صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
Riyad Al Jarei Sharia Fund
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع
الضوابط الشرعية
مدير الصندوق :شركة الرياض المالية

الشروط واألحكام
روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس ادارة الصندوق
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام .كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ،ويقرون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط
واألحكام غير مضللة.
أي
أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق ،وال تعطي ّ
وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات الصندوق .ال تتحمل الهيئة ّ
أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه ،وال تعني موافقتها
تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وال تعطي هيئة السوق المالية ّ
على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه ،وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.
تخضع شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات االخرى كافة لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية ،كما أن المعلومات
التي تتضمنها الشروط واألحكام والمستندات األخرى وحسب علم مدير الصندوق بتاريخ تحديثها تحتوي على افصاح كامل وواضح وصحيح وغير
مضلل عن جميع الحقائق الجوهرية التي تخص الصندوق .كما يتعين على المستثمرين الراغبين باالستثمار قراءة شروط وأحكام الصندوق مع
المستندات االخرى للصندوق وفهم محتوياتها قبل اتخاذ القرار االستثماري .يعد مالك الوحدات قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلها
عند اشتراكه في أي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق .كما يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.
ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها .وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق ،ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.
تم اعتماد صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة على أنه صندوق استثمار متوافق مع الضوابط الشرعية المجازة من قبل اللجنة الشرعية
المعينة للصندوق.

تم إصدار شروط وأحكام الصندوق في  1أبريل 2009م وتم تحديثها في تاريخ  01مارس 2022م
وافقت هيئة السوق المالية على االستمرار في طرح وحداته في تاريخ  20ديسمبر 2008م
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ملخص الصندوق
 .1اسم صندوق
االستثمار

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة.

 .2فئة الصندوق/نوع
الصندوق

صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

 .3اسم مدير الصندوق

شركة الرياض المالية.

 .4هدف الصندوق

 .5مستوى المخاطر
 .6الحد األدنى
لالشتراك
واالسترداد
 .7أيام
التعامل/التقييم

 .8أيام اإلعالن

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية
المقرة من اللجنة الشرعية يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.
يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية.
الحد األدنى لالشتراك في الصندوق  5000ريال سعودي بينما الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو
االسترداد  1000ريال سعودي.
من يوم اإلثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.
سييييقوم مدير الصيييندوق بنشييير أسيييعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التعامل/التقييم على
الموقع االلكتروني لشيييييركة السيييييوق المالية السيييييعودية موداولال وعلى الموقع االلكتروني لمدير
الصندوق.

 .9موعد دفع قيمة
االسترداد

الحد األقصيييى للمدة ما بين عملية االسيييترداد وصيييرف مبلد االسيييترداد المسيييتحق لمال

الوحدة

االستثمارية هو خمسة أيام عمل.

 .10سعر الوحدة عند
الطرح األولي
(القيمة االسمية)

ال ينطبق حيث سبق وأن وم طرح وحدات الصندوق.

 .11عملة الصندوق

ريال سعودي.

 .12مدة الصندوق
وتاريخ استحقاق
الصندوق

الصندوق مفتوح ال يوجد مدة محددة.

 .13تاريخ بداية الصندوق

بدأ الصندوق في  31ديسمبر 2002م.

 .14تاريخ إصدار الشروط
واألحكام ،وآخر
تحديث لها

صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  1أبريل 2009م ووم وحديثها في واريخ  01مارس 2022م.
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 .15رسوم االسترداد
المبكر

ال يوجد.

سيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي المركب الذي
يتكون من المؤشرات التالية:
 .16المؤشر
االسترشادي

▪

▪
▪
▪

DJ Islamic Markets
S&P Saudi Sharia
سعر وكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة  6شهور
سعر وكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر

 .17اسم مشغل
الصندوق

شركة الرياض المالية.

 .18اسم أمين الحفظ

شركة إوش إس بي سي العربية السعودية.

 .19اسم مراجع
الحسابات

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون.

 .20رسوم إدارة
الصندوق

 .21رسوم االشتراك
واالسترداد

يحتسييب مدير الصييندوق  %0.85سيينويا من قيمة صييافي أصييول الصييندوق كما وخضييع الصييناديق
المستثمر فيها لرسوم إدارة.
بحد أعلى  %1من قيمة االشتراك.
رسوم االسترداد :ال يوجد.

 .22رسوم أمين الحفظ

 %0.02سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق باإلضافة إلى  10دوالر على الصفقة الواحدة.

 .23مصاريف التعامل

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية.

 .24رسوم ومصاريف
أخرى

سييييتحمل الصيييندوق جميع المصييياريف والنفقات االخرى الناوجة عن أنشيييطه الصيييندوق مإال إذا وم
استثناءهاال ويتوقع أال وتجاوز هذه المصاريف  %0.20من قيمة صافي أصول الصندوق سنويا.

 .25رسوم األداء

ال يوجد.
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 .1صندوق االستثمار:
أ .اسم الصندوق وفئته ونوعه:
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة وهو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من
الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
ب .تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق ،وآخر تحديث لها:
وم إصدار شروط وأحكام الصندوق في  1أبريل 2009م ووم وحديثها في واريخ  01مارس 2022م.
ج .تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات الصندوق:
وم وأسيس الصندوق في واريخ  31ديسمبر 2002م ووافقت هيئة السوق المالية على االستمرار في طرح
وحداوه بتاريخ  20ديسمبر 2008م.
د .مدة صندوق االستثمار:
ال ووجد مدة محددة للصندوق.

 .2النظام المطبق:
يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى
ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 .3سياسة االستثمار وممارساته:
أ.

األهداف االستثمارية للصندوق:
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة
من اللجنة الشرعية يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.

ب .أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي:
يستثمر الصندوق الغالبية العظمى من أصوله في محفظة من الصناديق العالية المخاطر كصناديق األسهم
المحلية واالقليمية والدولية وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية
الخاصة ويستثمر الجزء المتبقي من أصوله في صناديق الدخل الثابت كصناديق الصكوك والعقار والتوريق
والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمرابحة.
ج .سياسة تركيز االستثمار في أوراق مالية معينة ،أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات ،أو في بلد
معين أو منطقة جغرافية معينة ،تشتمل على الحد األدنى واالقصى لتلك األوراق المالية:
يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية
وسيقوم مدير الصندوق باالعتماد على سياسة استثمارية وتيح له إمكانية وركيز استثماراوه في فئات
متنوعة من االستثمارات كما هو موضح أدناه.
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د .جدول يوضح نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعلى:
الحد األدنى

الحد األعلى

نوع األصول
الصناديق متدنية المخاطر

بدون

بدون

صناديق الدخل الثابت

بدون

بدون

الصناديق عالية المخاطر

%70

بدون

ه .أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:
مع مراعاة ما هو وارد في الفقرة مدال أعاله فإن الصندوق يستثمر الغالبية العظمى من أصوله في محفظة
من الصناديق العالية المخاطر كصناديق األسهم المحلية واالقليمية والدولية وصناديق المؤشرات
المتداولة وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصة ويستثمر الجزء المتبقي من أصوله في
صناديق الدخل الثابت كصناديق الصكوك والعقار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق
النقد والمرابحة.
و .االفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات صندوق االستثمار:
يحق لمدير الصندوق أو وابعيه أو موظفيه االستثمار في الصندوق دون أن يكون لهذا االستثمار معاملة
خاصة عن االستثمارات األخرى لباقي المشتركين في وحدات الصندوق.
ز.

أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته
االستثمارية لصندوق االستثمار:
سيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو وخفيض وزن القيمة السوقية ألي منطقة أو سوق
وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات االصول لألوزان المشار إليها أعاله.
يعتمد مدير الصندوق في قراره برفع أو وخفيض الوزن لفئة معينة من أصول الصندوق على األداء التاريخي
لتل األصول ووقييمه لألسواق وحركة األسعار وأرباح الشركات والعوامل االقتصادية وووقع األداء
المستقبلي وعالقات االروباط المختلفة.
سوف يراقب مدير الصندوق األوضاع والسيناريوهات السياسية واالقتصادية بشكل مستمر لتغيير أوزان
أصول الصندوق إذا ما حدثت وغييرات مؤثرة لتقليل المخاطر.
سيقوم مدير الصندوق باوباع معايير دقيقة عند اختياره للصناديق المستثمر فيها بما في ذل األداء
والمخاطر المروبطة بتل الصناديق باإلضافة إلى معايير أخرى مثل دراسة ووقييم مدير الصندوق المعني.

ح .أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:
ال يوجد.
ط .أي قيد آخر على نوع من األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:
ال ووجد أي قيود أخرى فيما عدا القيود والحدود االستثمارية التي وفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط
وأحكام هذا الصندوق.
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ي .الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير
الصندوق أو مديرو صناديق آخرون:
يجوز لمدير الصندوق االستثمار في الصناديق التي يديرها مدير الصندوق أو صناديق استثمار يديرها مديرو
صناديق آخرون بما ال يتنافى مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار واالستراويجيات والقيود االستثمارية
للصندوق ويجوز لمدير الصندوق احتساب رسوم ومصاريف ول الصناديق المدارة من قبله.
ك .صالحيات صندوق االستثمار في اإلقراض واالقتراض وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة
صالحيات اإلقراض واالقتراض وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق:
يجوز للصندوق أن يقترض لحسابه بشرط أال يزيد على  %10من صافي أصول الصندوق وينبغي أن يكون
هذا االقتراض مقدما من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقا مع الضوابط الشرعية وال يجوز
للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها ما لم يكن ذل ضروريا
لعملية االقتراض المسموح له بها .وسوف يبذل مدير الصندوق الجهد الالزم للحصول على التمويل بأفضل
الشروط للصندوق ولن يقوم الصندوق بإقراض أصوله.
ل .الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:
ال ينطبق.
م .سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:
عند اوخاذه لقراراوه االستثمارية سيتوخى مدير الصندوق الحرص في أن وكون ول القرارات متوافقة مع
أعلى معايير الممارسات العالمية لالستثمار التي وحقق األهداف االستثمارية للصندوق وبحيث وراعي
التالي:
▪ ووزيع استثمارات الصندوق بشكل يراعي المخاطر المروبطة باألوراق المالية المستثمر فيها وفئة
األصول التي ونتمي إليها.
▪

مراعاة متطلبات السيولة المتوقعة للوفاء بطلبات االسترداد أو القتناص الفرص االستثمارية.

▪

مراعاة االلتزام بالقيود االستثمارية التي وفرضها األنظمة واللوائح المطبقة التي وتضمن وحقيق
مصالح مالكي الوحدات.

ن .المؤشر االسترشادي ،باإلضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر ،واألسس والمنهجية
المتبعة لحساب المؤشر:
سيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي المركب الذي يتكون من المؤشرات
التالية المزودة من قبل الجهات التالية وبحسب األسس والمنهجية المتبعة لديهم.
الجهة المزودة

المؤشر

النسبة المئوية

شركة داو جونز

DJ Islamic Markets

%64

شركة ستاندرد آند بورز

S&P Saudi Sharia

%16

متوسط أسعار وكلفة التمويل بين
البنوك السعودية

سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال
السعودي لمدة  6شهور

%10
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متوسط أسعار وكلفة التمويل بين
البنوك السعودية

سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال
السعودي لمدة شهر

%10

ويمكن الحصول على أداء المؤشر االسترشادي لهذا الصندوق من خالل موقع الرياض المالية على اإلنترنت
 www.riyadcapital.comوسيتم اإلفصاح عن األداء بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء
الصندوق.
س .عقود المشتقات:
ال يوجد.
ع .أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:
ال يوجد.

 .4المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:
أن الصندوق معرض لتقلبات عالية بسبب وكوين استثماراوه.

أ.

ب .األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل.
ج .ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل
األداء السابق.
د .االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعا لدى أي بن

محلي.

ه .يتحمل مالكي الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد وتروب على االستثمار في الصندوق.
و .يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية ووشمل هذه المخاطر التي قد وؤدي إلى وغير في صافي
أصول الصندوق أو عائداوه ما يلي:
▪

مخاطر السوق المالية :نظرا ألن وقييم الصندوق يتم على أساس القيمة السوقية لألوراق المالية التي
يمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر فإن القيمة الرأسمالية الستثمارات الصندوق ستبقى متقلبة بسبب
وقلب السوق المالية.

▪

المخاطر االقتصادية :وروبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع االقتصادي العام الذي
يؤثر في ربحية الشركات وفي مستوى التضخم ومعدالت الفائدة والبطالة لذل فإن التقلبات االقتصادية
وؤثر سلبا وإيجابا على أداء الصندوق.

▪

مخاطر تقلبات سعر الوحدة :يتعرض سعر الوحدة في الصندوق إلى التقلبات بسبب وقلبات أسعار األوراق
المالية التي يستثمر فيها الصندوق مما قد يؤثر سلبا على استثمارات العمالء.

▪

المخاطر السياسية والقانونية واألنظمة واللوائح :ووتمثل بحاالت عدم االستقرار السياسي أو صدور
وشريعات أو قوانين جديدة أو إحداث وغييرات في التشريعات أو القوانين الحالية مما قد يؤثر سلبا على
استثمارات الصندوق.

▪

مخاطر العملة :قد يستثمر الصندوق في بعض األصول االستثمارية المقومة بعمالت أخرى غير عملة
الصندوق مما يعني أن وقلبات أسعار صرف ول العمالت االخرى سوف وؤثر على قيمة سعر وحدات
الصندوق.
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▪

مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة  :هي المخاطر الناوجة عن وقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير
في أسعار الفائدة ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن وتأثر بشكل إيجابي أو سلبي
بتقلبات أسعار الفائدة.

▪

مخاطر الكوارث الطبيعية :والتي قد يكون لها وأثير سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير
الصندوق.

▪

مخاطر تعارض المصالح :قد ونشأ هناك حاالت وتعارض فيها مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات
العالقة مع مصالح المشتركين في الصندوق مما يحد من قدرة مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة
على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبا على الصندوق.

▪

مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق :يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على
مهارات وخبرات الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق وبالتالي فقد وتأثر عوائد الصندوق سلبا
نتيجة لتغير القائمين على إدارة الصندوق.

▪

مخاطر التسويات التي يقوم بها أمين الحفظ :يكون أمين الحفظ معرضا الروكاب االخطاء عند اجراءه
لعمليات وسويات الصندوق.

▪

مخاطر االعتماد على التقنية :يعتمد مدير الصندوق على وكنولوجيا المعلومات في ادارة الصندوق وحفظ
السجالت الخاصة بأصول بالعمالء وقد وتعرض نظم المعلومات التي يستخدمها مدير الصندوق لالختراقات
أو الهجمات الفيروسية أو إلى االعطال الفنية مما قد يؤخر عملية االستثمار أو يؤدي إلى اوخاذ قرارات
استثمارية خاطئة وؤثر سلبا على سعر الوحدة.

▪

مخاطر التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية :احدى الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية
اوخاذ القرار االستثماري هي التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية ولكن قد وختلف النتائج الفعلية عن ول
المتوقعة وبالتالي يمكن لذل ان يؤثر سلبا على اداء الصندوق.

▪

مخاطر تركز االستثمارات :هي المخاطر الناجمة عن وركز استثمارات الصندوق في أسهم أو قطاعات معينة
وحددها طبيعة واهداف الصندوق أو المؤشر االسترشادي.

▪

مخاطر إعادة االستثمار :وهي المخاطر الناشئة عند وواريخ استحقاق الودائع أو المرابحات من عدم ضمان
إ عادة استثمار مبالد االستثمار االصلية ومستحقاوها سواء من الفوائد أو األرباح بنفس األسعار السابقة
وكذل في حالة االستثمار في الصكوك أو السندات فقد ال يتم استثمار ووزيعاوها بنفس األسعار التي
ومت عند شراء هذه الصكوك أو السندات أو قد ال يجد عند استحقاقها أو استدعاءها أوراقا مالية مماثلة
في شروط الدفع.

▪

مخاطر االستثمارات الشرعية :وتمثل بالقيود الشرعية لالستثمار المقررة من اللجنة الشرعية للرياض
المالية والتي على ضوئها يتم وحديد الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية .حيث قد وحد هذه القيود
من الفرص االستثمارية المتاحة أمام مدير الصندوق أثناء إداروه للصندوق كما قد يؤدي خروج بعض
الشركات عن هذه القيود إلى التخلص من هذه الشركات بأسعار غير مالئمة.

▪

مخاطر االستثمار في أدوات دين غير مصنفة ائتمانياً  :في حالة عدم ووفر وصنيف ائتماني ألدوات الدين
الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة ووحليل ووقييم ول

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة

Page 8 of 40

األدوات بما وشمله من وحليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل اوخاذ القرار االستثماري وذل
يعتبر جزء من المخاطر التي قد يتأثر بها أداء الصندوق.
▪

مخاطر االستثمار في حقوق األولوية :حقوق األولوية المتداولة معرضة لتقلبات سعرية بسبب ظروف
السوق بشكل عام أو الشركات ذات العالقة مما قد يكون له وأثير على قيمة استثمارات وأداء الصندوق.

▪

مخاطر االستثمارات العقارية :ينطوي االستثمار في وحدات صناديق العقار المتداولة على التعرض
لمخاطر التغير في قيمة األصول العقارية المستثمر فيها باإلضافة إلى وعرض ول الوحدات للتذبذب
السعري في السوق.

▪

مخاطر االستثمار في بدائل المشتقات المالية المجازة من قبل اللجنة الشرعية :المشتقات المالية
هي ادوات مالية وعاقدية وتم بين أكثر من طرف واحد ويتم اشتقاق قيمتها بناء على قيمة األصول
المتضمنة في العقد مأسهم مؤشرات سندات معدالت الفائدة عمالت......الخال ووتضمن هذه العقود
على عدة مخاطر رئيسية هي :مخاطر السوق مخاطر االطراف االخرى مخاطر السيولة ومخاطر االروباط
بمشتقات أخرى.

▪

مخاطر االستثمار في بدائل البيع على المكشوف المجازة من قبل اللجنة الشرعية :البيع على
المكشوف هو قيام المستثمر باقتراض ورقة مالية ثم بيعها في السوق أمال في أن يقوم الحقا بشرائها
بسعر أقل من سعر البيع وارجاعها للمقرض .يتعرض الصندوق في هذه الحالة من البيع لمخاطرة اروفاع
سعر الورقة المالية بدال من هبوطها فيضطر عندئذ إلى شراءها من السوق بسعر أعلى من سعر البيع.

▪

مخاطر التمويل :ال ينوي الصندوق التمويل كاستراويجية أساسية لالستثمار ولكن في حالة التمويل بغرض
إدارة الصندوق بكفاءة وفاعلية فإن هناك احتمالية لتأخر الصندوق عن السداد مما قد يؤثر على أداء
الصندوق سلبا.

▪

مخاطر نتائج التخصيص :في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية فال يعتبر مدير الصندوق ضامنا
لعدد األوراق المالية التي من الممكن وخصيصها للصندوق خالل عملية بناء سجل األوامر .وبالتالي فإن
الصندوق معرض لمخاطر التخصيص بنسبة وقل عن المبلد المطلوب االكتتاب به أو مخاطر عدم التخصيص.

▪

مخاطر تأخر إدراج األوراق المالية المكتتب فيها :في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية فإن
هذه االكتتابات وكون مروبطة بموعد إدراجها في السوق المالية وبالتالي فإن أي وأخير في اإلدراج يعتبر
من المخاطر التي قد وؤثر على استثمارات وأداء الصندوق.

▪

مخاطر عدم التوزيع أو خفض التوزيعات :قد يقوم مصدر الورقة المالية بخفض أو ايقاف ووزيعاوها
لمشاكل اساسية طارئة او دفعات والتزامات غير متوقعة مما يؤثر على عوائد الصندوق أو انخفاض
ووزيعاوه أو انعدامها.

▪

مخاطر االستدعاء  :قد وحمل بعض األوراق المالية خيار االستدعاء حيث يتيح هذا الخيار لمصدر الورقة
المالية أن يستدعي الورقة المالية قبل واريخ استحقاقها مالصكوك مثالال وقد ينتج عن ذل وعرض
الصندوق الى مخاطر إعادة االستثمار.

▪

مخاطر متعلقة بالمصدر :قد وتعرض قيمة استثمارات الصندوق إلى وغيرات كبيرة في بعض األحيان بسبب
نشاطات ونتائج أعمال الشركات المصدرة لألوراق المالية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.
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▪

مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني :في حالة انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر أي ورقة مالية يملكها
الص ندوق ليقل عن التصنيف االئتماني االستثماري فإن مدير الصندوق قد يضطر للتخلص منها مما يعرض
ول الورقة المالية لتقلبات حادة وبالتالي قد يؤثر ذل سلبا على سعر الوحدة.

▪

مخاطر االئتمان :قد يتعرض أحد أطراف التعامل أو الجهة المصدرة ألي ورقة مالية سواء كانت جهة
سيادية أو شركة لعدم القدرة أو االستعداد لتلبية التزاماوها المالية في وقت محدد أو مطلقا.

▪

مخاطر السيطرة على نسبة كبيرة من أصول الصندوق :قد يمل بعض عمالء الصندوق نسبة كبيرة من
أصوله مما قد يؤثر على ووزيع استثمارات الصندوق في حال ومت عملية انسحاب ألحد او مجموعة من
هؤالء العمالء المسيطرين وذل قد يؤثر على عوائد الصندوق.

▪

مخاطر السيولة  :قد ال يتمكن مدير الصندوق من ولبية جميع طلبات االسترداد إذا بلد إجمالي قيمة ول
الطلبات  % 10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق أو إذا لم يتمكن من وسييل بعض استثماراوه نتيجة
ضعف أو انعدام التداول في السوق.

▪

مخاطر الضريبة والزكاة :قد يتحمل مالكي وحدات الصندوق اآلثار الضريبية والزكوية المتروبة على
االشتراك أو على االحتفاظ بوحدات الصندوق أو استردادها بموجب القوانين السارية في البلدان التي
يحملون جنسيتها أو رخصة االقامة فيها أو وعتبر محل اقامة عادية لهم أو موطنا مختارا لهم .ويتحمل
مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة إن وجدت على استثماراوهم في الصندوق او على الزيادة
في رأس المال الناشئة عنها.

▪

مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية األخرى :في حالة استثمار الصندوق في صناديق استثمارية
أخرى فإن جميع المخاطر المذكورة سابقا ونطبق أيضا على ول الصناديق.

 .5آلية تقييم المخاطر:
يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وذل بالتعاون مع إدارة
المخاطر لدى مدير الصندوق بما فيه من مصلحة لسير عمل الصندوق ومصلحة مالكي الوحدات.

 .6فئة المستثمرين المستهدفة لالستثمار في الصندوق:
يستهدف الصندوق فئة المستثمرين الذين يسعون إلى وحقيق ونمية رأس المال على المدى الطويل إضافة
إلى ووفير السيولة في ظل مخاطر عالية.

 .7قيود/حدود االستثمار:
يقر مدير الصندوق بالتزامه خالل إداروه للصندوق بالقيود والحدود التي وفرضها الئحة صناديق االستثمار
وشروط وأحكام هذا الصندوق.
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 .8العملة:
الصندوق مقوم بالريال السعودي .وفي حالة االشتراك بعملة أخرى غير عملة الصندوق المحددة فيتم وطبيق
سعر الصرف المعمول به في التاريخ المعني بغرض وحويل عملة المستثمر إلى عملة الصندوق .ويحق لمدير
الصندوق االستثمار في األوراق المالية واألصول بعمالت غير عملة الصندوق.

 .9مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب:
أ .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار ،وطريقة احتسابها:
الرسوم

التفاصيل وطريقة االحتساب

رسوم االشتراك

بحد أعلى  %1من قيمة االشتراك.

رسوم االسترداد/االسترداد
المبكر

ال يوجد.

رسوم نقل الملكية

ال يوجد.

رسوم إدارة

يحتسب مدير الصندوق  %0.85سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق كما وخضع
الصناديق المستثمر فيها لرسوم إدارة.

رسوم خدمات إدارية

 %0.30سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق

رسوم حفظ

 %0.02سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق باإلضافة إلى  10دوالر على
الصفقة الواحدة.

رسوم هيئة السوق المالية

 7,500ريال سنويا.

رسوم السوق المالية السعودية
موداولال

 5,000ريال سنويا.

مصاريف التعامل

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية.

مصاريف مراجع الحسابات

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية.

رسوم المؤشر االسترشادي

يتحملها مدير الصندوق.

مكافآت أعضاء مجلس ادارة
الصندوق

يتحملها مدير الصندوق.

المصاريف األخرى ووشمل
مصروفات نشر المعلومات
والتقارير والقوائم المالية
للصندوق

سيتحمل الصندوق جميع المصاريف والنفقات االخرى الناوجة عن أنشطه الصندوق
مإال إذا وم استثناءهاال ويتوقع أال وتجاوز هذه المصاريف  %0.20من قيمة صافي
أصول الصندوق سنويا.

بناء على طريقة احتساب رسوم ومصاريف الصندوق المنصوص عليها أعاله أو حسب االوفاق مع مقدم الخدمة
يتم احتساب بعض الرسوم إما من إجمالي أو من صافي أصول الصندوق.
ب .جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ،ووقت
دفعها من قبل الصندوق:
طريقة احتسابها

مثال افتراضي

الرسوم والمصاريف

بحد أعلى  %1من قيمة االشتراك

إذا وم االشتراك ب  10,000ريال فإن الرسوم وكون

رسوم االشتراك

 100ريال وخصم فورا من حساب العميل ومن ثم يتم
منح العميل عدد وحدات من الصندوق بما يعادل
 9,900ريال في يوم واريخ ونفيذ عملية االشتراك.
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الرسوم والمصاريف

طريقة احتسابها

رسوم

ال يوجد

مثال افتراضي

ال ينطبق

االسترداد/االسترداد
المبكر
رسوم نقل الملكية

ال يوجد

ال ينطبق

رسوم إدارة

يحتسب مدير الصندوق %0.85

إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم

سنويا من قيمة صافي أصول

 10,000,000ريال فإن رسوم االدارة ليوم واحد هي:

الصندوق كما وخضع الصناديق
المستثمر فيها لرسوم إدارة.
رسوم خدمات إدارية

م365÷1×%0.85×10,000,000ال =  232.88ريال.

 %0.30سنويا من قيمة صافي

إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم واريخ

أصول الصندوق.

التقييم  10,000,000ريال فإن رسوم الخدمات االدارية
ليوم واحد هي :م365÷1×%0.30×10,000,000ال=
 82.19ريال

رسوم حفظ

 %0.02سنويا من قيمة صافي

إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم واريخ

أصول الصندوق باإلضافة إلى 10

التقييم  10,000,000ريال فان رسوم الحفظ ليوم

دوالر على الصفقة الواحدة.

واحد هي م365÷1×%0.02×10,000,000ال= 6.85ريال

رسوم هيئة السوق

 7500ريال سنويا

المالية

 7500ريال سنويا يتم حسابها بشكل يومي وإضافتها
للتقييم بشكل وجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة -
م365÷7500ال × 20.55=1ريال عن يوم واحد.

رسوم السوق المالية

 5000ريال سنويا

السعودية (تداول)

 5000ريال سنويا يتم حسابها بشكل يومي وإضافتها
للتقييم بشكل وجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة -
م365÷5000ال × 13.70=1ريال عن يوم واحد.

مصاريف التعامل

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة

نسبة من قيمة التداول على سبيل المثال لو كانت

الفعلية

عمولة التداول م0.00155ال من قيمة أي صفقة وكانت
قيمة الصفقة مليون ريال سيقوم الصندوق بدفع
 1550ريال للوسيط.

مصاريف مراجع الحسابات

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة

يتم حسابها بشكل يومي وإضافتها للتقييم بشكل

الفعلية

وجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة  -م365÷6000ال
× 16.44=1ريال عن يوم واحد .بافتراض أن مصاريف
المراجعة للصندوق هي  6000ريال.

رسوم المؤشر

يتحملها مدير الصندوق

االسترشادي

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
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الرسوم والمصاريف

طريقة احتسابها

مكافآت أعضاء مجلس

يتحملها مدير الصندوق

مثال افتراضي
ال ينطبق

ادارة الصندوق
المصاريف األخرى

سيتحمل

الصندوق

جميع

وتشمل مصروفات نشر

المصاريف والنفقات األخرى الناوجة

المعلومات والتقارير

عن أنشطه الصندوق مإال إذا وم

والقوائم المالية
للصندوق

استثناءهاال ويتوقع أال وتجاوز هذه

إذا كانت قيمة صافي أصول الصندوق هي
 10 000 000ريال وكانت المصاريف والنفقات
األخرى للصندوق ومثل  %0.20من صافي األصول

المصاريف  %0.20من قيمة صافي
أصول الصندوق سنويا.

:فإن المصاريف األخرى ليوم واحد هي
م365÷1×%0.20×10 000 000ال =  54.79ريال.

لن يتحمل الصندوق أي رسوم أو وكاليف بخالف ما ذكر في الجدول أعاله .هذا ولن يتم خصم غير المصاريف الفعلية
للصندوق.
ج .جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى
الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق ،على أن يشمل التكاليف المتكررة والغير متكررة:
بافتراض أن متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل السنة هو مائة مليون م100 000 000ال ريال سعودي.
نسبتها من أصول الصندوق

النسبة من المبلغ المستثمر لمالك
الوحدات

رسوم االشتراك

ال ينطبق

%1

رسوم االسترداد/االسترداد المبكر

ال يوجد

ال يوجد

رسوم نقل الملكية

ال يوجد

ال يوجد

رسوم اإلدارة

%0.85

%0.85

رسوم خدمات ادارية

%0.30

%0.30

رسوم أمين الحفظ

%0.02

%0.02

مصاريف مراجع الحسابات ( 30ألف ريال
سنوياً على سبيل المثال)

%0.03

%0.03

مصاريف التعامل

حسب التكلفة الفعلية

حسب التكلفة الفعلية

رسوم التمويل

حسب التكلفة الفعلية

حسب التكلفة الفعلية

رسوم هيئة السوق المالية ( 7،500ريال
سنوياً )

%0.0075

%0.0075

رسوم شركة السوق المالية السعودية
( 5،000ريال سنوياً )

%0.005

%0.005

المصاريف األخرى

%0.20

%0.20

%1.4125

%1.4125

ال يوجد

%1

%1.4125

%2.4125

الرسوم والمصاريف

إجمالي نسبة التكاليف المتكررة
إجمالي نسبة التكاليف الغير متكررة
إجمالي الرسوم والمصاريف
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د .تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات
وطريقة احتسابها:
يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك بحد أعلى  %1وخصم عند االشتراك في الصندوق وال يوجد هناك رسوم
على االسترداد أو نقل الملكية.
ه .ال معلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات
والعموالت الخاصة:
يحق لمدير الصندوق ووفقا لتقديره الخاص خفض الرسوم المتعلقة باإلدارة وأي رسوم أخرى يتقاضاها .كما
يجوز لمدير الصندوق ابرام ورويبات العمولة الخاصة إذا ووافرت الشروط اآلوية:
▪

إذا قام الشخص المسؤول عن ونفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشروط لمدير الصندوق.

▪

إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي يتلقاها مدير الصندوق بشكل معقول على أنها لمنفعة عمالء مدير
الصندوق.

▪

إذا كان مبلد أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقوال في ول

الظروف.

ويقصد بترويبات العمولة الخاصة الترويبات التي يتلقى بموجبها مدير الصندوق سلعا أو خدمات إضافة إلى
خدمات ونفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة يتم دفعها مقابل الصفقات التي ووجه من خالل ذل الوسيط.
و .المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة (إن وجدت):
إن الرسوم والمصاريف المذكورة ال وشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم وحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا
لألسعار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية .ولن يقوم الصندوق باحتساب
ودفع الزكاة عن استثماراوه حيث يتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الزكاة إن وجدت على استثماراوهم في
الصندوق أو على الزيادة في رأس المال الناشئة عنها.
ز .أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق (إن وجدت):
ال يوجد.
ح .مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من
قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق:
بافتراض أن متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل السنة هو مائة وخمسة عشر م115ال مليون ريال خالل السنة
منها خمسة عشر مليون م15ال قرض ومويل وبافتراض ان مبلد االشتراك لمال

الوحدات هو مليون

م1 000 000ال ريال سعودي ميمثل نسبة  %0.87من متوسط حجم الصندوقال.
الرسوم والمصاريف

ما يتحمله الصندوق
(ريال سعودي)

ما يتحمله مالك الوحدات
(ريال سعودي)

رسوم االشتراك (*)

ال ينطبق

10,000

المبلغ المستثمر في الصندوق

ال ينطبق

1,000,000

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
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رسوم اإلدارة

977,500

8,504.25

رسوم االسترداد/االسترداد المبكر

ال يوجد

ال يوجد

رسوم نقل الملكية

ال يوجد

ال يوجد

رسوم خدمات ادارية

345,000

3,001.50

المصاريف األخرى

230,000

2,001

رسوم أمين الحفظ

23,000

200.10

مصاريف مراجع الحسابات (بافتراض انها 30
ألف سنويا)

30,000

261

رسوم هيئة السوق المالية

7,500

65.25

رسوم السوق المالية السعودية

5,000

43.5

رسوم التمويل بافتراض أنها ( )%2من مبلغ
القرض

300,000

2,610

إجمالي الرسوم والمصاريف

1,918,000

26,686.60

(*) لم يتم خصم رسوم االشتراك من مبلغ االشتراك في المثال أعاله.

بافتراض أن الصندوق قد حقق عائدا صافيا
قدره  %10بنهاية ول السنة

حجم الصندوق بنهاية السنة بعد خصم
جميع الرسوم والمصاريف
126,500,000

صافي قيمة استثمار مال
الوحدات بنهاية السنة
1,100,000

 .10التقييم والتسعير:
أ.

كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق:
يوضح الجدول التالي كيفية وقييم كل أصل يملكه الصندوق:
أصول الصندوق

طريقة التقييم

النقد

حسب كشف الحساب في نهاية يوم العمل

صناديق االستثمار

بناء على آخر اعالن لقيمة وحداتها

ب .عدد نقاط التقييم ،وتكرارها:
يتم وقييم أصول الصندوق المشار إليها في الفقرة مأال أعاله في كل يوم وقييم علما بأن أيام التقييم هي من
يوم اإلثنين وحتى الخميس من كل أسبوع على أن وكون أيام عمل في األسواق التي يستثمر فيها الصندوق
وسيقوم مدير الصندوق بنشر أسعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التقييم.
ج .اإلجراءات التي ستُ تخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير:
عند حدوث خطأ في التقييم أو التسعير يتم وصحيح الخطأ فورا وذل عن طريق إعادة ومرير عمليات االشتراك
واالسترداد مرة أخرى على السعر الصحيح بطريقة عادلة ووعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في
ذل مالكي الوحدات السابقين وفي نفس الوقت .كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فورا
في حال أن الخطأ شكل نسبة  %0,5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عنها في الموقع االلكتروني لمدير
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الصندوق والموقع االلكتروني لشركة السوق المالية السعودية موداولال ويتم االفصاح عنها أيضا في وقارير
الصندوق.
د .طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:
يتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم صافي قيمة األصول على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم
التقييم المعني.
يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بخصم المطلوبات على الصندوق من إجمالي قيمة األصول.
ه .مكان ووقت نشر سعر الوحدة ،وتكرارها:
سيقوم مدير الصندوق بنشر أسعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التقييم على الموقع االلكتروني لشركة
السوق المالية السعودية موداولال وعلى الموقع االلكتروني لمدير الصندوق .وفي حال وم وعليق وقييم وحدات
الصندوق في أي يوم وعامل فسيتم وأجيل عملية التقييم إلى يوم التعامل التالي وسوف ونشر أسعار الوحدات
في يوم العمل التالي لذل اليوم.

 .11التعامالت:
أ.

تفاصيل الطرح األولي:
ال ينطبق حيث سبق وأن وم طرح وحدات الصندوق.

ب .التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل ومسؤوليات
مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد:
يتم قبول وونفيذ طلبات االشتراك االسترداد في الصندوق في كل يوم وعامل علما بأن أيام التعامل التي يتم
فيها ولبية هذه الطلبات هي من يوم اإلثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.
يجب وقديم طلبات االشتراك واالسترداد قبل الساعة الثانية عشرة م12:00ال ظهرا من يوم التعامل ليتم ونفيذها
أي من القنوات االلكترونية .ووعد الطلبات
حسب سعر التقييم في ذل اليوم إلى فروع شركة الرياض المالية أو ٍ
التي وسلم بعد الساعة الواحدة ظهرا على أنها استلمت في يوم التعامل التالي .ويتم إصدار الوحدات واستثمار
المبالد التي وم االشتراك بها ضمن أصول الصندوق بعد حساب سعر التقييم ذو العالقة وبما ال يتجاوز  5أيام
عمل.
لمدير الصندوق الحق المطلق في رفض أي طلب اشتراك أو استرداد ويشمل ذل الحاالت التي وؤدي إلى
خرق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية و/أو األنظمة السارية على الصندوق بما في ذل شروط وأحكام
الصندوق أو إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات .أما طلبات
االسترداد فال وتم إال بموجب طلبات استرداد الصناديق المشتركة لشركة الرياض المالية.
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ج .إجراءات االشتراك واالسترداد ،بما في ذلك مكان تقديم الطلبات والمدة بين طلب االسترداد ودفع
متحصالت االسترداد لمالك الوحدات أو نقل الملكية:
يستطيع المستثمرون شراء وحدات استثمارية في الصندوق من خالل وعبئة طلب االشتراك وسيحدد عدد
الوحدات االستثمارية التي يتم االشتراك بها في الصندوق على حسب قيمة االشتراك وسعر الوحدات
االستثمارية بالسعر الالحق موهو سعر الوحدة المعمول به في يوم التقييم المعنيال.
سيتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق في كل يوم وعامل علما بأن أيام التعامل التي يتم
فيها ولبية هذه الطلبات هي من يوم اإلثنين وحتى الخميس من كل أسبوع عن طريق فروع شركة الرياض
أي من القنوات االلكترونية.
المالية أو ٍ
علما أن الحد األقصى للمدة ما بين عملية االسترداد وصرف مبلد االسترداد المستحق لمال
االستثمارية هو خمسة أيام عمل.

الوحدة

د .أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق:
مع مراعاة الفقرة مهال والفقرة موال أدناه فال يوجد هناك أي قيود على التعامل.
ه .الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:
▪

يجوز لمدير الصندوق تأجيل طلب االسترداد الى يوم التعامل التالي ،في الحاالت التالية:
.1

▪

▪

إذا بلد إجمالي قيمة طلبات االسترداد التي يطلب المستثمرون ونفيذها في يوم وعامل واحد %10
أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

يجوز لمدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك واالسترداد في الحاالت التالية:
.1

إذا طلبت منه هيئة السوق المالية القيام بذل .

.2

إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.

.3

ووقف التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية أو بأي أصول أخرى من
أصول الصندوق سواء بصورة عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندوق االستثماري.

.4

في حال وعذر على مدير الصندوق القيام بعملية وقييم الصندوق أو وسييل أصوله في الحاالت
االستثنائية أو الطارئة أو أصبح ذل غير مالئما له.

سوف يتخذ مدير الصندوق االجراءات التالية في حال فرضه أي تعليق:
.1

سيتأكد مدير الصندوق من عدم استمرار أي وعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح
مالكي الوحدات.

.2

مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشغل الصندوق
حول ذل .
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.3

.4

إشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات فور حدوث أي وعليق مع ووضيح أسباب ذل وكذل
اشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق واإلفصاح عن ذل عن طريق الموقع االلكتروني
لمدير الصندوق والموقع االلكتروني لشركة السوق المالية السعودية موداولال وأي موقع آخر متاح
للجمهور بحسب الضوابط التي وحددها هيئة السوق المالية.
وللهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذل

يحقق مصالح مالكي الوحدات.

و .اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:
في حال وم وأجيل طلبات االسترداد إلى يوم التعامل التالي فسيتم ونفيذها على أساس وناسبي مع منح
األولوية في التنفيذ اعتمادا على وقت استالم ول الطلبات.
ز.

وصف األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين:
وخضع عملية نقل الوحدات إلى مستثمرين آخرين لتعليمات الجهات التنظيمية المختصة في هذا الشأن على
سبيل المثال التوارث فإنه يقوم على اساس حكم من المحكمة الشرعية وبإشراف إدارة االلتزام والشؤون
القانونية واالجراءات المتبعة في جميع هذه الحاالت الخاصة وكل حالة حسب وضعها الخاص وذل حسب ما
وقتضيه األحكام المنظمة لنقل الوحدات إلى مستثمرين آخرين في الئحة صناديق االستثمار.

ح .الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها:
الحد األدنى لالشتراك في الصندوق  5000ريال سعودي بينما الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد
 1000ريال سعودي .كما يحق لمدير الصندوق قبول االشتراك أو االشتراك اإلضافي أو االسترداد عن طريق
القنوات اإللكترونية أو برامج االستثمار المنتظم أو غيرها بأقل من الحد األدنى.
الحد األدنى للرصيد  5000ريال سعودي وإذا كان من شأن استرداد المشترك وخفيض استثماراوه في الصندوق
إلى أقل من الحد األدنى للرصيد المسموح به وجب عليه استرداد كامل مبلد استثماره .حيث يتم صرف مبالد
االسترداد المستحقة للمستثمر بعملة الصندوق وقيدها بعملة حسابه االستثماري.
ط .الحـد األدنـى للمبلـغ التـي ينـوي مديـر الصنـدوق جمعـه واإلجـراءات المتخـذة فـي حـال عـدم الوصـول إلـى
ذلـك الحـد األدنـى فـي الصنـدوق:
ال ينطبق.

 .12سياسة التوزيع:
أ .سياسة توزيع الدخل واألرباح:
سوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح المستلمة في مجاالت استثمار الصندوق.
ب .التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:
ال ينطبق.
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ج .كيفية دفع التوزيعات:
ال ينطبق.

 .13تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:
أ.

المعلومات المتعلقة بالتقارير الســــــنوية ،بما في ذلك البيانات ربع الســــــنوية والقوائم المالية األولية
والسنوية:
▪ يقوم مدير الصيييييييندوق بإعداد التقارير السييييييينوية بما في ذل القوائم المالية السييييييينوية المراجعة والقوائم
المالية النصييييف سيييينوية المفحوصيييية ومعلومات الصييييندوق الربع سيييينوية وفق الئحة صييييناديق االسييييتثمار
ووزويدها لمالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل.
▪ يجب على الصندوق إواحة وقاريره خالل م21ال يوما من إصدار وقارير الصناديق التي يستثمر فيها.
▪ سيتم إواحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال وتجاوز م3ال أشيييييييهر مييييييين نهايييييييية فترة التقريييييييير وذل في
األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكييييييام الصييييييندوق وفي الموقييييييع االلكترونييييييي لمدير الصندوق
والموقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضيوابط التي وحددها الهيئة.
▪ سيتم إعداد القوائم المالية األولية وإواحتها للجمهور خالل مدة ال وتجاوز م30ال يوم مين نهايية فترة القوائم
وذل في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكييييييييام الصييييييييندوق وفي الموقييييييييع اإللكتروني لمدير
الصيييندوق والموقع االلكتروني للسيييوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسيييب الضييييييييييييييوابط التي وحددها
الهيئة.
▪ سيتيم إعيداد التقاريير الربيع سينوية وإواحتهيا للجمهيور خيالل م10ال أييام مين نهايية فتيرة الربع المعني وذل
في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكييام الصييندوق وفي الموقييع االلكترونييي لمدير الصندوق
والموقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضيوابط التي وحددها الهيئة.
▪ يجب على مدير الصيييندوق وضيييمين التقرير السييينوي للصيييندوق جميع مخالفات قيود االسيييتثمار المنصيييوص
عليها في الئحة صناديق االستثمار .وفي حييييييال مخالفيييييية أي ميييييين قيييييييود االسييييييتثمار المنصوص عليهييييييا في
الئحة صييناديق االسييتثمار أو في شييييييييييييييييييييروط وأحكام الصييندوق بسييبب إجراء اوخذه مدير الصييندوق أو مدير
الصيييندوق من الباطن يتعين على مدير الصيييندوق إشيييعار الهيئة بذل كتابيا بشيييكل فوري واوخاذ اإلجراءات
التصيييييحيحية الالزمة خالل م5ال أييييييام مييييين وييييياريخ وقيييييوع المخالفة وفي حال مخالفة أي من قيود االستثمار
المنصييوص عليها في الئحة صييناديق االسييتثمار او في شييروط و احكام الصييندوق بسييبب وغير في الظروف
خارج عن سييييطرة مدير الصيييندوق او مدير الصيييندوق من الباطن ولم يتم اصيييالح المخالفة خالل م5ال أيام من
واريخ وقوع المخالفة يتعين على مدير الصييييندوق اشييييعار مسييييؤول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة
وااللتزام بذل فورا مع اإلشيييييييارة إلى الخطة التصيييييييحيحية والتأكيد على إصيييييييالح المخالفة في أقرب وقت
ممكن.

ب .معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق بإواحة وقارير الصندوق من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني
للسوق وأي موقيع إلكتروني آخير متياح للجمهيور بحسيب الضوابيط التيي وحددهيا الهيئية.
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ج .معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية:
يمكن لمالكي الوحدات الحصول على التقارير الدورية للصندوق دون مقابل عن طريق لموقيع االلكترونيي لمدير
الصندوقمwww.riyadcapital.comال

والموقع

االلكتروني

للسوق

المالية

السعودية

وداول

مwww.saudiexchange.saال .كما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق
بإرسالها إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون أي مقابل.
د .أول قائمة مالية مراجعة:
وبدأ السنة المالية للصندوق من واريخ  ١يناير وونتهي في  ٣١ديسمبر من كل عام باستثناء السنة األولى من
وأسيس الصندوق والتي وبدأ فيها السنة المالية في واريخ وشغيل الصندوق وونتهي بتاريخ  31ديسمبر كما يقر
مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق.
ه .االلتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق:
يمكن لمالكي الوحدات الحصول على القوائم المالية السنوية المراجعة والتقارير الدورية للصندوق دون مقابل
من خالل الموقيع االلكترونيي لمدير الصندوق مwww.riyadcapital.comال أو عن طريق مراكز الرياض المالية أو
عن طريق مديري العالقة أو من خالل الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية موداولال
مwww.saudiexchange.saال كما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق
بإرسالها إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون أي مقابل.

 .14سجل مالكي الوحدات:
أ .إعداد السجل وتحديثه وحفظه:
يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل محدث لمالكي الوحدات وذل بشكل آلي عن طريق نظام الصناديق
ويعد سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية
المعمول به لديه وحفظه في المملكة العربية السعوديةُ .
الوحدات المثبتة فيه.
ب .إتاحة السجل لمالكي الوحدات:
يتم إواحة سجل مالكي الوحدات إلى أي مال للوحدات مجانا عند الطلب مفيما يخص الوحدات المملوكة له
فقط( سواء عن طريق مراكز الرياض المالية او هاوف الرياض المالية أو القنوات االلكترونية.

 .15اجتماعات مالكي الوحدات:
أ .الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
 .1يتم الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات برغبة من مدير الصندوق أو
.2

خالل عشرة م10ال أيام عمل من استالمه طلب كتابي من أمين الحفظ أو

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة

Page 20 of 40

 .3خالل عشييرة م10ال أيام عمل من اسييتالمه طلب كتابي من مال أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون
مجتمعين أو منفردين نسبة م%25ال على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
ب .إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:
 .1يقوم مدير الصييييندوق بدعوة مالكي الوحدات لعقد االجتماع عن طريق النشيييير في موقعة االلكتروني وموقع
ال سوق المالية ال سعودية موداولال وإر سال إ شعار كتابي مبالو سائل الورقية أو االلكترونيةال إلى مالكي الوحدات
وأمين الحفظ قبل عشيييييرة م10ال أيام عمل على األقل من االجتماع وبمدة ال وزيد عن واحد وعشيييييرين م21ال يوم
عمل قبل االجتماع على أن يحدد االشيييييييعار واريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال والقرارات المقترح
كما يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدات عبر وسائل التقنية الحديثة حسب ما يحدده مدير الصندوق.
 .2يجوز لمدير الصييندوق وعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة االشييعار المشييار اليها في الفقرة
م1ال أعاله على أن يرسيييل إشيييعارا كتابيا بذل مبالوسيييائل الورقية أو االلكترونيةال والنشييير في موقعة االلكتروني
وموقع السييوق المالية السييعودية موداولال الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشييرة م10ال أيام على
األقل وبمدة ال وزيد عن واحد وعشرين م21ال يوم عمل قبل االجتماع.
 .3ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صيييييحيحا اال إذا حضيييييره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  %25على
األقل من قيمة وحدات الصندوق
 .4إذا لم يسييتوف النصيياب الموضييح في الفقرة م3ال أعاله فيجب على مدير الصييندوق الدعوة الجتماع ثان بإرسييال
إشيييييييعار كتابي مبالوسيييييييائل الورقية أو االلكترونيةال إلى جميع مالكي الوحدات والنشييييييير في موقعة االلكتروني
وموقع السوق المالية السعودية موداولال قبل م5ال أيام على األقل ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة
ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.
ج .طريقـة تصـويت مـالكي الوحـدات وحقـوق التصـويت في اجتماعـات مـالكي الوحدات:
 .1يجوز لكل مال وحدات اإلدالء بصييوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع
ويجوز لكل مال وحدات وعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
 .2وعتبر قرارات اجتماع مالكي الوحدات نافذة عند موافقة مالكي الوحدات الذين ومثل نسيييييييبة ملكيتهم أكثر من
 %50من مجموع الوحدات الحاضيير مالكها في االجتماع أو وفق قرار صييندوق خاص بحسييب ما وقتضيييه أحكام
الئحة صناديق االستثمار ويكون التصويت إما بالوسائل الورقية أو االلكترونية.

 .16حقوق مالكي الوحدات:
أ .قائمة بحقوق مالكي الوحدات:
 .1وزويد مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل.
 .2الحصول على سجل مال
المعني.

الوحدات عند طلبها مجانا يظهر جميع المعلومات المروبطة بمال

الوحدات

 .3الحصول على التقارير والقوائم المالية واالفصاحات الالزمة المتعلقة بالصندوق دون مقابل.
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 .4إشعار مالكي الوحدات بأي وغيير في شروط وأحكام الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
 .5إشعار مالكي الوحدات برغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بمدة ال وقل  21يوم.
 .6حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على اوخاذ القرارات
 .7الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها.
 .8اشعار مالكي الوحدات بتغييرات مجلس إدارة الصندوق.
 .9دفع عوائد االسترداد في األوقات المنصوص عليها في الشروط واألحكام.
ب .سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبط بأي أصول للصندوق العام الذي يديره:
بع د التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة
بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي وشكل جزءا من أصوله .ويقرر مدير
الصندوق طبقا لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق وصويت.
▪

سياسة التصويت :سيقوم مدير الصندوق المستثمر فيه أو مدير الصندوق من الباطن باوباع السياسات
واإلجراءات الخاصة به عند قيامه بالنيابة عن المستثمرين بممارسة حق التصويت لألوراق المالية التي وعطي
لمالكها حق التصويت في األسواق المالية التي يعمل فيها.

 .17مسؤولية مالكي الوحدات:
أ.

االطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها.

ب .فهم وقبول المخاطر المتعلقة بالصندوق وإدراك درجة مالئمته لها.
ج .فيما عدا خسارة مال
التزامات الصندوق.

الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ال يكون مال

الوحدات مسؤوال عن ديون

 .18خصائص الوحدات:
جميع وحدات الصندوق هي من فئة واحدة وومثل كل وحدة وأجزاء الوحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق.

 .19التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ.

األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقـات واإلشـعارات المحـددة بموجب الئحة
صناديق االستثمار:
يخضع الصندوق لجميع األحكام المنظمة لتغييرات شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة والموافقات
واالشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار وأي وعديل عليها.

ب .اإلجراءات التي ستتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
 .1موافقة الهيئة ومال

الوحدات على التغييرات األساسية:
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أال .يجب على مدير الصيييييندوق الحصيييييول على موافقة مالكي الوحدات على التغيير األسييييياسيييييي المقترح
للصندوق من خالل قرار صندوق عادي.
بال .يجب على مدير الصييييندوق بعد الحصييييول على موافقة مالكي الوحدات الحصييييول على موافقة الهيئة
على التغيير األساسي المقترح للصندوق.
جال .يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" أيا من الحاالت اآلوية:
 .1التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته او فئته.
 .2التغيير الذي يكون له وأثير في وضع المخاطر للصندوق العام.
 .3االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 .4أي حاالت أخرى وقررها الهيئة من حين آلخر ووبلد بها مدير الصندوق.
دال .يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي وغيير أساسي.
هال .يجب على مدير الصيييندوق إشيييعار مالكي الوحدات واالفصييياح عن وفاصييييل التغييرات األسييياسيييية في
الموقع االلكتروني لمدير الصييندوق او الموقع اإللكتروني للسييوق موداولال قبل م10ال أيام من سييريان
التغيير.
وال .يجب بيان وفاصييييل التغييرات األسييياسيييية في وقرير الصيييندوق العام التي يعدها مدير الصيييندوق وفق
الئحة صناديق االستثمار.
زال .يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداوهم قبل سريان أي وغيير أساسيييي دون فيييرض
أي رسوم استرداد مإن وجدتال.
 .2إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي وغييرات غير اساسية:
أال .يجب على مدير الصيييييندوق إشيييييعار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصييييياح في الموقع االلكتروني لمدير
الصيييندوق بأي وغيرات غير اسييياسيييية في الصيييندوق العام قبل م10ال من سيييريان التغيير ويحق لمالكي
الوحدات الصيييندوق العام اسيييترداد وحداوهم قبل سيييريان التغيير غير االسييياسيييي دون فرض اي رسيييوم
استرداد مإن ُوجدتال.
بال .يجب على مدير الصيييييييندوق الحصيييييييول على موافقة مجلس إدارة الصيييييييندوق قبل إجراء أي وغيير غير
أساسي.
جال .يقصد "بالتغيير غير االساسي" أي وغيير ال يعد وغييرا اساسيا وفق الئحة صناديق االستثمار.
دال .يجب على مدير الصندوق بيان وفاصيل التغييرات غير اال ساسية في وقارير الصندوق العام وفق الئحة
صناديق االستثمار.
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 .20إنهاء وتصفية الصندوق:
أ .الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واإلجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار:
 .1إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق ال وكفي لتبرير استمرار وشغيل الصندوق.
 .2أية أسباب أو ظروف أخرى بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار.
 .3حدوث وغييرات في األنظمة واللوائح التي وحكم عمل الصندوق.
 .4أي أسباب او ظروف أخرى بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار.
ب .اإلجراءات المتبعة لتصفية صندوق االستثمار:
.1

يقوم مدير الصندوق بإومام مرحلة بيع أصول الصندوق وووزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل
انتهاء مدة الصندوق.

.2

لغيرض إنهياء الصنيدوق يقيوم مديير الصنيدوق بإعيداد خطية وإجيراءات إنهياء الصنيدوق بما يحقيق مصلحة
مالكيي الوحدات ويجيب علييه الحصيول عليى موافقية مجليس إدارة الصنيدوق محيثميا ينطبيقال عليى هيذه
الخطية قبيل القييام بيأي إجيراء فيي هيذا الشيأن.

.3

يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل
مدة ال وقل عن م21ال يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

.4

يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها في الفقرة م2ال أعاله.

.5

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خالل م10ال أيام من انتهاء
مدة الصندوق وفق الئحة صناديق االستثمار.

.6

يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو وصفيته.

.7

يجب على مدير الصندوق ووزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو وصفيته
دون وأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

.8

يجب على مدير الصندوق وزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفق الئحة صناديق االستثمار خالل
مدة ال وزيد على م70ال يوما من واريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو وصفيته متضمنا القوائم المالية النهائية
المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

.9

إشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق ووعيين مصفي بديل.

.10

يجوز لمدير الصندوق أن يباشر في إنهاء الصندوق إذا قام بإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات
كتابيا قبل مدة ال وقل عن  21يوما من واريخ إنهاء الصندوق وذل بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة
الصندوق.
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.11

يقوم مدير الصندوق بإجراءات وصفية الصندوق فور انتهائه ووسديد ما عليه من مطلوبات ومن ثم يتم
ووزيع ما يتبقى من أصول الصندوق على المستثمرين خالل شهرين من واريخ ذل اإلشعار مكل مستثمر
بنسبة ما يملكه من وحدات إلى إجمالي الوحدات التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتى ذل الحينال.

.12

يقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه االلكتروني وموقع شركة السوق المالية السعودية-وداول عن
انتهاء مدة الصندوق ومدة وصفيته.

ج .في حال انتهاء مدة الصندوق:
في حال انتهاء مدة الصندوق ال يتقاضى مدير الصندوق أي اوعاب وخصم من أصول الصندوق.

 .21مدير الصندوق:
أ.

اسم مدير الصندوق:
شركة الرياض المالية.

ب .رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
شركة الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة .وعمل بموجب ورخيص من هيئة السوق المالية برقم م07070-37ال
وسجل وجاري رقم .1010239234
ج .العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق:
الرييياض المالييية
واحة غرناطة
 – 2414حي الشهداء وحدة رقم 69
الرياض 7279 – 13241
المملكة العربية السعودية
هاوف920012299 :
د .عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعنوان أي موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن
معلومات عن صندوق االستثمار:
www.riyadcapital.com
ه .بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:
رأس المال المدفوع  500مليون ريال سعودي.
و .ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واالرباح للسنة المالية السابقة:
عن سنة ( 2020ألف ريال سعودي)
اإليرادات

582,294

صافي الدخل

360,691
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ز.

األدوار األساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق:
الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق والمسؤوليات التي يطلع بها هي كما يلي:
.1

وحديد الفرص االستثمارية وونفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق.

.2

وضع إجراءات اوخاذ القرارات التي ينبغي إوباعها عند ونفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعمال الصندوق.

.3

إطالع هيئة السوق المالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو وطورات قد وؤثر على أعمال الصندوق.

.4

ضمان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالح الصندوق.

.5

ونفيذ استراويجية الصندوق الموضحة في هذه الشروط واألحكام.

.6

اإلشراف على أداء األطراف المتعاقد معهم الصندوق من الغير.

.7

ورويب وصفية الصندوق عند انتهائه.

.8

وزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع المعلومات الالزمة المتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء المجلس من
أداء مسؤولياوهم بشكل كامل.

.9

التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

 .10االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق المالية والعمل لمصلحة
مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية وشروط
وأحكام الصندوق.
 .11يعتبر مدير الصندوق مسؤول عن إدارة الصندوق وعمليات الصندوق بما في ذل طرح وحدات الصندوق
والتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها واضحة وصحيحة وغير مضللة.
 .12مسؤولية المدير أمام مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهماله أو سوء وصرفه أو
وقصيره المتعمد أو احتياله.
 .13وضع السياسات واالجراءات لرصد المخاطر التي وؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل
معها على أن وتضمن القيام بعملية وقييم المخاطر بشكل سنوي على األقل.
 .14وطبييق برنيامج مراقبية المطابقية وااللتيزام لكيل صيندوق اسيتثمار يديره.
 .15التعاون مع جمييع األشيخاص المعنيين بيأداء مهيام الصيندوق بميا في ذلي أميين الحفيظ ومراجيع
الحسيابات ووزويي دهم بجمييع ميا يليزم ألداء واجبياوهم ومهيامهم وفقا لالئحة صناديق االستثمار وإعداد
وقرير سنوي يتضمن وقييما ألداء وجودة الخدمات المقدمة من األشخاص المعنيين ويجب أن يقدم مدير
الصندوق التقرير المشار اليه الى مجلس إدارة الصندوق.
 .16إعداد وقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها ووقديمة الى مجلس إدارة
الصندوق.
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 .17االلتزام ما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية.
ح .أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية ،أو من الممكن أن تتعارض مع
أنشطة صندوق االستثمار:
وموظفوه وعمالؤه ومديروهم
ّ
قد يشارك مدير الصندوق والشركات التابعة له ومديروه ومسؤولوه
ومسؤولوهم وموظفوهم ووكالئهم في استثمارات مالية أو أعمال مهنية أخرى والتي قد يكون من شأنها
أحيانا أن وؤدي إلى وعارض في المصالح مع الصندوق وفي ول الحالة سيفصح مدير الصندوق عن ذل بشكل
فوري في موقعة االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية موداولال والحقا في وقارير الصندوق التي يطلع
عليها مالكي الوحدات وسيسعى مدير الصندوق لحل أي وعارض من هذا النوع عبر وطبيق اإلجراءات المتبعة
من ِقبل مدير الصندوق بشكل عادل.
قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو الشركات التي كانت وابعة له
في السابق أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي ومتل فيها شركة الرياض المالية حقوقا مباشرة أو غير
مباشرة وعلى سبيل المثال فقد وقدم شركة الرياض المالية أو بعض الشركات التابعة لها خدمات معينة
للصندوق وعلى وجه الخصوص قد يقدم فريق المصرفية االستثمارية بشركة الرياض المالية خدمات استشارية
بشأن ورويب التمويالت للصندوق وسيحصل على رسوم مستحقة للصندوق عند ونفيذ أي معاملة ومويل.
في حال قيام الصندوق بالحصول على ومويل مقدم من أي من المصارف المرخصة للعمل في المملكة العربية
السعودية بما في ذل بن الرياض وهو الشركة المالكة لمدير الصندوق مالرياض الماليةال فإن أي معامالت
قد وتم بين الطرفين سيتم اوخاذها بناء على أساس مستقل ووجاري وسيقوم مدير الصندوق ببذل الجهد الالزم
للحصول على أفضل الشروط للتمويل التي وحقق مصالح مالكي الوحدات.
ال يتضمن الوارد أعاله وفسيرا كامال وشامال وولخيصا لكافة مواطن وعارض المصالح المحتملة التي ينطوي
عليها اال ستثمار في وحدات في الصندوق .لذا فإننا نوصي وبشدة كافة المستثمرين المحتملين السعي
للحصول على المشورة المستقلة من مستشاريهم المهنيين المرخصين .وسوف يحاول مدير الصندوق حل أي
وعارض في المصالح عن طريق ووخي الحكمة وحسن النية وأخذ مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطراف
المتضررة ككل بعين االعتبار .وسيتم وقديم السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة وعارض المصالح وأي
وعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها دون مقابل.
ط .حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن:
يحق لمدير الصندوق وعيين مدير للصندوق من الباطن حسبما يراه مناسبا وفيما يصب في مصلحة مالك
الوحدات وذل بمراعاة االنظمة والقيود التي نصت عليها الئحة صناديق االستثمار.
ي .األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:
يحق لهيئة السوق المالية عزل مدير الصندوق واوخاذ أي إجراء وراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أو اوخاذ
أي إجراء آخر وراه مناسبا وذل في حال وقوع أي من الحاالت اآلوية:
 .1ووقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذل .
 .2إلغاء ورخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو وعليقه من قبل الهيئة.
 .3وقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ورخيصه في ممارسة نشاط االدارة.
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 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل وراه جوهريا بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير الصندوق االستثمارية الذي يدير أصول االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص
آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى وراها الهيئة بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.

 .22مشغل الصندوق:
أ.

اسم مشغل الصندوق:
شركة الرياض المالية.

ب .رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
شركة الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة .رأس المال المدفوع  500مليون ريال سعودي  -وعمل بموجب
ورخيص من هيئة السوق المالية برقم م07070-37ال وسجل وجاري رقم .1010239234
ج .العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل للصندوق:
واحة غرناطة
 – 2414حي الشهداء وحدة رقم 69
الرياض 7279 – 13241
المملكة العربية السعودية
هاوف920012299 :
www.riyadcapital.com
الموقع اإللكتروني:
د .األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق:
 .1وقييم أصول الصندوق وقييما كامال وعادال.
 .2وسعير وحدات الصندوق في نقاط التقييم المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
.3

استالم طلبات االشتراك واالسترداد في مواعيد وقديمها المحددة في شروط واحكام الصندوق.

 .4ونفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال وتعارض مع الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام
الصندوق.
 .5إصدار وحدات الصندوق واستردادها كما وحددها شروط وأحكام الصندوق.
 .6االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.
 .7ووثيق األخطاء في وقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة.
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 .8وعويض مالكي الوحدات المتضررين مبما في ذل
التسعير دون وأخير.

مالكي الوحدات السابقينال عن جميع أخطاء التقييم أو

 .9االحتفاظ بالدفاور والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
 .10إعداد وحفظ ووحديث سجل مالكي الوحدات الذي يجب ان يحتوي على المعلومات التالية بحد أدنى:
▪ اسم مال

الوحدات وعنوانه وأرقام التواصل.

▪ رقم الهوية الوطنية لمال الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سييفره أو رقم سييجله التجاري بحسييب
الحال أو أي وسيلة وعريف أخرى وحددها الهيئة.
▪ جنسية مال

الوحدات.

▪ واريخ وسجيل مال

الوحدات في السجل.

▪ بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراها كل مال
▪ الرصيد الحالي لعدد الوحدات مبما في ذل

وحدات.

أجزاء الوحداتال المملوكة لكل مال

▪ أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مال

وحدات.

وحدات.

 .11ووزيع األرباح على مالكي الوحدات حسب ما وحدده شروط وأحكام الصندوق.
ه .حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن:
يجوز لمشغل الصندوق وعيين جهات مزودة للخدمات ووغييرها وإعادة وكليفها ولذل
الصندوق وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

للقيام بمهام وشغيل

و .المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا ثالثا فيما يتعلق بالصندوق:
ال يوجد.

 .23أمين الحفظ:
أ.

اسم أمين الحفظ:
شركة إوش إس بي سي العربية السعودية

ب .رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:
شركة إوش إس بي سي العربية السعودية ورخيص هيئة السوق المالية رقم م37-05008ال.
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ج .العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:
 7267المروج شارع العليا.
الرياض 2255-12283
المملكة العربية السعودية
الموقع االلكترونيwww.hsbcsaudi.com :
د .األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق:
.1

عد أمين الحفظ مسييييؤوال عن التزاماوه وفقا ألحكام الئحة صييييناديق االسييييتثمار سييييواء أدى مسييييؤوليات
ُي ّ
بشييكل مباشيير أم كُ لِ ف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صييناديق االسييتثمار والئحة مؤسييسييات السييوق
المالية

.2

عد أمين الحفظ مسيييؤوال وجاه مدير الصيييندوق ومالكي الوحدات عن خسيييائر الصيييندوق الناجمة بسيييبب
وي ّ
ُ
احتيال أو إهمال أو سوء وصرف أو وقصيره المتعمد.

.3

عد أمين الحفظ مسييييؤوال عن حفظ أصييييول الصييييندوق وحمايتها لصييييالح مالكي الوحدات وهو مسييييؤول
ُي ُّ
كذل

عن اوخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيمها يتعلق بحفظ أصيييييييول الصيييييييندوق .وفقا لتعليمات

مدير الصندوق وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية.
ه .حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن:
يجوز ألمين الحفظ وكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من وابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن للصندوق
االستثماري يتولى حفظ أصوله .ويدفع أمين الحفظ أوعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده
الخاصة.
و .المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بالصندوق:
ال يوجد.
ز.

األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:
يمكن عزل أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية حسب الحاالت الواردة في الئحة صناديق االستثمار كما
يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ إذا رأى بشكل معقول أن عزله في مصلحة مالكي الوحدات على أن يتم
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذل

فورا وبشكل كتابي وسيعين مدير الصندوق بديال خالل ثالثين م30ال يوم

عمل من استالم االشعار.
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 .24مجلس إدارة الصندوق:
أ.

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية:
اسم العضو

بيان العضوية

مستقل

غير مستقل

األستاذ /رائد غيث البركاتي

رئيس

✓

األستاذ /عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل

عضو

✓

األستاذ /أحمد الحربي

عضو

✓

األستاذة /أمل محمد األحمد

عضو

✓

الدكتور /عبد الوهاب سعيد أبو داهش

عضو

✓

األستاذ /سطام عبد الله السويلم

عضو

✓

ب .مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
األستاذ /رائد غيث البركاتي
يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي المساعد وشغل سابقا منصب مدير ادارة الوساطة وخدمات التوزيع
بالرياض المالية ومديرا إلدارة المصرفية االستثمارية بالرياض المالية لدية خبرة أكثر من  19سنة في المصرفية
االستثمارية ومصرفية الشركات حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سافوك عام 2001
وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة المل

فهد للبترول والمعادن.

األستاذ /عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل
هو الرئيس األول لالستراويجية ووطوير األعمال لشركة الرياض المالية .وقد شغل المشعل مناصب إدارية
وقيادية متعددة قبل انضمامه لشركة الرياض المالية حيث عمل في هيئة السوق المالية في عدة مجاالت
منها التفتيش على المؤسسات المالية ووطوير المنتجات االستثمارية .كما عمل المشعل مستشارا لدى رئيس
مجلس هيئة السوق المالية قبل أن يعين مديرا إلدارة إصدار الصناديق العامة حصل المشعل على درجة
الماجستير في المالية واالستثمار من جامعة نوونقهام والبكالوريوس في المحاسبة واإلدارة المالية من جامعة
هال في المملكة المتحدة.
األستاذ /أحمد الحربي
الرئيس األول للعمليات حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية – جامعة وست فيرجينا –
الواليات المتحدة األمريكية .بدأ مسيروه المهنية في إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في مجموعة سامبا
المالية .انضم الى الرياض المالية في  2013كمدير للقنوات اإللكترونية ثم وم وعيينه كمدير لخدمات التوزيع في
.2017
األستاذة /أمل محمد األحمد
الرئيس األول للمخاطر في شركة الرياض المالية حاصله على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة
األردنية باإلضافة إلى حصولها على شهادات مهنية في المحاسبة والمراجعة الداخلية .بدأت مسيروها المهنية
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في إدارة المراجعة الداخلية في شركة أرامكو السعودية ثم التحقت بإدارة المراجعة الداخلية في بن

الرياض

ثم وم وعيينها كمديرة إلدارة المراجعة الداخلية في الرياض المالية عام  2008وورأست إدارة المخاطر في الشركة
عام .2017
الدكتور /عبد الوهاب سعيد أبو داهش
هو الرئيس التنفيذي لشركة سكني للتمويل العقاري موحت التأسيسال وعضو لجنة التمويل في وزارة اإلسكان
وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة والية االستثمارية وشغل سابقا منصب مدير عام المالية واالستثمار
في مجموعة الجار الله وقبل ذل

مدير عام لالستثمار ووطوير األعمال في مجموعة العيسى .عمل في بن

الرياض من عام 2001م إلى 2005م بوظيفة كبير اقتصاديين في القسم االقتصادي ثم شغل منصب مدير
بحوث االستثمار في إدارة األصول .وقبل ذل

عمل في وزارة المالية واالقتصاد الوطني وصندوق النقد

الدولي .حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد من الجامعة األمريكية بواشنطن في عام 1998م.
األستاذ /سطام عبد الله السويلم
هو الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الهيدروجين المتخصصة في وقديم حلول متكاملة للقطاع الصناعي وقطاع
الطاقة المتجددة حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من كلية راكفورد بالواليات المتحدة األمريكية في
عام 2000م .وحصل على الماجستير في االقتصاد من جامعة غرب إيلينوي في الواليات المتحدة األمريكية عام
2002م.
ج .أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته:
.1

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.

.2

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

.3

اإلشييراف ومتى كان مناسييبا المصييادقة على أي وعارض مصييالح يفصييح عنه مدير الصييندوق وفقا لالئحة
صناديق االستثمار.

.4

االجتماع مروين سيينويا على األقل مع مسييؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصييندوق للتأكد من التزام
مدير الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

.5

الموافقة على جميع التغييرات األساسية والغير أساسية المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار
وذل قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة او اشعارهم محيثما ينطبقال.

.6

التأكد من قيام مدير الصييييندوق بمسييييؤولياوه بما يحقق مصييييلحة مالكي الوحدات وفقا لشييييروط وأحكام
الصندوق وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

.7

التأكد من اكتمال ودقة شييروط وأحكام الصييندوق وأي مسييتند آخر يتضييمن إفصيياحات وتعلق بالصييندوق
ومدير الصييندوق وإداروه للصييندوق باإلضييافة إلى التأكد من مدى ووافقها مع األحكام المنصييوص عليها
في الئحة صناديق االستثمار.
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.8

العمل بأمانة وحسين نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصيلحة صيندوق االسيتثمار ومالكي
الوحدات فيه.

.9

وييدوين محيياضييييييير االجتميياعييات التي وبين جميع وقييائع االجتميياعييات والقرارات التي اوخييذهييا مجلس إدارة
الصندوق.

 .10االطالع على التقرير المتضيييييييمن وقييم أداء وجودة الخييدمييات المقييدميية من األطراف المعنييية بتقييديم
الخدمات الجوهرية للصيييندوق والتأكد من قيام مدير الصيييندوق بمسيييؤولياوه بما يحقق مصيييلحة مالكي
الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في اللوائح ذات العالقة.
 .11وقييم آلية وعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا لسياسات وإجراءات مدير
الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 .12االطالع على التقرير المتضييييمن جميع الشييييكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها وذل للتأكد من قيام مدير
الصييندوق بمسييؤولياوه لما يحقق مصييلحة مالكي الوحدات وفقا لشييروط وأحكام الصييندوق وما ورد في
الئحة صناديق االستثمار.
د .مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
يتقاضى العضو المستقل مكافأة مقطوعة عن كل اجتماع يحضره يتحملها مدير الصندوق بينما ال يتقاضى
األعضاء الغير مستقلين أية مبالد.
ه .أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
ال يوجد في الوقت الحاضر وعارض بين مصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق .وفي كل األحوال
يسعى مدير الصندوق إلى وجنب أي وعارض مصالح محتمل وذل بالعمل على وضع مصالح مالكي الوحدات
بالصندوق فوق أية مصالح أخرى .يلتزم عضو مجلس اإلدارة في حال وجود وعارض مصالح باإلفصاح عنه إلى
مدير الصندوق.
و .جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق:
أ .رائد
البركاتي

أ .عبدالرحمن
المشعل

أ .عبدالله
الفارس

أ .أحمد
الحربي

أ .أمل األحمد

د.عبدالوهاب
أبو داهش

أ .سطام
السويلم

صندوق الرياض لألسهم
السعودية

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
السعودية المتوافقة
مع الشريعة

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
القيادية

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للدخل
المتوازن

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للشركات
المتوسطة والصغيرة

√

√

√

X

√

√

√
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أ .رائد
البركاتي

أ .عبدالرحمن
المشعل

أ .عبدالله
الفارس

أ .أحمد
الحربي

أ .أمل األحمد

د.عبدالوهاب
أبو داهش

أ .سطام
السويلم

صندوق الرياض لإلعمار

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للدخل

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
الخليجية

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمتاجرة
بالريال

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمتاجرة
بالدوالر

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمتاجرة
المتنوع بالريال

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمتاجرة
المتنوع بالدوالر

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
األمريكية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
األوروبية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
اليابانية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
اآلسيوية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
العالمية المتوافقة مع
الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض ألسهم
االسواق الناشئة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض العقاري
العالمي

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض العالمي
للدخل

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض للسندات
الدولية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الجريء

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الشجاع

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض المتوازن

√

√

X

√

√

√

√
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أ .رائد
البركاتي

أ .عبدالرحمن
المشعل

أ .عبدالله
الفارس

أ .أحمد
الحربي

أ .أمل األحمد

د.عبدالوهاب
أبو داهش

أ .سطام
السويلم

صندوق الرياض المتحفظ

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الجريء
المتوافق مع الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الشجاع
المتوافق مع الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض المتوازن
المتوافق مع الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض المتحفظ
المتوافق مع الشريعة

√

√

X
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 .25لجنة الرقابة الشرعية:
أ.

أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم:
اسم العضو

بيان العضوية

مؤهالته

الشيخ  /عبد الله بن
سليمان بن منيع

رئيس

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة والرئيس السابق لمحاكم
مكة المكرمةُ .عين نائبا عاما للرئيس العام للبحوث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عام 1396ه ومستشار للعديد
من المؤسسات المالية اإلسالمية في العالم وله العديد من
المؤلفات والبحوث حول المصرفية اإلسالمية.

الشيخ  /د .عبد الله بن
محمد المطلق

عضو

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة وعضو اللجنة الدائمة
لإلفتاء والرئيس السابق لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي
للقضاء ومستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية
وله العديد من المؤلفات والبحوث حول المعامالت المالية
اإلسالمية.

الشيخ  /د .محمد بن علي
القري

عضو

أستاذ في جامعة المل عبد العزيز قسم االقتصاد اإلسالمي
بجده والرئيس السابق لمركز بحوث االقتصاد اإلسالمي
بالجامعة .وخبير في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤومر
اإلسالمي بجده ومستشار للعديد من المؤسسات المالية
اإلسالمية في العالم وله العديد من المؤلفات والبحوث
حول المصرفية اإلسالمية.

ب .بيان أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها:

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة

Page 35 of 40

 .1وتمثل مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية في وضع الضوابط الشرعية لالستثمار والمراجعة الدورية لها.
 .2يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف لجنة الرقابة الشرعية.
 .3يستثمر الصندوق كافة أصوله وفقا للضوابط الشرعية لالستثمار التي قرروها اللجنة الشرعية في الرياض
المالية وفقا للفقرة مدال أدناه.
ج .تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:
يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف اللجنة الشرعية ملجنة الرقابة الشرعيةال.
د .تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول
واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق:
▪

الضوابط المتعلقة بالنشاط (حيثما ينطبق):
يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات ذات األغراض المباحة مثل انتاج السلع والخدمات النافعة
والتجارة والصناعة وما إلى ذل وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي
ما يلي:
 .1ممارسة األنشطة المالية التي ال وتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي وتعامل بالفائدة
الربوية وشركات التأمين التقليدية.
 .2إنتاج وووزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاوها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة
الشرعية.
 .3انتاج ونشر األفالم والكتب والمجالت والقنوات الفضائية اإلباحية.
 .4المطاعم والفنادق التي وقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذل

أماكن اللهو المحرم.

 .5أي نشاط آخر وقرره اللجنة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.
▪

الضوابط المتعلقة بأدوات االستثمار (حيثما ينطبق):
 .1ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي وزيد فيها نسبة المديونية الربوية مقروض ووسهيالت
مدفوعة بفائدةال عن  %33من متوسط القيمة السوقية للشركة.
 .2ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي وزيد نسبة السيولة النقدية مالنقود والحسابات
المدينةال فيها عن  %45من متوسط القيمة السوقية للشركة.
 .3ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي وزيد فيها نسبة االستثمار الربوي مالودائع والسندات
بفائدة مدفوعةال عن  %33من متوسط القيمة السوقية للشركة.
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 .4ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي وزيد فيها نسبة الدخل المحرم ممن مصادر غير متوافقة
مع أحكام الشريعةال عن  %5من إجمالي دخل الشركة.
 .5يجوز للصندوق االستثمار في عمليات المرابحة والصكوك والشهادات المالية وصناديق االستثمار
أو أي ادوات اخرى وتوافق مع الضوابط الشرعية.
 .6ال يجوز وأجير األصول العقارية إال ألنشطة ذات غرض مباح.
 .7يجوز وعامل الصندوق بصيد التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط.
 .8ال يجوز وداول األسهم من خالل األدوات االستثمارية التالية إال بعد موافقة اللجنة الشرعية:
•

الصور الجائزة من المشتقات المالية.

•

الصور الجائزة من البيع على المكشوف.

•

الصور الجائزة من اقراض االسهم المملوكة للصندوق.

المراجعة الدورية (حيثما ينطبق):

▪

وتم دراسة ووافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية بشكل دوري وفي حال عدم موافقة
إحدى الشركات المملوكة في الصندوق مع الضوابط الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر
الصندوق فسيتم بيعها في مدة ال وتجاوز  90يوما من واريخ المراجعة.
التطهير (حيثما ينطبق):

▪

سوف وتم عملية وطهير الصندوق من الدخل المحرم الذي استلمه الصندوق حيث يقوم مدير الصندوق
بتحديد نسبة الدخل المحرم من االرباح الموزعة للشركات المساهمة المستثمر فيها وايداعها في
حساب خاص يتم الصرف من خالله على األعمال الخيرية.

 .26مستشار االستثمار:
ال يوجد.

 .27الموزع:
ال يوجد.
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 .28مراجع الحسابات:
أ .أسم مراجع الحسابات:
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون.
ب .العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات:
ص ب 69658
الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاوف+966(11)2065333 :
فاكس+966(11)2065444 :
Ibrahim.albassam@pkf.com
ج .األدوار األساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته:
يقع على عاوق مراجع الحسابات مراجعة القوائم المالية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين وابداء الرأي فيها ووسليمها في الوقت المحدد إلى مدير الصندوق.
د .االحكام المنظمة الستبدال مراجع الحسابات للصندوق:
يقوم مدير الصندوق بتعيين مراجع الحسابات للصندوق علما أن مدير الصندوق سيقوم باستبدال مراجع
الحسابات إذا أصبح مراجع الحسابات غير مستقال عن مدير الصندوق أو وجود ادعاءات بسوء السلوك المهني أو
بطلب من هيئة السوق المالية أو بهدف وقليل وكاليف الصندوق مع الحفاظ على جودة األعمال المقدمة من
قبل مراجع الحسابات المختار.

 .29أصول الصندوق:
أ.

حفظ أصول الصندوق:
يقوم مدير الصندوق بحفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ واحد أو أكثر لصالح الصندوق.

ب .فصل أصول الصندوق:
يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه األخرين ويجب أن وحدد ول
األصول من خالل وسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذل
الصندوق واالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي وؤيد التزاماوه التعاقدية.
ج .ملكية أصول الصندوق:
إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة .وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق
أي مصلحة
أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ّ
في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتل األصول إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق وذل
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في حدود ملكيته أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار ُو ُأفصح عنها في
هذه الشروط واألحكام.

 .30معالجة الشكاوى:
في حال وجود أي شكوى فيما يتعلق بهذه الشروط واالحكام فيتعين على المسيتثمر وقديمها مكتوبة لدى
مدير الصيندوق على العنوان المبين أدناه علما بأنه سيتم اطالع المستثمر على اإلجراءات الخاصة بمعالجة
الشكاوى عند طلبها ودون مقابل:
شركة الرياض المالية
مبنى اإلدارة العامة
 2414حي الشهداء الوحدة رقم 69
الرياض 13241-7279
المملكة العربية السعودية
الرقم المجاني920012299 :
الموقع االلكتروني.www.riyadcapital.com :
وفيي حالية وعيذر الوصيول إليى وسيوية أو ليم يتيم اليرد خيالل  15ييوم عميل يحيق للمستثمر إييداع شيكواه ليدى
هيئية السيوق الماليية -إدارة شيكاوى المسيتثمرين كميا يحيق للمشيترك إييداع شيكواه ليدى لجنية الفصيل فيي
منازعيات األوراق الماليية بعيد مضيي ميدة م90ال ييوم مين وارييخ إييداع الشيكوى ليدى الهيئية إال إذا اخطيرت الهيئية
مقيدم الشيكوى بجيواز إيداعهيا ليدى اللجنية قبيل انقضياء الميدة.

 .31المعلومات األخرى:
أ .السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح:
قد ينشأ أو قد يقع وعارض في المصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات
التابعة له ومديريه ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو
إداروها .وسوف يحاول مدير الصندوق حل أي وعارض في المصالح عن طريق ووخي الحكمة وحسن النية وأخذ
مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطراف المتضررة ككل بعين االعتبار .وسيتم وقديم السياسات واالجراءات
التي ستتبع لمعالجة وعارض المصالح وأي وعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها دون مقابل.
ب .الجهة القضائية المختصة في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصندوق
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة
الفصل في نزاعات األوراق المالية.
ج .قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات:
 .1شروط وأحكام الصندوق.
 .2التقارير والقوائم المالية واال فصاحات الالزمة المتعلقة بالصندوق.
 .3القوائم المالية لمدير الصندوق.
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 .4التقارير المتعلقة بمالكي الوحدات.
د .أي معلومات أخرى معروفة أو ينبغي ان يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول،
وقد يطلبها – بشكل معقول – مالكو الوحدات الحاليون او المحتملون او مستشاروهم المهنيون ،أو من
بناء عليها:
المتوقع أن تتضمنها شروط واحكام الصندوق التي سيتخذ قرار استثمار ً
ال يوجد.
ه .أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذكرت في
سياسات االستثمار وممارساته:
ال يوجد.

 .32متطلبات المعلومات اإلضافية:
باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف التي يتم احتسابها على الصندوق وخضع الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق
بنسب متفاووة إلى رسوم ومصاريف خاصة بها.

 .33إقرار من مالك الوحدات:
لقد قمت  /قمنا باالطالع على شروط وأحكام الصندوق كذل على خصائص الوحدات بما في ذل المخاطر
المتعلقة باالستثمار في الصندوق وعن حاالت وعارض المصالح القائمة والمحتملة فيما يتعلق بأي صفقة أو
خدمة يقدمها مدير الصندوق ووم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها كما جرى الحصول على نسخة منها بعد
التوقيع عليها.

اسم المستثمر
رقم الهوية
التوقيع
التاريخ
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