في شرون واحكنام الصنندوق وفي الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق، 

 .او اي موقع آخر متاح للجمهور بنسب الضنوابط التي تنددها الهيئة والموقع االلكتروني للسوق

يجب علق مدير الصنننندوق تضنننمين التقرير السننننوي للصنننندوق جميع مخالفات قيود االسنننتثمار المنصنننوص  ▪

عليها في الئنة صنادية االستثمار. وفي حننننا  مخالفننننة اي مننننن قيننننود االسننننتثمار المنصوص عليهننننا في 

شننننننننننننننننننرون واحكام الصندوق بسبب قجراء اتخذا مدير الصندوق او مدير الئنة صنا دية االستثمار او في 

الصننندوق من الباطن، يتعين علق مدير الصننندوق قشننعار الهيئة بذل  كتابيًا بشننكل فوري واتخاذ اإلجراءات 

من قيود االستثمار ( اينننام منننن تننناريخ وقنننوع المخالفة، وفي حا  مخالفة اي  5التصننننينية الالزمة خال  ) 

المنصننوص عليها في الئنة صنننادية االسننتثمار او في شننرون و احكام الصننندوق بسننبب تغير في الظروت 

( ايام من 5خارج عن سننيطرم مدير الصننندوق او مدير الصننندوق من الباطن ولم يتم اصننالح المخالفة خال  )

طابقة وااللتزام و/او لجنة المطابقة تاريخ وقوع المخالفة يتعين علق مدير الصنننندوق اشنننعار مسننن و  الم

وااللتزام بذل  فورا مع اإلشننننننارم الق الخطة التصنننننننينية والت كيد علق اصننننننالح المخالفة في اقرب وقت 

 ممكن.
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 :معلفمال ين أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق وب

الصندوق والموقع اإللكتروني سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق من خال  الموقع االلكتروني لمدير 

 للسوق واي موقنع قلكتروني آخنر متناح للجمهنور بنسنب الضوابنط التني تنددهنا الهيئنة.

 :معلفمال ين وسائل تزويد مالك  الفحدال بالقفائم ال الية السنفية  وج

االلكترونني لمدير يمكن لمالكي الوحدات النصو  علق التقارير الدورية للصندوق دون مقابل عن طرية لموقنع 

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

(www.saudiexchange.sa كما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق .)

 ي مقابل.بإرسالها قلق عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون ا

 أول قائ ة مالية مراجعة: ود

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولق من  ٣١يناير وتنتهي في  ١تبدا السنة المالية للصندوق من تاريخ 

ديسمبر، كما  31ت سيس الصندوق، والتي تبدا فيها السنة المالية في تاريخ تشغيل الصندوق وتنتهي بتاريخ 

 .  قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوقيقر مدير الصندوق بتوفير او

 :االلمزام بمقديم القفائم ال الية السنفية ال راجعة للصندوق وه

يمكن لمالكي الوحدات النصو  علق القوائم المالية السنوية المراجعة والتقارير الدورية للصندوق دون مقابل 

( او عن طرية مراكز الرياض المالية www.riyadcapital.comمن خال  الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق )

او عن طرية مديري العالقة او من خال  الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية )تداو ( 

(www.saudiexchange.sa كما ،) سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق

 بإرسالها قلق عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون اي مقابل.

 سجل مالك  الفحدال: و14

 ايداد السجل وتلديد  وحفظ : وأ

الصنادية المعمو   يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل مندث لمالكي الوحدات بشكل آلي عن طرية نظام

به لديه ويقوم بنفظه في المملكة العربية السعودية، وُيعّد سجل مالكي الوحدات دلياًل قاطعًا علق ملكية 

 الوحدات المثبتة فيه.

 اتاحة السجل ل الك  الفحدال: وب

له  يتم قتاحة سجل مالكي الوحدات قلق اي مال  للوحدات مجانًا عند الطلب )فيما يخص الوحدات المملوكة

 سواء عن طرية مراكز الرياض المالية او هاتف الرياض المالية او القنوات االلكترونية.) فقط

 اجم ايال مالك  الفحدال: و15

 :الظروف الم  يدي  ةيها إل  يقد اجم اع ل الك  الفحدال وأ

http://www.riyadcapital.com/
http://www.saudiexchange.sa/
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 يتم الدعوم قلق عقد اجتماع لمالكي الوحدات برغبة من مدير الصندوق، او .1

 ل من استالمه طلب كتابي من امين النفظ، او ( ايام عم10خال  عشرم ) .2

( ايام عمل من استالمه طلب كتابي من مال  او اكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون 10خال  عشرم ) .3

 %( علق األقل من قيمة وحدات الصندوق.25مجتمعين او منفردين نسبة )

 :إجرا ال الديفة إل  يقد اجم اع ل الك  الفحدال وب

الصندوق بدعوم مالكي الوحدات لعقد االجتماع عن طرية النشر في موقعة االلكتروني وموقع يقوم مدير  .1

السوق المالية السعودية )تداو ( وقرسا  قشعار كتابي )بالوسائل الورقية او االلكترونية( قلق مالكي 

ن واحد وعشرين ( ايام عمل علق األقل من االجتماع وبمدم ال تزيد ع10الوحدات وامين النفظ قبل عشرم )

( يوم عمل قبل االجتماع، علق ان يندد االشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدو  األعما  والقرارات 21)

 .المقترح، كما يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدات عبر وسائل التقنية النديثة حسب ما ينددا مدير الصندوق

ي الوحدات خال  فترم االشعار المشار اليها في يجوز لمدير الصندوق تعديل جدو  اعما  اجتماع مالك .2

( اعالا، علق ان يرسل قشعارًا كتابيًا بذل  )بالوسائل الورقية او االلكترونية( والنشر في موقعة 1الفقرم )

االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية )تداو ( الق جميع مالكي الوحدات وامين النفظ قبل عشرم 

 .( يوم عمل قبل االجتماع21وبمدم ال تزيد عن واحد وعشرين ) ( ايام علق األقل10)

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

 علق األقل من قيمة وحدات الصندوق، 

الجتماع ثان  ( اعالا، فيجب علق مدير الصندوق الدعوم3)قذا لم يستوت النصاب الموضح في الفقرم  .4

بإرسا  قشعار كتابي )بالوسائل الورقية او االلكترونية( قلق جميع مالكي الوحدات والنشر في موقعة 

( ايام علق األقل، ويعد االجتماع الثاني صنينًا 5االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية )تداو ( قبل )

 ايًا كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.

 :طريقة تصفيت مالك  الفحدال وحقفق المصفيت ة  اجم ايال مالك  الفحدال وج

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

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

لوحدات نافذم عند موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم اكثر تعتبر قرارات اجتماع مالكي ا .2

% من مجموع الوحدات الناضر مالكها في االجتماع او وفة قرار صندوق خاص بنسب ما تقتضيه 50من 

 احكام الئنة صنادية االستثمار، ويكون التصويت قما بالوسائل الورقية او االلكترونية.

 حقفق مالك  الفحدال: و16

 :قائ ة بلقفق مالك  الفحدال وأ

 تزويد مالكي الوحدات والمستثمرين المنتملين شرون واحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل. .1
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النصنننننننو  علق سنننننننجل مال  الوحدات عند طلبها مجانا يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمال  الوحدات  .2

 المعني.

 ت الالزمة المتعلقة بالصندوق دون مقابل. النصو  علق التقارير والقوائم المالية واالفصاحا .3

 قشعار مالكي الوحدات ب ي تغيير في شرون واحكام الصندوق وفقا لالئنة صنادية االستثمار. .4

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

 حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت علق اتخاذ القرارات .6

 النصو  علق اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها. .7

 اشعار مالكي الوحدات بتغييرات مجلس قدارم الصندوق. .8

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

 :سياسة مدير الصندوق ةي ا يمعلق بلقفق المصفيت ال رتبطة بأي أصفل للصندوق العام الذي يديره وب

بملكيتهم ألسهم الشركة، وتسمح  عادم ما يكون للمساهمين في الشركات العامة حقوق تصويت مرتبطة

)بما في ذل  الم سسات كالرياض المالية نيابة عن جميع الصنادية  حقوق التصويت هذا للمساهمين

 المساهمة. بالتصويت في االجتماعات السنوية والخاصة للشركات االستثمارية والمنافظ التي تديرها(

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

اعضاء مجلس االدارم، او توزيع األرباح، او تعديل رال الما ، او الموافقة علق االندماج او االستنواذ. وعادم ما 

ترحات، ولكن قد يقوم المساهمين ايضًا بتقديم بعض من تل  بطرح تل  المق تقوم قدارم الشركة المساهمة

 المقترحات.

تقوم قدارم الشركة المساهمة بتقديم توصياتها للتصويت علق كل مقترح، وفي هذا النالة سوت تقوم  قد

 .الرياض المالية بتقييم كل مقترح علق حدم وفقا للقواعد االرشادية لسياسة التصويت بالوكالة

 شادية لسياسة المصفيت:القفايد االر

 )اوال( المناسب القانوني:

ننن عموما نقوم بالتصويت بالموافقة علق المناسب القانوني المقترح، طالما انه كان احد المناسبين 

 .القانونيين ذوي السمعة النسنة

 )ثانيا( الصفقات االستثنائية لدمج األعما :

االستنواذ ومقترحات قعادم هيكلة الشركات علق اسال كل حالة ننن نقوم بالتصويت علق عمليات االندماج او 

 علق حدم، مع مراعام ما يلي:

 الفوائد المالية والتشغيلية المتوقعة. (1

 سعر العرض )التكلفة مقابل العالوم(. (2

 للشركة الجديدم. النتائج المتوقعة (3
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 )ثالثا( انتخاب اعضاء مجلس اإلدارم:

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

تستثمر فيها صنادية استثمار الرياض المالية، قال في الناالت التي ال يوجد فيها اي ش  في ان هذا المشاركة 

 مطلوبة بشكل واضح لنماية مصلنة الشركة و / او مالك الصنادية.

 ال الما :)رابعا( توزيعات األرباح وتعديل ر

علق توزيعات األرباح وتعديل رال الما  علق اسال كل حالة علق حدم، مع األخذ في االعتبار  يتم التصويت

 الوضع المالي للشركة واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل فيه والوضع النالي والمستقبلي للسوق.

 مسيولية مالك  الفحدال: و17

 االطالع علق الشرون وألحكام الخاصة بالصندوق والنسخ المندثة منها وفهمها وقبولها.  .ا

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

ن   .ج ن  الوحندات  الوحنداتفيمنا عندا خسنارم مال نه، ال يكنون مال ندوق او جنزء من الستثمارا فني الصن

 منات الصندوق.مس و  عن دينون والتزا

 خصائص الفحدال: و18

 جميع وحدات الصندوق هي من فئة واحدم، وتمثل كل وحدم واجزاء الوحدم حصة مشاعة في اصو  الصندوق. 

 المغييرال ة  شروط وأحكام الصندوق: و19

األحكام ال نظ ة لمغيير شروط وأحكام الصندوق وال فاةقال واإلشعارال ال لددة ب فج  الئلة  وأ

 :صناديق االسمد ار

يخضنع هنذا الصنندوق لجمينع األحكام المنظمنة لتغيينر شنرون واحنكام صنادينة االستثمار العامنة والموافقنات 

 واإلشعارات المننددم بموجننب الئنة صناديننة االستثمار واي تعدينل عليهنا.

 :اإلجرا ال الم  سممبع لإلشعار ين أي تغييرال ة  شروط وأحكام الصندوق وب

 :الهيئة ومال  الوحدات علق التغييرات األساسيةموافقة  .1

يجب علق مدير الصندوق النصو  علق موافقة مالكي الوحدات علق التغيير األساسي المقترح  (.ا

 .للصندوق من خال  قرار صندوق عادي

يجب علق مدير الصندوق بعد النصو  علق موافقة مالكي الوحدات النصو  علق موافقة الهيئة  (.ب

 علق التغيير

 األساسي المقترح للصندوق.

 :يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" ايا من الناالت اآلتية (.ج

 .التغيير المهم في اهدات الصندوق العام او طبيعته او فئته .1
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 .التغيير الذي يكون له ت ثير في وضع المخاطر للصندوق العام .2

 .االنسناب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق .3

 .اخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلر بها مدير الصندوقاي حاالت  .4

 .يجب علق مدير الصندوق النصو  علق موافقة مجلس ادارم الصندوق قبل قجراء اي تغيير اساسي (.د

يجب علق مدير الصندوق قشعار مالكي الوحدات واالفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في  (.ه

( ايام من سريان 10الموقع اإللكتروني للسوق )تداو (، قبل )الموقع االلكتروني لمدير الصندوق او 

 .التغيير

الئنة  وفةيجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقرير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق  (.و

 .صنادية االستثمار

رض ينة لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير اساسني دون فن (.ز

 .جدت(واي رسوم استرداد )قن 

  (.ح

 :قشعار الهيئة ومالكي الوحدات ب ي تغييرات غير اساسية .2

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

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

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

 .استرداد )قن ُوجدت(

 .يجب علق مدير الصندوق النصو  علق موافقة مجلس قدارم الصندوق قبل قجراء اي تغيير غير اساسي (.ب

 .ئنة صننادية االستثمارال وفةيعد تغييرا اساسيا  اليقصد "بالتغيير غير االساسي" اي تغيير  (.ج

الئنة  وفةيجب علق مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات غير االساسية في تقارير الصندوق العام  (.د

 .صنادية االستثمار

 إنها  وتصفية الصندوق:  و20

اللاالل المرر  تسررمفج  إنهررا  الصندوق، واإلجرا ال الخاصررة بذلررك ب فجرر  أحرركام الئلة صناديررق  (أ

 :االسمد ار

 قذا راى ان قيمة اصو  الصندوق ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الصندوق. .1

 اية اسباب او ظروت اخرى بموجب احكام الئنة صنادية االستثمار. .2

 حدوث تغييرات في األنظمة واللوائح التي تنكم عمل الصندوق. .3

 اي اسباب او ظروت اخرى بموجب احكام الئنة صنادية االستثمار. .4

 :ا ال ال مبعة لمصفية صندوق االسمد اراإلجر (ب

يقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع اصو  الصندوق وتوزيع مستنقات مالكي الوحدات عليهم قبل  .1

 انتهاء مدم الصندوق.
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لغنرض قنهناء الصنندوق، يقنوم مدينر الصنندوق بإعنداد خطنة وقجنراءات قنهناء الصنندوق بما ينقنة مصلنة  .2

الوحدات، ويجنب علينه النصنو  علنق موافقنة مجلنس قدارم الصنندوق )حيثمنا ينطبنة( علنق هنذا مالكني 

 الخطنة قبنل القينام بن ي قجنراء فني هنذا الشن ن.

يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بتفاصيل خطة وقجراءات قنهاء الصندوق قبل  .3

 من التاريخ المزمع قنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخال  بشرون واحكام الصندوق. ( يوماً 21مدم ال تقل عن )

 ( اعالا.2يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وقجراءات قنهاء الصندوق الموافة عليها في الفقرم ) .4

نتهاء ( ايام من ا10يجب علق مدير الصندوق قشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بانتهاء الصندوق خال  ) .5

 الئنة صنادية االستثمار. وفة متطلباتمدم الصندوق 

 يجب علق مدير الصندوق ان يعامل بالمساوام جميع مالكي الوحدات اثناء عملية قنهاء الصندوق او تصفيته. .6

يجب علق مدير الصندوق توزيع مستنقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدم الصندوق او تصفيته  .7

 يتعارض مع مصلنة مالكي الوحدات وشرون واحكام الصندوق.دون ت خير وبما ال 

الئنة صنادية  وفة متطلباتيجب علق مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير قنهاء الصندوق  .8

( يوًما من تاريخ اكتما  قنهاء الصندوق او تصفيته، متضمًنا القوائم 70االستثمار خال  مدم ال تزيد علق )

 لمراجعة للصندوق عن الفترم الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.المالية النهائية ا

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

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

يومًا من تاريخ قنهاء الصندوق، وذل  بعد النصو  علق موافقة مجلس قدارم  21بل مدم ال تقل عن كتابيًا ق

 الصندوق. 

يقوم مدير الصندوق بإجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وتسديد ما عليه من مطلوبات، ومن ثم يتم  .11

ذل  اإلشعار )كل مستثمر توزيع ما يتبقق من اصو  الصندوق علق المستثمرين خال  شهرين من تاريخ 

 بنسبة ما يملكه من وحدات قلق قجمالي الوحدات التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتق ذل  النين(.

تداو  عن -يقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه االلكتروني وموقع شركة السوق المالية السعودية .12

 انتهاء مدم الصندوق ومدم تصفيته.

 :دوقة  حال انمها  مدة الصن (ج

 في حا  انتهاء مدم الصندوق، ال يتقاضق مدير الصندوق اي اتعاب تخصم من اصو  الصندوق.

 مدير الصندوق: و21

 :اسم مدير الصندوق وأ

 شركة الرياض المالية.
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 رقم المرخيص الصادر ين هيئة السفق ال الية وب

( 07070-37المالية برقم )شركة الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق 

 .1010239234وسجل تجاري رقم 

 :العنفان ال سجل وينفان ال كم  الرئيس ل دير الصندوق وج

  الرينناض الماليننة

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء، وحدم رقم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاتف: 

ل دير الصندوق وينفان أي مفقع إلكمرون  مرتبط ب دير الصندوق يمم ن ينفان ال فقع اإللكمرون   ود

 :معلفمال ين صندوق االسمد ار

http://www.riyadcapital.com  

 :بيان رأس ال ال ال دةفع ل دير الصندوق وه

 .مليون ريا  سعودي 500رال الما  المدفوع 

 :بال علفمال ال الية ل دير الصندوق مع تفضي  اإليرادال واألرباح للسنة ال الية السابقةملخص  وو

  )ألف ريال سعفدي( 2021ين سنة 

 اإليرادال 790,860

 صاة  الدخل 512,079

 :األدوار األساسية ل دير الصندوق وواجبات  ومسيوليات  ةي ا يمعلق بالصندوق وز

 بها، هي كما يلي:  يقومالخدمات التي يقدمها مدير الصندوق والمس وليات التي 

 تنديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء اصو  الصندوق. .1

 وضع قجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي قتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعما  الصندوق. .2

 السعودية حو  اي وقائع جوهرية او تطورات قد ت ثر علق اعما  الصندوق. قطالع هيئة السوق المالية .3

 ضمان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالح الصندوق. .4

 تنفيذ استراتيجية الصندوق الموضنة في هذا الشرون واألحكام. .5

 اإلشرات علق اداء األطرات المتعاقد معهم الصندوق من الغير. .6

http://www.riyadcapital.com/
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 عند انتهائه.ترتيب تصفية الصندوق  .7

تزويد مجلس قدارم الصندوق بجميع المعلومات الالزمة المتعلقة بالصندوق لتمكين اعضاء المجلس من  .8

 اداء مس ولياتهم بشكل كامل.

 .التشاور مع مجلس قدارم الصندوق لضمان االمتثا  للوائح هيئة السوق المالية وشرون واحكام الصندوق .9

 التي نصت عليها الئنة م سسات السوق المالية، والعمل لمصلنةااللتزام بجميع المبادئ والواجبات  .10

 الئنة صنادية االستثمار والئنة م سسات السوق المالية وشرون احكام بموجب الوحدات مالكي

 الصندوق. واحكام

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

 دقة شرون واحكام الصندوق واكتمالها وانها واضنة وصنينة وغير مضللة.والت كد من 

مس ولية المدير امام مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب قهماله او سوء تصرفه او  .12

 تقصيرا المتعمد او احتياله.

ة التعامل وضع السياسات واالجراءات لرصد المخاطر التي ت ثر في استثمارات الصندوق وضمان سرع .13

 المخاطر بشكل سنوي علق األقل. تقييممعها علق ان تتضمن القيام بعملية 

 تطبينة برننامج مراقبنة المطابقنة وااللتنزام لكنل صنندوق اسنتثمار يديرا. .14

التعاون مع جمينع األشنخاص المعننين بن داء مهنام الصنندوق بمنا في ذلن  امنين النفنظ ومراجنع  .15

ندهم بجمينع منا يلنزم ألداء واجبناتهم ومهنامهم وفقًا لالئنة صنادية االستثمار، وقعداد النسنابات، وتزوي

تقرير سنوي يتضمن تقييمًا ألداء وجودم الخدمات المقدمة من األشخاص المعنيين ويجب ان يقدم مدير 

 الصندوق التقرير المشار اليه الق مجلس قدارم الصندوق.

الشكاوى واإلجراءات المتخذم حيالها وتقديمة الق مجلس قدارم قعداد تقرير سنوي يتضمن جميع  .16

 الصندوق.

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

أي أنشطة ي ل أو مصال  أخرل ل دير الصندوق ت دل أه ية جفهرية، أو من ال  كن أن تمعارض مع  وح

 :أنشطة صندوق االسمد ار

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

ومس ولوهم وموظفوهم ووكالئهم، في استثمارات مالية او اعما  مهنية اخرى والتي قد يكون من ش نها 

دوق عن ذل  بشكل احيانًا ان ت دي قلق تعارض في المصالح مع الصندوق، وفي تل  النالة سيفصح مدير الصن

فوري في موقعة االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية )تداو ( والحقًا في تقارير الصندوق التي يطلع 

من هذا النوع عبر تطبية اإلجراءات المتبعة  تعارضعليها مالكي الوحدات، وسيسعق مدير الصندوق لنل اي 

 من ِقبل مدير الصندوق بشكل عاد .

قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق او الشركات التابعة له او الشركات التي كانت تابعة له في 

السابة، او مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتل  فيها شركة الرياض المالية حقوقًا مباشرم او غير مباشرم، 
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لشركات التابعة لها خدمات معينة للصندوق، وعلق سبيل المثا  فقد تقدم شركة الرياض المالية او بعض ا

وعلق وجه الخصوص قد يقدم فرية المصرفية االستثمارية بشركة الرياض المالية خدمات استشارية بش ن ترتيب 

 التمويالت للصندوق، وسينصل علق رسوم مستنقة للصندوق عند تنفيذ اي معاملة تمويل.

من اي من المصارت المرخصة للعمل في المملكة العربية  في حا  قيام الصندوق بالنصو  علق تمويل مقدم

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

قد تتم بين الطرفين سيتم اتخاذها بناء علق اسال مستقل وتجاري وسيقوم مدير الصندوق ببذ  الجهد الالزم 

 افضل الشرون للتمويل التي تنقة مصالح مالكي الوحدات. للنصو  علق

المصالح المنتملة التي ينطوي  تعارضال يتضمن الوارد اعالا تفسيرًا كاماًل وشاماًل وتلخيصًا لكافة مواطن 

عليها االستثمار في وحدات في الصندوق. لذا فإننا نوصي وبشدم كافة المستثمرين المنتملين السعي 

شورم المستقلة من مستشاريهم المهنيين المرخصين. وسوت يناو  مدير الصندوق حل اي للنصو  علق الم

في المصالح عن طرية توخي النكمة وحسن النية واخذ مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطرات  تعارض

الح واي وسيتم تقديم السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المص .المتضررم ككل بعين االعتبار

 تعارض مصالح منتمل و/ او فعلي عند طلبها دون مقابل.

 :حق مدير الصندوق ة  تعيين مدير صندوق من الباطن وط

ينة لمدير الصندوق تعيين مدير للصندوق من الباطن حسبما يراا مناسبا وفيما يصب في مصلنة مالك 

 .صنادية االستثمارالوحدات وذل  بمراعام االنظمة والقيود التي نصت عليها الئنة 

 :األحكام ال نظ ة لعزل مدير الصندوق أو اسمبدال  وي

ينة لهيئة السوق المالية عز  مدير الصندوق واتخاذ اي قجراء تراا مناسبًا لتعيين مدير صندوق بديل او اتخاذ 

 :اي قجراء آخر تراا مناسبًا، وذل  في حا  وقوع اي من الناالت اآلتية

 ممارسة نشان اإلدارم دون قشعار الهيئة بذل .توقف مدير الصندوق عن  .1

 قلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشان اإلدارم او سنبه او تعليقه من قبل الهيئة. .2

 تقديم طلب قلق الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشان اإلدارم. .3

 التزام النظام او لوائنه التنفيذية.قذا رات الهيئة ان مدير الصندوق قد اخل بشكل تراا جوهريًا ب .4

وفام مدير المنفظة االستثمارية الذي يدير اصو  االستثمار او عجزا او استقالته مع عدم وجود شخص  .5

 آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر علق قدارم اصو  الصندوق.

 اي حالة اخرى تراها الهيئة بناًء علق اسس معقولة انها ذات اهمية جوهرية. .6
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 مشغل الصندوق: و22

 :اسم مشغل الصندوق وأ

 شركة الرياض المالية.

 :رقم المرخيص الصادر ين هيئة السفق ال الية وب

تعمل بموجب  -مليون ريا  سعودي 500الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. رال الما  المدفوع  شركة

 .1010239234( وسجل تجاري رقم 07070-37ترخيص من هيئة السوق المالية برقم )

 :العنفان ال سجل وينفان الع ل ل شغل للصندوق وج

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء، وحدم رقم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاتف: 

 www.riyadcapital.com اإللكتروني: الموقع

 :الصندوق ومسيوليات  ةي ا يمعلق بالصندوق األدوار األساسية ل شغل ود

 تقييم اصو  الصندوق تقييمًا كاماًل وعاداًل. .1

 تسعير وحدات الصندوق في نقان التقييم المنددم في شرون واحكام الصندوق. .2

 استالم طلبات االشتراك واالسترداد في مواعيد تقديمها المنددم في شرون واحكام الصندوق.  .3

تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بنيث ال تتعارض مع الئنة صنادية االستثمار او شرون واحكام  .4

 الصندوق. 

 قصدار وحدات الصندوق واستردادها كما تنددها شرون واحكام الصندوق.  .5

االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرم والملغام، وبسجل مندث يوضح رصيد الوحدات القائمة  .6

 للصندوق.

 ثية األخطاء في تقييم اصو  الصندوق او احتساب سعر الوحدم.تو .7

تعويض مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذل  مالكي الوحدات السابقين( عن جميع اخطاء التقييم او  .8

 التسعير دون ت خير.

 االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق. .9

 لذي يجب ان ينتوي علق المعلومات التالية بند ادنق:قعداد وحفظ وتنديث سجل مالكي الوحدات ا .10

 اسم مال  الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل. ▪

http://www.riyadcapital.com/
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رقم الهوية الوطنية لمال  الوحدات او رقم ققامته او رقم جواز سفرا او رقم سجله التجاري بنسب  ▪

 النا ، او اي وسيلة تعريف اخرى تنددها الهيئة.

 جنسية مال  الوحدات. ▪

 تسجيل مال  الوحدات في السجل.تاريخ  ▪

 بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراها كل مال  وحدات. ▪

 الرصيد النالي لعدد الوحدات )بما في ذل  اجزاء الوحدات( المملوكة لكل مال  وحدات. ▪

 اي قيد او حة علق الوحدات المملوكة لكل مال  وحدات. ▪

 سب ما تنددا شرون واحكام الصندوق.توزيع األرباح علق مالكي الوحدات ح .11

 :حق مشغل الصندوق ة  تعيين مشغل صندوق من الباطن وه

يجوز لمشغل الصندوق تعيين جهات مزودم للخدمات وتغييرها وقعادم تكليفها ولذل  للقيام بمهام تشغيل 

 الصندوق، وبما ينقة مصلنة مالكي الوحدات.

 :ةي ا يمعلق بالصندوق ال هام الم  كلف بها مشغل الصندوق طرةا ثالدا وو

 ال يوجد.

 أمين اللفظ: و23

 :اسم أمين اللفظ وأ

 شركة قتش قل بي سي العربية السعودية

 :رقم المرخيص الصادر ين هيئة السفق ال الية وب

 (.37-05008شركة قتش قل بي سي العربية السعودية ترخيص هيئة السوق المالية رقم )

 :العنفان ال سجل وينفان الع ل ألمين اللفظ وج

 المروج، شارع العليا 7267

  2255-12283الرياض، 

 المملكة العربية السعودية 

  www.hsbcsaudi.com الموقع االلكتروني:

 :األدوار األساسية ألمين اللفظ ومسيوليات  ةي ا يمعلق بالصندوق ود

يعّد امين النفظ مس واًل عن التزاماته وفقًا ألحكام الئنة صنادية االستثمار، سواء ادى مس ولياته بشكل  .1

 مباشر ام كلف بها طرفًا ثالثًا بموجب احكام الئنة صنادية االستثمار او الئنة م سسات السوق المالية. 

ُيعّد امين النفظ مس واًل تجاا مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيا   .2

 او قهما  او سوء تصرت او تقصيرا المتعمد. 

http://www.hsbcsaudi.com/
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يعدُّ امين النفظ مس ًواًل عن حفظ اصو  الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مس و  كذل   .3

رية الالزمة فيما يتعلة بنفظ اصو  الصندوق. وفقًا لتعليمات مدير الصندوق عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدا

 .وبما ال يتعارض مع الئنة صنادية االستثمار والئنة م سسات السوق المالية

 :حق أمين اللفظ ة  تعيين أمين اللفظ من الباطن وه

لنفظ من البنناطن للصنننننننننندوق يجوز ألمين النفظ تكليف طرت ثننالننث او اكثر او اي من تننابعيننه بننالعمننل امينننًا ل

االسنننننتثماري يتولق حفظ اصنننننوله. ويدفع امين النفظ اتعاب ومصننننناريف اي امين حفظ من الباطن من مواردا 

 الخاصة.

 :ال هام الم  كلف بها أمين اللفظ طرةا ثالدا ةي ا يمعلق بالصندوق وو

 ال يوجد.

 :األحكام ال نظ ة لعزل أمين اللفظ أو اسمبدال  وز

النفظ من قبل هيئة السوق المالية حسب الناالت الواردم في الئنة صنادية االستثمار، كما يمكن عز  امين 

يجوز لمدير الصندوق عز  امين النفظ قذا راى بشكل معقو  ان عزله في مصلنة مالكي الوحدات علق ان يتم 

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

 عمل من استالم االشعار.

 مجلس إدارة الصندوق: و24

 :أس ا  أيما  مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نفع العمفية وأ

 غير مسمقل مسمقل بيان العمفية اسم العمف

 ✓  رئيس رائد غيث البركات  /األسماذ

 ✓  عضو يبدالرح ن يبدالعزيز ال شعل /األسماذ

 ✓  عضو إياد الفارس يبدالل  /األسماذ

 ✓  عضو األح دمل د  أمل /األسماذة

  ✓ عضو ال كينزي يبدالل  بن ةيصل /األسماذ

  ✓ عضو السفيلم الل  يبد سطام /األسماذ

 :ميهالل أيما  مجلس إدارة الصندوق وب

 رائد غيث البركات  األسماذ/ 

وشغل سابقا منصب مدير ادارم الوساطة وخدمات التوزيع  المساعد التنفيذي الرئيسيشغل حاليا منصب 

سنة في المصرفية  19لدية خبرم اكثر من  المالية،إلدارم المصرفية االستثمارية بالرياض  ومديرا المالية،بالرياض 

 2001حاصل علق شهادم الماجستير في قدارم األعما  من جامعة سافوك عام  الشركات،االستثمارية ومصرفية 

  ل علق شهادم البكالوريول في قدارم األعما  من جامعة المل  فهد للبترو  والمعادن.وحاص
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  يبدالرح ن يبدالعزيز ال شعلاألسماذ/ 

 قدارية مناصب المشعل شغل وقد. المالية الرياض لشركة األعما  وتطوير لالستراتيجية األو  الرئيس هو

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

 رئيس لدى مستشارا المشعل عمل كما. االستثمارية المنتجات وتطوير المالية الم سسات علق التفتيش منها

مديرا إلدارم قصدار الصنادية العامة، حصل المشعل علق درجة  يعين ان قبل المالية السوق هيئة مجلس

الماجستير في المالية واالستثمار من جامعة نوتنقهام، والبكالوريول في المناسبة واإلدارم المالية من جامعة 

  ها  في المملكة المتندم.

  يبدالل  إياد الفارساألسماذ/ 

 عام في الرياض بن  بمجموعة التنة 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 سبة حيث للمجموعة انضمامه قبل متنوعة وقطاعات مجاالت

 درجة علق حاصل وهو والخاصة، النكومية الجهات من عدد في والخارجية الداخلية والمراجعة المخاطر

 جامعة من والمالية األعما  قدارم في الماجستير ودرجة سعود المل  جامعة من المناسبة في البكالوريول

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

 األسماذة/ أمل مل د األح د 

 الجامعة من المناسبة في البكالوريول درجة علق حاصله المالية، الرياض شركة في للمخاطر األو  الرئيس

 المهنية مسيرتها بدات. الداخلية والمراجعة المناسبة في مهنية شهادات علق حصولها قلق باإلضافة األردنية

 الرياض بن  في الداخلية المراجعة بإدارم التنقت ثم السعودية ارامكو شركة في الداخلية المراجعة قدارم في

 الشركة في المخاطر قدارم وتراست 2008 عام المالية الرياض في الداخلية المراجعة إلدارم كمديرم تعيينها تم ثم

 .2017 في عام

 ال كينزي يبدالل  بن ةيصل /األسماذ

 في األسهم إلدارم العام للمدير مساعد منها واالستثمار البنكي القطاع في مناصب عدم فيصل األستاذ شغل

. 2020 عام حتق 2012 عام من األسهم منافظ مدير منصب في عمل كما. 2021 عام في المالية سامبا شركة

 في مناصب عدم تقلد كما.. المنافظ قدارم في المالية الرياض شركة في عمل 2012 عام حتق 2008 عام ومن

 قدارم في سعود المل  جامعة من البكالوريول شهادم علق حاصل. 2008 عام حتق 1996 عام من الرياض بن 

 .1995 عام والتسوية االعما 

 األسماذ/ سطام يبد الل  السفيلم 

 وقطاع الصناعي للقطاع متكاملة حلو  تقديم في المتخصصة الهيدروجين انظمة لشركة التنفيذي الرئيس هو

 في األمريكية المتندم بالواليات راكفورد كلية من األعما  قدارم في بكالوريول علق حاصل المتجددم، الطاقة

 عام األمريكية المتندم الواليات في قيلينوي غرب جامعة من االقتصاد في الماجستير علق وحصل. م2000 عام

 .م2002
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 :أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسيوليات  وج

 طرفًا فيها.الموافقة علق جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق  .1

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلة بنقوق التصويت المتعلقة ب صو  الصندوق. .2

مصننالح يفصننح عنه مدير الصننندوق وفقًا لالئنة  تعارضاإلشننرات، ومتق كان مناسننبًا، المصننادقة علق اي  .3

 صنادية االستثمار.

ر الصننندوق، للت كد من التزام االجتماع مرتين سنننويًا علق األقل مع مسنن و  المطابقة وااللتزام لدى مدي .4

 مدير الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

الموافقة علق جميع التغييرات األساسية والغير اساسية المنصوص عليها في الئنة صنادية االستثمار  .5

 ينطبة(.وذل  قبل حصو  مدير الصندوق علق موافقة مالكي الوحدات والهيئة او اشعارهم )حيثما 

الت كد من قيام مدير الصننننندوق بمسنننن ولياته بما ينقة مصننننلنة مالكي الوحدات وفقًا لشننننرون واحكام  .6

 الصندوق واحكام الئنة صنادية االستثمار.

الت كد من اكتما  ودقة شننرون واحكام الصننندوق واي مسننتند آخر يتضننمن قفصنناحات تتعلة بالصننندوق  .7

فة قلق الت كد من مدى توافقها مع األحكام المنصننوص عليها ومدير الصننندوق وقدارته للصننندوق، باإلضننا

 في الئنة صنادية االستثمار.

العمل ب مانة وحسنن نية واهتمام ومهارم وعناية وحرص وبما ينقة مصنلنة صنندوق االسنتثمار ومالكي  .8

 الوحدات فيه.

هننا مجلس قدارم تنندوين مننناضنننننننر االجتمنناعننات التي تبين جميع وقننائع االجتمنناعننات والقرارات التي اتخننذ .9

 الصندوق.

تقييم اداء وجودم الخنندمننات المقنندمننة من األطرات المعنيننة بتقننديم  المتضنننننننمن التقرير علق االطالع .10

 مالكي مصنننلنة ينقة بما بمسننن ولياته الصنننندوق مدير قيام من والت كد ،الخدمات الجوهرية للصنننندوق

 .العالقة ذات اللوائح في ورد وما الصندوق واحكام لشرون وفقاً  الوحدات

تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة ب صو  الصندوق وفقًا لسياسات وقجراءات مدير  .11

 الصندوق حيا  رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

علق التقرير المتضننننمن جميع الشننننكاوى واإلجراءات المتخذم حيالها، وذل  للت كد من قيام مدير  االطالع .12

الصننندوق بمسنن ولياته لما ينقة مصننلنة مالكي الوحدات وفقًا لشننرون واحكام الصننندوق وما ورد في 

 .االستثمارالئنة صنادية 

 :مكاةآل أيما  مجلس إدارة الصندوق ود

مقطوعة عن كل اجتماع ينضرا يتنملها مدير الصندوق، بينما ال يتقاضق  يتقاضق العضو المستقل مكاف م

 األعضاء الغير مستقلين اية مبالر.

 :أي تعارض مملقق أو ملم ل بين مصال  يمف مجلس إدارة الصندوق ومصال  الصندوق وه

ال يوجد في الوقت الناضر تعارض بين مصالح اعضاء مجلس قدارم الصندوق ومصالح الصندوق. وفي كل األحوا  

يسعق مدير الصندوق قلق تجنب اي تعارض مصالح منتمل، وذل  بالعمل علق وضع مصالح مالكي الوحدات 
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صالح باإلفصاح عنه قلق بالصندوق فوق اية مصالح اخرى. يلتزم عضو مجلس اإلدارم في حا  وجود تعارض م

 مدير الصندوق.

 :ج يع مجالس إدارة الصناديق الم  يشارك ةيها أي يمف مجلس الصندوق ذي العالقة وو

 
 رائدو أ

 البركات 

 يبدالرح نو أ

 ال شعل

 يبدالل و أ

 الفارس

 أح دو أ

 اللرب 
 األح د أملو أ

أو ةيصل 

 ال كينزي

أو سطام 

 السفيلم

صندوق الرياض لألسهم 

 السعفدية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

ةقة فاال م السعفدية

 مع الشريعة

√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 القيادية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للدخل 

 ال مفازن
√ √ √ X √ √ √ 

 صندوق الرياض للشركال

 ال مفسطة والصغيرة
√ √ √ X √ √ √ 

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض لإلي ار

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض للدخل

 لألسهمصندوق الرياض 

 الخليجية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لل ماجرة 

 بالريال
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لل ماجرة 

 بالدوالر
√ √ √ X √ √ √ 

 لل ماجرة صندوق الرياض

 بالريال ال منفع
√ √ √ X √ √ √ 

 لل ماجرة صندوق الرياض

 بالدوالر ال منفع
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 األمريكية
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

ةقة مع فاالعال ية ال م

 الشريعة

√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ألسهم 

 االسفاق الناشئة
√ √ X √ √ √ √ 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الجري 
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 رائدو أ

 البركات 

 يبدالرح نو أ

 ال شعل

 يبدالل و أ

 الفارس

 أح دو أ

 اللرب 
 األح د أملو أ

أو ةيصل 

 ال كينزي

أو سطام 

 السفيلم

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الشجاع

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض ال مفازن

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض ال ملفظ

صندوق الرياض الجري  

 ةق مع الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الشجاع 

 ةق مع الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ال مفازن 

 ةق مع الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

الرياض ال ملفظ صندوق 

 ةق مع الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

 X X X X √ √ √ ريت الرياض صندوق

 √ √ X X √ √ √ للفرص الرياض صندوق

 لجنة الرقابة الشريية: و25

 ال يوجد.

 مسمشار االسمد ار: و26

 ال ينطبة.

 ال فزع: و27

 ال ينطبة.

 مراجع اللسابال: و28

 :اسم مراجع اللسابال وأ

 كوبرز هاول ووتر برايس شركة

 :العنفان ال سجل وينفان الع ل ل راجع اللسابال وب

 11452 ب ص

 11414 الرياض

 السعودية العربية المملكة
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    2110400(11)966+ هاتف:

 2110401(11)966+فاكس: 

www.pwc.com  

 :األدوار األساسية ل راجع اللسابال ومسيوليات  وج

النسابات مراجعة القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للصندوق وفقًا لمعايير يقع علق عاتة مراجع 

المناسبة الصادرم عن الهيئة السعودية للمناسبين القانونيين وابداء الراي فيها وتسليمها في الوقت المندد 

 .قلق مدير الصندوق لنشرها وتسليم نسخة منها لهيئة السوق المالية

 للصندوق: مبدال مراجع اللسابالاألحكام ال نظ ة الس ود

مراجع للصندوق، علما ان مدير الصندوق سيقوم باستبدا   مراجع النساباتيقوم مدير الصندوق بتعيين 

غير مستقاًل عن مدير الصندوق او وجود ادعاءات بسوء السلوك المهني  مراجع النساباتقذا اصبح  النسابات

قليل تكاليف الصندوق مع النفاظ علق جودم األعما  المقدمة او بطلب من هيئة السوق المالية او بهدت ت

 المختار. مراجع النساباتمن قبل 

 أصفل الصندوق: و29

 :حفظ أصفل الصندوق وأ

 .يقوم مدير الصندوق بنفظ اصو  الصندوق لدى امين حفظ واحد او اكثر لصالح الصندوق

 :ةصل أصفل الصندوق وب

اصوله وعن اصو  عمالئه األخرين، ويجب ان تندد تل  األصو  يجب علق امين النفظ فصل اصو  الصندوق عن 

من خال  تسجيل األوراق المالية واألصو  األخرى لكل صندوق استثمار باسم امين النفظ لصالح ذل  الصندوق، 

 .واالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي ت يد التزاماته التعاقدية

 :ملكية أصفل الصندوق وج

قن اصو  الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق 

او مدير الصندوق من الباطن او امين النفظ او امين النفظ من الباطن او مقدم المشورم او الموزع اّي مصلنة 

مدير الصندوق او مدير الصندوق من في اصو  الصندوق او مطالبة فيما يتعلة بتل  األصو ، قال قذا كان 

الباطن او امين النفظ او امين النفظ من الباطن او مقدم المشورم او الموزع مالكًا لوحدات الصندوق، وذل  

ُافصح عنها في وفي حدود ملكيته، او كان مسموحًا بهذا المطالبات بموجب احكام الئنة صنادية االستثمار 

 .هذا الشرون واألحكام

 الشكاول:معالجة  و30

في حا  وجود اي شكوى فيما يتعلة بهذا الشرون واالحكام، فيتعين علق المسنتثمر تقديمها مكتوبة لدى مدير 

الصنندوق علق العنوان المبين ادناا، علما ب نه سيتم اطالع المستثمر علق اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند 

 :طلبها ودون مقابل

http://www.pwc.com/
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 شركة الرياض المالية

 اإلدارم العامة، مبنق

 ،69حي الشهداء، الوحدم رقم  2414

 ،7279-13241الرياض  

 المملكة العربية السعودية،

 920012299الرقم المجاني:  

  .www.riyadcapital.com :الموقع االلكتروني

 ask@riyadcapital.comاإللكتروني: البريد 

ينوم عمنل، يننة للمستثمر قينداع شنكواا لندى هيئنة  15النرد خنال  وفني حالنة تعنذر الوصنو  قلنق تسنوية او لنم يتنم 

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

 قذا اخطنرت الهيئنة مقندم ( ينوم منن تارينخ قينداع الشنكوى لندى الهيئنة، قال90األوراق المالينة بعند مضني مندم )

 الشنكوى بجنواز قيداعهنا لندى اللجننة قبنل انقضناء المندم.

 معلفمال أخرل: و31

 :السياسال واإلجرا ال الم  سممبع ل عالجة تعارض ال صال  وأ

في المصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق او الشركات  تعارضقد ينش  او قد يقع 

التابعة له ومديريه ومس وليه وموظفيه ووكالئه من جهة اخرى، وغيرا من الصنادية التي يقومون برعايتها او 

ذ في المصالح عن طرية توخي النكمة وحسن النية واخ تعارضقدارتها. وسوت يناو  مدير الصندوق حل اي 

مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطرات المتضررم ككل بعين االعتبار. وسيتم تقديم السياسات واالجراءات 

 التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح واي تعارض مصالح منتمل و/ او فعلي عند طلبها دون مقابل.

 :الجهة القمائية ال خمصة ة  أي نزاع ناشئ من أو ين االسمد ار ة  الصندوق وب

قن الجهة القضائية المختصة بالنظر في اي نزاع ناشئ من او عن االستثمار في صنادية االستثمار هي لجنة 

 الفصل في منازعات األوراق المالية.

 :قائ ة لل سمندال ال ماحة ل الك  الفحدال وج

 شرون واحكام الصندوق. .1

 التقارير والقوائم المالية واالفصاحات الالزمة المتعلقة بالصندوق.  .2

 القوائم المالية لمدير الصندوق. .3

 التقارير المتعلقة بمالكي الوحدات.  .4

أي معلفمال أخرل معروةة او ينبغ  ان يعرةها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقفل،  ود

مالكف الفحدال اللاليفن او ال لم لفن او مسمشاروهم ال هنيفن، أو من  –بشكل معقفل  –وقد يطلبها 

 :ن تمم نها شروط واحكام الصندوق الم  سيمخذ قرار اسمد ار بناً  يليهاال مفقع أ

 .ال توجد
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إي إيفا ال من قيفد الئلة صناديق االسمد ار تفاةق يليها هيئة السفق ال الية مايدا الم  ذكرل ة   وه

 :سياسال االسمد ار وم ارسات 

 ال يوجد.

 ممطلبال ال علفمال اإلضاةية: و32

 ال يوجد.

 الفحدال:إقرار من مالك  و33

لقد قمت / قمنا باالطالع علق شرون واحكام الصندوق كذل  علق خصائص الوحدات بما في ذل  المخاطر 

المصالح القائمة والمنتملة فيما يتعلة ب ي صفقة او خدمة  تعارضالمتعلقة باالستثمار في الصندوق وعن حاالت 

، كما جرى النصو  علق نسخة منها بعد التوقيع يقدمها مدير الصندوق، وتم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها

 .عليها

 

 اسم ال سمد ر 

 رقم الهفية  

 الماريخ 

 المفقيع 

 
 

 

 


