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كصندوق استثماري من النوع المقفل وفقًا لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن  رافالبرج  –رى تأسيس صندوق الرياض العقاري ج
 .مجلس هيئة السوق المالية. وتقوم شركة الرياض المالية بتوزيع الصندوق في المملكة العربية السعودية بصفتها مديرًا للصندوق

 

 برج رافال  –رياض العقاري لصندوق ا

 يستثمر في مشروع عقاري سعودي المقفلصندوق استثماري من النوع 

 

 شركة الرياض المالية   

 

 

 المعلومات  نشرة 

أي ة والمالية المناسبة قبل اتخاذ يبيالحصول على االستشارات القانونية والضر و  كاملةالمعلومات هذه  نشرة على المستثمرين المحتملين قراءة يجب
 .الصندوقفي ستثمار االبشأن  رارق

المتعلقة بالمخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق  11 ينطوي االستثمار في الصندوق على مستوى عال من المخاطر، لذا يرجى مراجعة الفقرة
 الصندوقتخاذ أي قرار استثماري بشأن اضمن شروط  وأحكام هذا الصندوق قبل 

 م2010أغسطس  29 تاريخ إصدار نشرة المعلومات:
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 إشعار هام

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. مجلس  إن هذا الصندوق مرخص ومسجل وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن

غير قانوني أو  وحدات في الصندوق  في أي بلد أو في أية ظروف يكون فيها هذا العرض عرض المعلومات هذه لغرض  نشرة ال يجوز استخدام
 غير مصرح به. 

ينطوي على مخاطر  الصندوقمعينة وأن االستثمار في  مخاطروي على طينأن االستثمار على علم بن و ن المحتملو المستثمر كذلك يجب أن يكون 
 . المستثمرة مرؤوس أمواله ةعلى تحمل خسار ون وقادر ويفهمون هذه المخاطر نطوي عليها يالمخاطر التي بالملمين لمستثمرين لال يصلح إال و  عالية

لجميع الوقائع صريحا و صحيحا و  كامال إفصاحاً  تضمنتدقيقة و معلومات مدير الصندوق علم  هي على حدالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة، إن 
تحديث أي من المعلومات الواردة في عن أية مسؤولية  همدير وال أعضاء مجلس إدارته أو لصندوق  يتحمل ا، وال النشرة هفي تاريخ هذكما المادية 

 . هامسائل بعد تاريخما يستجد من تعكس كي ل النشرةهذه 

اآلراء للمستثمرين المحتملين اعتبار ال يجوز و  النشرة من خالل هذهاالستثمارية المعروضة  ةالفرصأن يدرس بنفسه تثمر محتمل مسوعلى كل 
 الستثمار في الصندوق. باتوصيات بمثابة مدير الصندوق في هذه الوثيقة مقدمة من والتوقعات ال

ذا و الوحدات. بدقة المعلومات المتعلقة بالنسبة لالعناية الواجبة إجراء دراسة مستثمر محتمل في وحدات الصندوق كل يتعين على كما  تعذر عليه ا 
 مستشار مالي مرخص من قبل هيئة السوق المالية.  أن يستشيرعليه جب و مضمون هذه الوثيقة، فهم 

وتخلي دقتها أو اكتمالها بشأن مدى أو رأي ة إفادة تقدم أيال هذه و معلومات ال نشرة مسؤولية عن محتويات ةال تتحمل أي يةسوق المالالهيئة إن 
 . أو يتم تكبدها بسبب ذلك هاعن االعتماد على أي جزء منتنجم خسارة  ةأية مسؤولية عن أيمن صراحة نفسها 
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 دليل الصندوق 

 برج رافال  –صندوق الرياض العقاري  اسم الصندوق

 شركة الرياض المالية  مدير الصندوق

 المالية لرياضلمبنى االدارة العامة  الصندوقعنوان مدير 

 – العليا التخصصي شارع  6775

 12331 - 3712 الرياض

  www.riyadcapital.comالسعودية العربية المملكة
 +966( 11) 486-5902 هاتف: 
 +966 (11) 486-5909فاكس: 

  شركة الرياض المالية  أمين الحفظ

 المالية الرياض

 العربية المملكة 12331 – 3712 الرياض – العليا التخصصي شارع 6775 

  www.riyadcapital.comالسعودية
 +966( 11) 486-5902 هاتف: 
 +966 (11) 486-5909فاكس: 

 شركة ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون حساباتالمراجع 

 المملكة العربية السعودية      11437الرياض     28355ص ب 

    2065333(11)966+تليفون: 

 2065444(11)966+فاكس : 

 شركة رافال للتطوير العقاري المطور

 المملكة العربية السعودية،  11547الرياض  6929ص ب طريق الملك فهد، 
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 الصندوقبيانات ملخص 

 اللاير السعودي  عملة الصندوق
 سعودية رياالت 10 سعر الوحدة عند بدء التأسيس

 سعودي مليون لاير 307 مال الصندوقرأس 
 مليون وحدة 30.7 عدد الوحدات المصدرة

 .لسنتين إضافيتين قابلة للتمديد أربع سنوات مدة الصندوق

 م2017نوفمبر  5في تاريخ  للصندوق ةتمت الموافقة من قبل الجمعية العمومي 
مارس  9ليصبح تاريخ انتهاء الصندوق في  على تمديد الصندوق لسنة إضافية

ع األجزاء المتبقية من المشروع و ذلك لكي يتسنى لمدير الصندوق بيم ، 2018
 التخارج من الصندوقو 

 عالية درجة المخاطرة
 استراتيجية االستثمار

 
برج ستقوم بإنشاء  التي من شركة برج رافال للتطوير العقاري االستحواذ على حصة

ومن ثم بيع حصة الصندوق في الشركة وتوزيع العوائد على حاملي الوحدات  .رافال
 .نقضاء مدة الصندوقابالصندوق حال 

 تحدد فيما بعد الصندوق لإلشتراكاتطرح  مدة
 لاير سعودي 5000 الحد األدنى لالشتراك األولي

 في كل يوم عمل التداولأيام قبول طلبات 
 كل ستة أشهر تقويمأيام ال
  مدة الطرح. خالل المشتراة وحداتال% من قيمة 3 بحد أعلى االشتراك رسم
   والمشتري البائع كل من بشكل منفرد يتحملها الوحدات ةمن قيم%  0.5 بحد أعلى التداول رسم

 % سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق1.5 اإلدارة أتعاب
 قيمة أصول الصندوقسنويًا من صافي % 0.3    ومصاريف إدارية رسوم حفظ 

 صافي قيمة أصول الصندوق % من0.2 سنوياً  ال تتجاوز مصروفات أخرى
من المبلغ  % 10معدل عائد داخلي قدره   يزيد عنلصندوق  ل % من أي عائد20 حسن األداء مكافأة 

 تدفع لمدير الصندوق عند إنهاء الصندوق.  المستثمر
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 جدول المحتويات

 الصفحة 
 7 المصطلحاتقائمة 

 8 ونوعه اسم الصندوق
 8 مدير الصندوق  عنوان 

 8 رأسمال الصندوق
 8 عملة الصندوق

 8 مدة الطرح
 8 الهيئة المنظمة

 9 تاريخ إصدار الشروط واألحكام
 9 ف الصندوقاهدأ

 9 الصندوق اتاستراتيجي
 10 في الصندوق االستثمارمخاطر 

 13  شترا اال
 14   والمصاريف  الرسوم

 14 أصول الصندوق تقويم 
 15 وحدات الصندوق تداول

 14 صندوقال إنقضاء
 14 وتعيين مصف تصفية الصندوق

 15 توزيع اإليرادات على حاملي الوحدات
 15 الصندوق إدارةمجلس 
 18 الشرعية الهيئة

 18      الصندوقمدير  
 18 ر الصندوق في الصندوقياستثمارات مد
 18 أمين الحفظ

 19 المطور
 19 المحاسب القانوني

 20 القوائم المالية
 20 تضارب المصالح

 20 غسل األموال مكافحة
 20 إلى مالكي الوحدات التقاريرتقديم 
 21 مالشروط واألحكا تعديل
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 21 الشكاوىإجراءات 
 21 النظام المطبق

 21 اإللتزام بالئحة صناديق االستثمار العقاري
 21 أحكام أخرى

 23 ملحق ملخص اإلفصاح المالي
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 قائمة المصطلحات

تقع على طريق الملك فهد،  الذي سيتم إنشاؤه على قطعة أرض  "برج رافالهو مشروع " المشروع 
ية وشقق سكنية وسوق شمال مركز الملك عبداهلل المالي، ويشتمل على فندق ومساحات مكتب

  تجاري ومطاعم

 والذي يستثمر من قبل شركة الرياض المالية المداربرج رافال  –صندوق الرياض العقاري  الصندوق
 الشرعية للرياض المالية الهيئةمشروع برج رافال وفقًا للضوابط الشرعية المقرة من  في

 شركة الرياض المالية مدير الصندوق

 شركة الرياض المالية أمين الحفظ

 للتطوير العقاري شركة برج رافال الشركة

 )رافال( رافال للتطوير العقاري شركة المطور 

 أصول الصندوق من الممتلكات والعقار يعينه مدير الصندوق تقويميتولى  المثمن

  برج رافال –صندوق الرياض العقاري  صافي قيمة أصول  صافي قيمة األصول 

السعودية ، تفتح فيه شركات االستثمار في المملكة العربية و السبت عدا الجمعة ،أي يوم يوم العمل
 أبوابها للعمل المعتاد

 الذين يعينهم مدير الصندوق بأعضائه مجلس إدارة الصندوق  مجلس الصندوق 

 شركة الرياض المالية لالشرعية  الهيئة الشرعية  الهيئة

وتعامل كل وحدة كحصة مشاع في صافي قيمة أصول   ،في الصندوق نسبية حصة الوحدة
 الصندوق 

 الصندوق  إذا ما حقق  عند إنهاء الصندوق التي يتقاضاها مدير الصندوق المكافأة  هي   حسن األداء  مكافأة 
 .   خالل عمر الصندوق % من المبلغ المستثمر10زيد عن معدل عائد داخلي قدره  ي عائد

 برج رافال قبل اكتمال البناء وقبض الثمن مقدماً مشروع ع أي من ممتلكات بي البيع على الخارطة

  عربية السعوديةهيئة السوق المالية بالمملكة ال الهيئة

بتاريخ  2006-193-1هي الالئحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم  الئحة صناديق االستثمار العقاري
 م15/7/2006
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 برج رافال –صندوق الرياض العقاري 

 شروط وأحكام الصندوق

 ونوعه  اسم الصندوق. 1

هيئة السوق  مجلس تم تأسيسه وفقًا لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن وهو من النوع المقفل برج رافال. -الرياض العقاري صندوق 
 بالمملكة العربية السعودية. المالية

   الصندوق مديرعنوان . 2

تعمل و  1010239234بموجب سجل تجاري رقم مليون لاير سعودي و  200برأس مال مدفوع شركة مساهمة مقفلة ، الماليةشركة الرياض 
   للقيام باألعمال االستثمارية و الخدمات المالية. 07070-37بموجب رقم  2008من قبل هيئة السوق المالية عام  بموجب ترخيص

 السعودية العربية المملكة، 12331 - 3712 الرياض،   6775العليا - التخصصي شارع،  المالية لرياضلمبنى االدارة العامة 

 www.riyadcapital.com الموقع: 

  info@riyadcapital.comبريد إلكتروني: 
 +966( 11) 486-5902 هاتف: 
  +966 (11) 486-5909فاكس: 

 الصندوقرأسمال . 3

سوف يصدر مدير الصندوق وحدات متساوية القيمة قيمة كل و  .مليون وحدة 30.7لى إ ودي، مقسم( مليون لاير سع307سيكون رأسمال الصندوق )
  سعودي دون أن يكون هنالك حد أعلى لإلشتراك.( لاير5000أثناء مدة الطرح هو ) الحد األدنى لالستثماروسيكون  رياالت.  10منها 

 عملة الصندوق. 4

عملة الصندوق هي اللاير السعودي. وفي حال دفع المستثمر قيمة اشتراكه بعملة أخرى غير عملة الصندوق، فسوف يستخدم سعر الصرف السائد 
 في تاريخ الدفع لتحويل مبلغ االشتراك إلى عملة الصندوق.

 مدة الطرح. 5 

عدم تغطية رأس المال المستهدف للصندوق تعاد مبالغ االشتراكات  السوق المالية. وفي حالفقة هيئة ستكون مدة الطرح شهر قابلة للتمديد بعد موا 
   للمشتركين.

   الصندوق مدة. 6

من يوم إنتهاء  الصندوقوتبدأ مدة   المطلق على تقدير مدير الصندوق بناء إضافيتين سنتين ستكون مدة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة 
 مدة الطرح.

ليصبح تاريخ انتهاء الصندوق  على تمديد الصندوق لسنة إضافيةم  2017نوفمبر  5 تاريخ فيتمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية للصندوق  
 .و ذلك لكي يتسنى لمدير الصندوق بيع األجزاء المتبقية من المشروع و التخارج من الصندوقم ، 2018مارس  9في 

mailto:info@riyadcapital.com
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 المنظمة الهيئة . 7

مدير ، علما بأن السوق المالية هيئةويخضع الصندوق إلشراف . لالئحة صناديق االستثمار العقاريطبقا الصندوق شروط وأحكام  تم إعداد
دارة وعمليات حفظ األوراق المالية والتعامل والترتيب والمشورة بموجب ترخيص ه من قبل الهيئة بالقيام بأنشطة اإلهو شخص مرخص ل الصندوق 

 .م2008تاريخ يناير ب 37-07070رقم 

 الشروط واألحكام  صدارإ تاريخ. 8

  .م2018 فبراير 11م تحديث هذه الشروط واألحكام في و ت. م2010أغسطس  29 بتاريخالصندوق صدرت شروط وأحكام 

 صندوقال فاهدأ. 9

تعمل وفقا ألنظمة المملكة  عقارية شركةوهي   ،)"الشركة"( من شركة برج رافال للتطوير العقاري االستحواذ على حصة الصندوق إلى  يهدف 
على  تقععلى قطعة أرض  والتي ستقوم بإنشاء برج رافال )"المشروع"( م،1/3/2009 بتاريخ 1010263440العربية السعودية بسجل تجاري رقم 

ة تتوزع ملكيو  ومطاعم. اتجاريسوقا سكنية و  اوشقق اً ومكاتب ابرج فندقضم الالملك عبد اهلل المالي. وسوف يمركز من إلى الشمال طريق الملك فهد 
العربية توازن شركة و  من رأس مال الشركة ٪82.5تمثل  اً سهم 6501تملك  التي "رافال"()رافال للتطوير العقاري شركة على  حالياً  الشركة

 من رأس مال الشركة.  ٪17.5تمثل  اً سهم  350 تملك التي "(توازنلالستثمار التجاري )"

قطعة اسم الشركة ب توسجلوأفرغت توازن  متر مربع 6452.20ما مجموعه  باسم الشركة قطعة أرض تبلغ مساحتها ترافال وسجلقد أفرغت و 
  . م28/11/2009توازن بتاريخ رافال و  التحويل المبرمة بين يةاتفاقبموجب  متر مربع 13545 أرض تبلغ مساحتها 

 انتهاء المشروع.  بعد بيع حصصه التي سوف يملكها في الشركة إلىهدف الصندوق يو 

 : من خالل أرباحهدف الصندوق إلى تحقيق كما ي

 و  ،المشروعفي قيمة عقارات المحتمل االرتفاع  -

 أسهم الشركة. في قيمة محتمل االرتفاع ال -

 . سيتحقق أن الهدف االستثماري للصندوقبأي ضمان إعطاء يمكن ولكن ال 

   الصندوق اتاستراتيجي. 10

 : التالية االتفاقيات أخرىمع أطراف  "الشركة" شركة برج رافال للتطوير العقاريأبرمت تطوير المشروع من أجل 

 .له داريةوتنفيذ العمليات اإلمشروع تطوير الو إدارة ب تقوم بموجبها للتطوير العقاري "المطور" رافال شركة مع ةحصرياتفاقية   ) أ (

 لمشروع. لالمرافق إدارة في مجال  يةخدمات استشار  مع شركة إي.أف.أس  تقدم بموجبها إي.أف.أسة يخدمات استشارية إدار اتفاقية   ب()

فنية خدمات تقديم و  .بنائه انتهاءحال كمبينسكي إدارة وتشغيل الفندق  بموجبها تتولى  كمبينسكي وشركة فنادق الشركة بين  اقياتاتفعدة   (ج)
 هاوشعار ترخيصا غير حصري الستخدام اسم كمبينسكي  الشركة ومنح افتتاحه. كتماله و ابناء الفندق وقبل خدمات ما قبل االفتتاح أثناء معينة و 

فيما والحجز والشؤون اإلدارية تسويق خدمات معينة في مجال الكمبينسكي  تقدم وكذلك. طالما ظل الفندق تحت إدارة كمبينسكي الفندقبفيما يتعلق 
 . بعد افتتاحهإدارة الفندق  يةالفندق وخالل فترة اتفاقما قبل افتتاح مرحلة  أثناء الفندقبيتعلق 
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تقدم بموجبها بي أند تي آند تي"(  بي)"أركتكتس أند إنجنيرز آند تي بي  وشركة الشركة التصميم واإلشراف على البناء بين خدمات اتفاقية  )د(
 إشراف على أعمال البناء في المشروع.خدمات ندسية و همعمارية و خدمات 

 

 وسوف يعمل مدير الصندوق على التالي:

 لرياض المالية أثناء إدارة نشاطات الصندوق.ليلتزم مدير الصندوق بالضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية سوف   ) أ (

أي المصادقة على  أو ضمان أو غير محدود أو تحملتولي أي التزام  تتضمن أخرى أصول ةعلى أي االستحواذ عدمبالصندوق مدير  يلتزم (ب)
بشكل مباشر أو مشروط مسؤوال عن أي التزام أو الصندوق وال أن يصبح  التزام أو مديونية ألي شخص آخر )سواء كان طبيعيا أو اعتباريا(

 .مديونية من هذا القبيل

يؤخذ مثل هذا  سوف% من صافي أصول الصندوق. و 30  يزيد عن بما اللحساب الصندوق   مدير الصندوق عند الحاجة يتمولسوف   (ج)
 ة.يالشرع وفقًا للضوابط حسب األسعار السائدة التمويل من البنوك

بعض الممتلكات   بيع  من التي تمكنه البيع على الخارطة الحصول على رخصة لىإسوف يسعى مدير الصندوق مع األطراف ذات العالقة   (د)
 والتكاليف المرتبطة بها. نسبة التمويل الخارجي  لغرض الحد من 

سوف يعمل مدير الصندوق على استثمار السيولة الزائدة لديه في أدوات استثمارية قصيرة األجل محدودة المخاطر ومتفقة مع الضوابط  (هـ)
 .وبما في ذلك صناديق الرياض المالية قصيرة األجل الشرعية

تقوم س. كما عليهاسير يومراجعة الخطوط اإلرشادية التي للصندوق  تتولى لجنة االستثمار بالرياض المالية مراقبة سياسة االستثمارسوف  (و)
جراء مراجعة دورية مع مدير الصندوق لضمان إتباعه ،أداء الصندوقو  مراحل تنفيذ المشروع بمراقبة  اإلستراتيجية الموضوعة للصندوقو  األهداف وا 

 مراعاة لمصالح المستثمرين.

  : عملية التخارج)ز( 

خروج نهائي من المشروع وذلك ببيع مساهمة الصندوق في المشروع وتوزبع المتحصالت على خالل  وذلك من ة للصندوقنهائي تصفية  
قفاله  .المستثمرين وذلك على سبيل تصفية الصندوق وا 

 في الصندوق االستثمارمخاطر . 11

 سوق العقار واالرتفاع  وفقًا لظروف  االنخفاض إذ يمكن ألسعار وحدات الصندوق عالية.  مخاطرالصندوق على   االستثمار فيينطوي  
ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة كما أنه الصندوق  فإن االستثمار فيلذا  وغير ذلك.  المحلي واإلقليمي والعالمي واالقتصاد واألنظمة العقارية

بالضرورة مؤشرًا على األداء المستقبلي  تليس  لصندوق مماثل كما يجب األخذ بعين االعتبار أن النتائج السابقة .ستثمار بوديعةليس كاال
أن يكونوا على دراية ومعرفة بما تعنيه مخاطر قطاع العقار وأن يكون لديهم القدرة على تحمل  في هذا الصندوق للصندوق. وعلى المستثمرين

  الربح. ندما يتقبلون عالخسائر كما هو الحال 
 

  وتشمل هذه المخاطر التالي:
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 استثمارات الصندوق بالمخاطر المرتبطة  11-1

 لالستثمار في العقارات  المخاطر العامة (أ )

على األوضاع االقتصادية بما في ذلك التغيرات السلبية في  ،المخاطر المرتبطة باالستثمار في القطاع العقاري السعوديلجميع  معرضالصندوق 
قلة و  العرضوزيادة  ،هاوبائعي هاومشتريالعقارات والوضع المالي لمستأجري  السلبية ظروف السوق المحليةو  العالميأو والمحلي  المستوى اإلقليمي

والسياسات المالية نظمة واألراضي األقوانين فرز و  والقوانين واألنظمة البيئيةاألخرى التشغيل نفقات و   والتغيرات في توافر التمويل ةوالمنافس الطلب
 والمخاطر الناجمة عن االعتماد على التدفقات ،والمواقععقارات أنواع العلى النسبي اإلقبال في والتغيرات  ،وأسعار الطاقة الحكومية األخرى 

 ،والظروف الجوية السيئة والكوارث الطبيعية والحوادث ،متوقعالتأخير غير الو  ،ونقص المعدات ومواد البناء ،ومخاطر ومشاكل التشغيل ،النقدية
 مدير الصندوق. المعقولة لالسيطرة األخرى الخارجة عن نطاق والعوامل أحداث القضاء والقدر وغير ذلك من 

 مخاطر تكاليف البناء   (ب )

المنازعات  ،الحصرال على سبيل المثال  ،منهاألسباب مختلفة قديرات تتجاوز التأن  ،مشروعكال ،كبيرمشروع عقاري لتكاليف بناء من المحتمل 
حيثما لكن، و . توقعةغير المكل والظروف االمشو زيادة في تكاليف مواد البناء والمعدات والعمالة وسوء األحوال الجوية الو  مع المقاولين من الباطن

حاالت لتغطية ناسبة مخصصات م وضعو سعر مع المقاولين الو المدة محدد عقود بناء الدخول في  من خاللمن تجاوز التكاليف حد سيتم ال ،أمكن
في لقضاء على خطر تكبد تجاوزات كبيرة تكفي لسحد من التكاليف ليتم اتخاذها لسالتي تدابير الضمان بأن يس هناك من ل ،لكنالطوارئ. و 

على الرغم من بذل العناية الواجبة المالئمة من جانب المطور في اختيار  ،ذلكغير مالكي الوحدات. و بخسائر إلحاق التكاليف تؤدي إلى 
حق ربما يكون  ،في مثل هذه الحاالتو . االحقالمشروع ؤثر سلبا على بيع يقد المقاولين هؤالء من جانب عمل ال تدني مستوى جودةفإن  ،المقاولين

 . الى المقاولين محدودعبالمطالبة رجوع ال
 الجديدةعقارية مخاطر المشاريع ال  (ج )

التأخر في الحصول على  ،الحصرال  المثال على سبيل ،من بينها  المشاربع العقارية الجديدة مخاطرعرضة لإن بناء المشروع وتسويقه قد يكون  
تحقيق عدم القدرة على و  ، المقدرة تجاوز التكاليفو  ، في الوقت المناسباألعمال إنجاز التأخر في و ، المطلوبة الموافقات والتصاريح الحكومية

   .مبيعات مبكرة
  صعوبة التسييلمخاطر  (د )

 في المشروع في وقت مناسبمن بيع أصولها شركة ال فقد ال تتمكنومن هنا، إلى حد كبير.  صعبة التسييلصول األمن العقارات فئة تمثل 
على تصفية ة مدير الصندوق عتمد إلى حد كبير على قدر يالصندوق فإن عائد  ،ذلكغير اإلطالق. و  وقد ال تستطيع ذلك على ،سعر المتوقعوبال

قد الصندوق أصول في الصندوق مدير صرف تة تأخر أو صعوبوبالتالي، فإن تصفية. المن خالل بيع أسهمه في الشركة وقت الصندوق أصول 
 . ، إن وجدنو المستثمر الذي يحصل عليه  النهائيالعائد على  ةكبير  بدرجةيؤثر 

 
  االعتماد على المطور مخاطر  (ه )

دار المشروع تطوير إن مهمة  مع ترتيب  أيفي وكما هو الحال  ،سيطرة مدير الصندوق أو الصندوق يخضع لالالذي المطور ته يضطلع بها وا 
 . ذات العالقة بالمشروعنزاع بين األطراف حدوث تقصير المطور وخطر احتمال يتمثل في  محتمالً  اً هناك خطر فإن  ،طرف آخر
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 المخاطر البيئية  (و )

وربما تعليمات السلطات الحكومية المختصة. عمال ب هأو إصالح تهإزاليتعين و  العقار فييتم اكتشافه قد يتعرض المشروع للمسؤولية عن أي تلوث 
 من ثم علىلى المساهمين في الشركة و ائد عوالع وربحية المشروع قيمة أصول الصندوقعلى  لباً مما يؤثر سكبيرة  ةلمطلوبالجة اعمتكاليف التكون 
 مالكي الوحدات. عوائد 

  والضماناالقتراض مخاطر  (ز )

تم لم ي ،هذه المعلومات نشرة حتى تاريخ علما بأنه  من المبيعات على الخارطةيرادات من المتوقع أن يتم تمويل المشروع جزئيا من الديون واإل
 ،التمويل الحصول على وحتى في حال. معينهيكل تمويل بشأن اعتماد توفير التمويل أو بشأن إمكانية ضمان أي وليس هناك  تمويلأي تأمين 

قروض البيع على الخارطة لخدمة عائدات تستخدم وف لتغطية هذه التكاليف. وس ةكافيإيرادات المشروع ربما ال يعطي تكاليف االقتراض و قد ترتفع 
فإن ذلك قد  ،في تسديد الديون تقصيرفيما لو وقعت حالة كافية لخدمة الدين أو  غيرمبيعات على الخارطة وفي حال كانت إيرادات الالمشروع. 

 المشروع. يهدد إنجاز 

 األصول العقارية  تصفية (ح )

تيجة لتراجع األوضاع نالقيمة السوقية للعقارات تنخفض . وقد هاالصعب تحديد من يكون ربما االستثمارات العقارية على عوامل مختلفة تقويميعتمد 
يمكن سوف تعكس بدقة الثمن الذي  اتالعقار أسعار ضمان بأن أي ال يمكن إعطاء و السياسية والتنظيمية والسوقية. بسبب الظروف  وأاالقتصادية 

أي انخفاض من هنا، فإن . و اتتقويمال أشارت إليهااألسعار التي بالعقارية  األصولتحقيق قيم تعذر بيع الفعلي وقد يتحقيقه عند الي استثمار أل
 مالكي الوحدات. على عوائد وبالتالي  ،الشركةفي  نلمساهميبالنسبة لؤثر على العائد على االستثمار يمن شأنه أن في قيم األصول العقارية 

 التركز  مخاطر (ط )

التركز بمخاطر معينة مرتبطة عرضة لالوحدات  ومالكوسيكون في المشروع.  همن خالل استثمار  رأسمالية أرباح يهدف الصندوق إلى تحقيق 
لتقلبات في القيمة لتكون عرضة سفإن أصول الصندوق  ،بناء عليهو جغرافي. التنوع ال تتوفر لهم ميزة وال الجغرافي ألصول الصندوق في الرياض

لصندوق الوضع المالي ل يكونوقد ال يمكن التنبؤ بها. و تؤثر على اقتصاد المملكة  قد التيمن الظروف وغيرها السلبية لظروف االقتصادية نتيجة ل
 . نطاقاً  وسعاألالجغرافي تنوع الحالة في ما قيمة ماللتغير في أكثر عرضة ل

 تصفية الصندوق مخاطر  (ي )

ال حتحقيق مصالح مالكي الوحدات عند التصرف باألصل محل استثمار الصندوق، إال أنه في  إلىيهدف  على الرغم من أن مدير الصندوق
، وذلك مما بيع األصل محل استثمار الصندوق بشروط غير مواتية للصندوق ومالكي الوحدات الى تصفية الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق

 مالكي الوحدات.قد يؤثر على عوائد 

 مخاطر تمديد مدة الصندوق (  )

للصندوق إال أنه قد  على حساب التصفية النهائية، وذلك أثناء مدة الصندوقعلى الرغم من أنه يحق للصندوق توزيع االيرادات لمالكي الوحدات 
، حداتتأخير توزيع االيرادات لمالكي الو تمديد مدة الصندوق إلى قد يؤدي وبالتالي، فيقوم الصندوق بتوزيع االيرادات فقط عند تصفية الصندوق. 
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صرف باألصل محل استثمار الصندوق بشروط مواتية لمالكي توبهذا الخصوص، قد تتغير طروف السوق بشكل سلبي مما قد يؤثر على قدرة ال
 الوحدات.

 مخاطر تعيين مدير صندوق بديل أو مصفي.  (ل )

في هذه حال، قد يتخذ مدير الصندوق . و بديل أو مصف صندوق صالحية تعيين مدير المالية هيئة السوقتنص هذه الشروط واألحكام على أنه ل
البديل أو المصفي اجراءات ال تصب في مصلحة مالكي الوحدات أو اتخاذ نهج مختلف قيما يتعلق بالتصرف باألصل محل استثمار الصندوق، 

 وقد يكون لهذا أثر سلبي على عوائد مالكي الوحدات.. مدير الصندوقبل قعما هو متبع من 
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  يةالقانونر السياسية و مخاطال 11-2

  السياسيمخاطر المناخ  (أ )

 . لمؤثرات الخارجيةاياسية و السالتطورات  هابما في ؤه بعوامل غير ثابتة،وأداالصندوق قد تتأثر قيمة   

  المخاطر القانونية (ب )

مما يكون صالح الصندوق غير في تفسيرات لا ويكون ألية تعديالت في األنظمة الحالية أقد و تغيير لللقوانين واألنظمة المطبقة حاليا ربما تخضع ا
 . ئهتأثير سلبي على أنشطة الصندوق وأداله 

  على الصندوقحق الرجوع ة يمحدود (ج )

وال على الوحدات. بالغ التي تدفع عائدات أصول الصندوق المصدر الوحيد للمتشكل أصول الصندوق و في لى الصندوق نحصر حق الرجوع عي
المستحقة بالغ جميع المة لتسديد كون كافيالتنفيذ المتعلق بها ستأو لتصفية أصول الصندوق يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن الحصيلة الصافية 

 أموالهم. جميع على الوحدات  ومالك يحصلالوحدات أو لضمان أن بفيما يتعلق 

 األسواق الناشئة  (د )

يتعين على من هنا، و . تطوراً األسواق األكثر في  هالمخاطر أكبر منعرضة أن هذه األسواق إدراك على المستثمرين في األسواق الناشئة 
ما إذا  في ضوء هذه المخاطر منفسهأل واقرر يوأن  المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق تقويمبذل عناية خاصة في المستثمرين 

الذين المتمرسين و فقط للمستثمرين  اً االستثمار في األسواق الناشئة مناسبيعتبر  ،بشكل عامو . أم ال بالنسبة لهم اً وحدات مناسبالاالستثمار في كان 
 للتغير السريع. عرضة من سمات األسواق الناشئة أنها  كذلك على المستثمرين مالحظة أننطوي عليها. يالمخاطر التي حجم  جيداً يدركون 

 في المستقبل أية عوائد نجاح المشاريع المماثلة ليس مؤشرا على  (ه )

حققها مشاريع التطوير ائد التي تو العا له، بل إن ضمانوال نجاح المشروع على  في المملكة ليس مؤشرااألخرى أداء مشاريع التطوير العقاري إن 
الخصائص  ،الحصرالمثال ال على سبيل  ،منهاخاصة أثر بعوامل تكل مشروع ي، إذا أن تفاوت بدرجة كبيرةفي المملكة يمكن أن تالعقاري 

ن بأالصندوق مدير  إفادة من جانبأو تأكيد  وأ أي ضمانوليس هناك التصميم والمقاولين.  اتخططمو  بيئيةالعوامل الو  توقيتالو سكانية ال
 في المملكة.نفذت مشاريع عقارية  لتلك التي حققتهامماثلة نفس النتائج أو نتائج المشروع سيحقق 

 

  االشترا   .12

 توقيعالو تعبئة نموذج طلب االشتراك ذلك من خالل القيام ب خالل مدة االكتتاب وحدات في الصندوقفي  االكتتابلمستثمرين الراغبين في يمكن ل
 .سعودي لاير 5000 الصندوقفي  وسيكون الحد األدنى لإلشتراك ويجب تقديم طلبات االشتراك إلى فروع  الرياض المالية. .عليه

مبلغ االشتراك في إيداع بأو )ب(   االستثماري  حسابهبتفويض مدير الصندوق بخصم المبلغ من )أ( ويمكن للمستثمر دفع مبلغ االشتراك إما 
 بنك الرياض. لدى  شركة الرياض المالية حساب
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ندوق إذا لم يقدموا طلباتهم بموجب شروط وأحكام الصندوق أو لم ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في رفض طلبات اشتراك  المستثمرين في الص
ن يتقدموا بطلبات موقعة معتمدة أو لم يقدموا األموال الالزمة لشراء وحدات في الصندوق، كما يجوز له رفض قبول أي طلب اشتراك إذا ما كا

 يترتب على قبوله مخالفة ألي من أنظمة هيئة السوق المالية. 

اشتراك أكثر  في حال .بنكيتحويل بعن طريق البريد أو بشيك يرسله لمستثمر مبلغ االشتراك إلى امدير الصندوق يعيد ، الطلب رفض وفي حال
يتم تقديم وكالة شرعية أو تفويض خطي آخر لواحد التوقيع على نموذج االشتراك ما لم كل واحد منهم يجب على من شخص في طلب االشتراك 

  لوحدات مشتركة بالتساوي في حالة االشتراك الجماعي. وستكون ملكية ا .منهم

في تقديم في حال تأخر مقدم الطلب و ضرورية للتحقق من هوية مقدم الطلب. يراها معلومات أية ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في طلب 
 االشتراك. ض طلبرفمدير الصندوق تقديمه لتلك المعلومات، يحق لأو عدم هذه مطلوبة ألغراض التحقق المعلومات ال

 والمصاريف الرسوم. 13

بواقع  تداوليتقاضى رسم و  .يتحملها المشترك الطرحالمشتراة خالل مدة  قيمة الوحداتبواقع نسبة مئوية من  اشتراك ميتقاضى مدير الصندوق رس
يتقاضى أتعاب إدارة بواقع نسبة كما  . خالل مدة الصندوق والمشتري البائع كل من بشكل منفرد نسبة مئوية من قيمة الوحدات المباعة يتحملها
 كل ستة أشهر بناءًا على القيمة الدفترية لإلصول.  تحسم من أصول الصندوقو  تحمل عند كل تقويم مئوية من أصول الصندوق على أساس سنوي

وتشمل  . المتعلقة بتنظيمه وتشغيله واستثمار أصوله المدفوعة والمستحقة المصاريف من كل كل ستة أشهر أصول الصندوق وتحسم من وتحمَّل
 وأتعاب المحاسب القانوني وأتعاب المثمنيين هذه المصاريف، على سبيل المثال ال الحصر، مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة الشرعية

مدير الصندوق  ىكما يتقاض مسموحًا بها نظامًا.الضرائب وأية مصاريف نثرية أخرى و ، الحفظ لدى أمين الحفظ والعموالت ورسوم ومصاريف
  أتعاب حسن األداء وتحسب   أتعاب حسن األداء.الحد األدنى الستحقاق  يزيد علىالصندوق معدل عائد داخلي إذا حقق  أتعاب حسن أداء

  .صندوقالتصفية عند من الصندوق لمدير الصندوق  وتدفع
 .( ملخص اإلفصاح المالي ملحق أنظر إلى لتفاصيل الرسوم والمصاريف، ) 
 

 أصول الصندوق تقويم  .14

قيمة أصول  أصول الصندوق على أساس صافي تقويميتم وس .بهدف إصدار سعر استرشادي للوحدة كل ستة أشهر أصول الصندوق  تقويم يتم  
ساعات حتى نهاية المستحقة الرسوم و  األتعاب جميعمطروحا منها ألصول الصندوق بأنها القيمة السوقية صافي قيمة األصول يعرف لصندوق. و ا

 مجموعطرح  سعر الوحدة للصندوق من خالل يتم إحتسابحيث .  ةمستحقمقيدة كأتعاب ورسوم أو كانت مدفوعة ، سواء تقويمالعمل في تاريخ ال
    لمعني. ا تقويمالقائمة في يوم ال الناتج على عدد وحدات الصندوق ة، ثم قسمأصوله مجموعمن الصندوق خصوم 

كما  ،تقويمكل  بعد  كل ستة أشهر االلكترونية وسائلالعن طريق البريد أو للصندوق االسترشادي   بسعر الوحدة مالكي الوحدات سيتم إشعار و 
 www.tadawul.com.sa على االنترنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة للصندوق على موقع

 www.riyadcapital.comوعلى موقع الرياض المالية على االنترنت 
 

  وحدات الصندوق تداول. 15

يعتمد التداول على وسوف  وعن طريقه. بموافقة مدير الصندوق إال أية عملية بيع أو شراء وال تتم ،عمل يكون يوم في أي يوم وحداتتداول السيتم 
  في ونرغبذين يمالكي الوحدات اليمكن لو  تنفيذ الطلبات.بمدير الصندوق بدون ضمان من  عقد الصفقة عند سعر معينبالبائع والمشتري  لتزاما

http://www.riyadcapital.com/
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رسال هوتوقيع البيع طلبتعبئة نموذج في الصندوق   وحداتبيع    شراء  مشتر يرغب البحث عنالذي بدوره سيعمل على  الصندوق،مدير إلى  هوا 
 .هئل إلكترونية أو غيرها وفقا لتقدير من خالل وسا البيع طلباتالسماح بتقديم قرر يلمدير الصندوق أيضا أن و . الوحدات المعروضة للبيع

  صندوقال نقضاءا. 16

قيمة أصول كانت  إذا ولكن  ،في حال بيع حصته في المشروع قبل ذلكنتهاء المدة المحددة له أو اسواء مع  هدفه بتحقيق الصندوق ينتهي 
ظروف لأو األنظمة،  وأي تغيير في القوانين نتيجة أللصندوق، أو اعمل استمرار ، في رأي مدير الصندوق، غير كافية لتبرير المدارةالصندوق 
تم تهيئة. و البعد موافقة  يوجهه إلى المشتركين، يوما  ونبموجب إشعار خطي مسبق مدته ست مدير الصندوق تصفية الصندوقيمكن لأخرى، 

وذلك على أساس تناسبي، اإلشعار،  تاريخشهرين من خالل التصفية على المستثمرين توزيع حصيلة التزاماته و وتسديد  تصفية أصول الصندوق 
 .في حينه الصندوق حسبما يقرره مديرإلى إجمالي الوحدات ملكها الوحدات التي يكل حسب نسبة 

  

 وتعيين مصف  تصفية الصندوق .17

 .العقاري وذلك وفقًا لالئحة صناديق االستثمار ،صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدابير تراها مناسبة المالية لهيئة السوق
  على حاملي الوحدات اإليراداتتوزيع  .18

. النهائية ويكون ذلك على حساب التصفيةمالكي الوحدات أثناء مدة الصندوق  على تحققت،متى ما  ،اإليراداتتوزيع  يجوز لمدير الصندوق
 : ةالتاليوفقا لإلجراءات  واحتساب أتعاب حسن األداء اإليراداتوسيقوم مدير الصندوق بتوزيع 

مالك كل  يسترد  المملوكة للصندوق من المشروع على الحد الذي الممتلكات على مالكي الوحدات االستثمارية حصيلة بيع الصندوق يوزع   -
 .لمبلغ األصلي الذي استثمره في الصندوقاوحدات 

من قيمة استثماره عن  ٪ 10 نسبته  بحد أعلىداخلي   عائدعلى كل مالك وحدات يحصل  بحيث بين مالكي الوحدات وما زاد عن ذلك،  يوزع  -
 كل سنة من عمر الصندوق. 

وذلك عند  حسن األداء مكافأة على مدير الصندوق ل  %20و  لمالكي الوحدات %80 نسبةعلى أساس  يوزع من األرباح  وما زاد عن ذلك  -
 .تصفية الصندوق

        الصندوق  إدارةمجلس . 19 

 تكوين المجلس  19-1

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء، من بينهم عضوان مستقالن، ويكون من بينهم رئيس المجلس، وتبدأ مدة عضوية 
. ويكون لمدير الصندوق الحق في تغيير حتى تصفية الصندوقالمجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق ويستمر 

   بعد الحصول على موافقة الهيئة ومن ثم إشعار مالكي الوحدات بذلك. الصندوق أثناء مدة األعضاء

 
 اإلدارة. مجلس  أسماء أعضاء وفيما يلي 

 األستاذ/ على عبد الرحمن القويز ) الرئيس(
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لرياض المالية. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند، أمضى مدة عام في التدريب على ل عضو مجلس إدارةهو 
عامًا في القطاع البنكي  24 أكثر من مانهاتن باإلضافة إلى الدورات التدريبية لدى جامعتي هارفارد وانسياد. لديه خبرة زرأس العمل لدى بنك تشي

  .في قطاع المصرفية االستثمارية ةسن 14اريع وإدارة تمويل المش –سنوات في صندوق التنمية الصناعي  10والمالي، منها 

 

 األستاذ/ عادل إبراهيم العتيق )عضو(

وشهادة في  السيد/ العتيق الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الرياض المالية. حاصل على درجة الماجستير في  إدارة األعمال من جامعة بتسبرج
سنة في إدارة الصناديق االستثمارية واألسواق المالية بشكل عام. قبل  20التخطيط المالي وأخرى في تخطيط الثروات. لديه خبرة أكثر من 
 انضمامه إلى بنك الرياض عمل في مؤسسة النقد العربي السعودي.

 األستاذ/ نذير عبد اهلل آل مهدي )عضو(

في شركة الرياض المالية،  وهو حاصل على بكالوريوس أساليب كمية  األعمال المنتجات و تطويرمدير مكلف  حاليًا السيد/ نذير آل مهدي يعمل 
وشملت خبرته إدارة  .م1996منذ  ،وشركة الرياض المالية حالياً  ،من جامعة الملك سعود، يعمل في إدارة األصول التابعة سابقًا لبنك الرياض

تدريبية في صناديق النقد والمتاجرة بالسلع وصناديق األسهم السعودية والمحافظ االستثمارية المدارة، حضر العديد من الدورات العلمية والبرامج ال
 مجال االستثمار في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وجي بي مورجان ويوروموني وغيرهم. 

 الدكتور/ عبد الوهاب  سعيد أبو داهش )عضو مستقل(

وقبل  الرئيس التنفيذي لشركة والية االستثمارية و شغل سابقًا منصب مدير عام المالية واالستثمار في مجموعة الجاراهلل الدكتور/ أبو داهش هو 
م بوظيفة كبير اقتصاديين في 2005م إلى 2001ذلك مدير عام لالستثمار وتطوير األعمال في مجموعة العيسى. عمل في بنك الرياض من عام 

د القسم االقتصادي، ثم شغل منصب مدير بحوث االستثمار في إدارة األصول. وقبل ذلك، عمل في وزارة المالية واالقتصاد الوطني وصندوق النق
 م.1998لدولي. حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد من الجامعة األمريكية بواشنطن في عام ا

 األستاذ/ سطام عبد اهلل السويلم )عضو مستقل(

المتخصصة في إدارة األعمال والحلول اللوجستية، حاصل على بكالوريوس في     Supply Core MEالسيد/ السويلم هو الرئيس التنفيذي لشركة
  .م. وحصل على الماجستير في االقتصاد من جامعة غرب إيلينوي2000إدارة األعمال من كلية روكفيلد بالواليات المتحدة األمريكية في عام 

 المجلسمسؤوليات  19-2

  :حيات التاليةالمسؤوليات والصالبدارة الصندوق إمجلس يختص 

صناديق االستثمار  الئحةنصوص طبقا لو الصندوق شروط وأحكام لوفقا  ،ه لمصلحة مالكي الوحداتاتالتزام يؤديالتأكد من أن مدير الصندوق  -
  العقاري.

 ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،الصندوق طرفا فيها. وهذا يشملكون والقرارات والتقارير الجوهرية التي ياألساسية الموافقة على جميع العقود  -
 والتثمين. والتسويقالحفظ وعقود مشروع العقود المتعلقة بالاعتماد 
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 .الصندوق وأية تغييرات عليهاوأحكام الموافقة على شروط  -

 .الصندوقمدير  يفصح عنه في المصالح  تضاربأي على إتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي  -

  .الصندوقمدير ن قبل المعين ملصندوق االموافقة على تعيين مراجع حسابات  -

مدير تقيد لضمان الصندوق لدى مدير غسل األموال وتمويل اإلرهاب مسؤول مكافحة و  االلتزاممع مسؤول على األقل االجتماع مرتين في السنة  -
 .جميع األنظمة الساريةبالصندوق 

 .لمالكي الوحدات واألطراف المعنية األخرىساسية عن المعلومات األبمطلب اإلفصاح مدير الصندوق تقيد ضمان  -

 عمل لصالح الصندوق ومالكي الوحدات فيه. ال -

 الصناديق التي يشرف عليها أعضاء مجلس اإلدارة: 19-3
 

 صندوق الرياض للنقد بالدوالر .1

 صندوق الشامخ .2

 صندوق الشجاع .3

 صندوق املقدام .4

 صندوق الهادئ .5

 2الرياض لألسهم  صندوق  .6

 صندوق الرياض الخليجي .7

 صندوق األسهم العاملية .8

 صندوق املتاجرة بالسلع بالريال .9

 صندوق املتاجرة بالسلع بالدوالر .11

 املتوازن  الدخل صندوق  .11

 صندوق الشامخ املتفق مع الشريعة .12

 صندوق الشجاع املتفق مع الشريعة .13

 صندوق املقدام املتفق مع الشريعه .14

 مع الشريعةصندوق الهادئ املتفق  .15

 الصندوق العقاري العالمي .16

 صندوق املوارد الطبيعة  .17

 1 لألسهم الرياض صندوق  .18

 

 األسهم األمريكيةصندوق  .. .19

 األسهم االوروبيةصندوق  .21

 األسهم اليابانيةصندوق  .21

 اسهم جنوب شرق آسياصندوق  .22

 صندوق األسهم البريطانية .23

 الصندوق الدولي .24

 صندوق التكنولوجيا .25

 صندوق االتصاالت .26

 املستقبل لألسهم صندوق  .27

 صندوق السندات بالدوالر .28

 صندوق السندات الدولية .29

 صندوق الرياض للنقد بالريال .31

 املتوسطة للشركات الرياض صندوق  .31

  والصغيرة

 برج رافال -صندوق الرياض العقاري  .32

 3صندوق الرياض لألسهم  .33

 صندوق اإلعمار .34

 صندوق الرياض العالمي للدخل .35

 صندوق الرياض للدخل .36

 



 19 

 المجلسأتعاب  19-4

  خاص بالصناديق العقارية كل اجتماعلاير عن  2000على مكافأة بقيمة لمستقلين أعضاء المجلس امن يحصل كل واحد  -

 .ين على أية مكافآتمستقلحصل أعضاء المجلس غير الال ي -

 . الهيئة الشرعية20

 يشرف على الصندوق مجلس رقابة شرعية مكون من التالي أسمائهم:  

 اهلل بن سليمان بن منيع )رئيس( الشيخ/ عبد -

الدعوة هو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، والرئيس السابق لمحاكم مكة المكرمة. عين نائبًا عامًا للرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء و 
 لفات والبحوث حول المصرفية اإلسالمية.هـ ومستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية في العالم وله العديد من المؤ 1396واإلرشاد عام 

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

لي للقضاء هو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء والرئيس السابق لقسم الفقه المقارن بالمعهد العا
 ة.ية، له العديد من المؤلفات والبحوث حول المعامالت المالية اإلسالميومستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالم

 الشيخ/ د. محمد بن علي القري )عضو( -

سالمي، بجده، والرئيس السابق لمركز بحوث االقتصاد اإلسالمي بالجامعة. وخبير في إلستاذ في جامعة الملك عبد العزيز، قسم االقتصاد اأهو 
تمر اإلسالمي بجده ومستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية في العالم وله العديد من المؤلفات والبحوث حول المجمع الفقهي لمنظمة المؤ 

 المصرفية اإلسالمية.

      الصندوقمدير . 21

تعمل و  1010239234بموجب سجل تجاري رقم مليون لاير سعودي و  200برأس مال مدفوع شركة مساهمة مقفلة ،  شركة الرياض المالية
 للقيام باألعمال االستثمارية و الخدمات المالية. 07070-37بموجب رقم  2008من قبل هيئة السوق المالية عام  بموجب ترخيص

 سعوديةال العربية المملكة، 12331 - 3712 الرياض،   6775العليا - التخصصي شارع،  المالية لرياضلمبنى االدارة العامة 

 

www.riyadcapital.com  

 +966( 11) 486-5902 هاتف: 

 +966( 11) 486-5909فاكس: 

 
 الصندوق في الصندوق مدير استثمارات .22

 يجوز لمدير الصندوق االستثمار في نفس الصندوق.
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 أمين الحفظ. 23
   

و تعمل  1010239234سعودي و بموجب سجل تجاري رقم مليون لاير  200برأس مال مدفوع  ، شركة مساهمة مقفلةشركة الرياض المالية
 للقيام باألعمال االستثمارية و الخدمات المالية. 07070-37بموجب رقم  2008بموجب ترخيص من قبل هيئة السوق المالية عام 

 السعودية عربيةال المملكة، 12331 - 3712 الرياض،   6775العليا - التخصصي شارع،  المالية لرياضلمبنى االدارة العامة 

www.riyadcapital.com  

 +966( 11) 486-5902هاتف:  
 +966( 11) 486-5909فاكس: 
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 .  المطور .24

. ويمكن إنهاء لتطوير المشروع  والعمليات اإلجرائيةالحصرية بموجب االتفاقية لمشروع ل اً رافال للتطوير العقاري المحدودة مطور شركة تم تعيين 
يوما 15أو خالف ذلك بموجب إشعار خطي مسبق مدته  ،أشهر ثالثةن بموجب إشعار خطي مسبق ال تقل مدته ع بدون سبب تعيين المطور  

 نبذة عن المطور: 

م من قبل شركات قيادية تتمتع بخبرات تتجاوز السبعة 2007( في الرياض في نهاية عام تأسست شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة )رافال
خوانه، وشركة توازن العربية لإلستثمار  –وخمسين عامًا، وهم الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة  أكوا باور، وشركة إبراهيم عبد اهلل أبو نيان وا 

 من: رافالنية وعقارية متميزة. ويتكون مجلس ادارة التجاري المحدودة بهدف تطوير مشاريع عمرا

.الشـركات األخرى، صافوال، وعديد من عضو مجلس إدارة سابهو و  ،رئيس مجلس االدارة سـليمان المهيـدب،   

. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات األخرى. عصام المهيدب، عضو مجلس إدارة، وهو رئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب  

العديـد من الشـركات ادارة العديد من الشركات وعضو مجلس و أبونيـان  أ. يرأس مجـلـس إدارة مجمـوعةهو و  ، عضو مجلـس اإلدارة ،محمد أبونيـان
 األخرى كما أنه عضو استـشاري في اللجنة االقتصادية السـعودية العليا

خوانه و هو و  ،عـضو مجلس اإلدارة ،ـبداإللـه أبونيـانع  الكبيرةمن الشركات  عـضو في مجلـس إدارة العديدمدير عام شركة إبراهيم أ. أبونيـان وا 
  بالمملكة.

 خالد الخطاف، عضو مجلس اإلدارة، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات األخرى. 

ارة، وهو عضو في العديد من الشركات األخرى.عبدالعزيز الدعيلج، عضو مجلس اإلد   

 ساير الشمري، عضو مجلس إدارة، وهو يرأس االستثمارات العقارية في مجموعة المهيدب.  

، المدير التنفيذي وعضو مجلس االدارة، كما أنه عضو في العديد من اللجان المالية والتنفيذية بالمملكة.عبدالرحمن باجنيد  

 عنوان المطور: 

 11547الرياض  ، 69290برج تطوير، الدور التاسع، طريق الملك فهد، حي المحمدية، ص ب 

   mohamedm@rafal.com.saالبريد االلكتروني:    0096612009393فاكس      0096612008333تليفون: 

 

  المحاسب القانوني. 25

 شركة ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون

 المملكة العربية السعودية     11437الرياض     28355ص ب 

 2065444(11)966+فاكس :    2065333(11)966+تليفون: 
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  القوائم المالية. 26

اعتمادها هيئة فور ال تسليم نسخة منها إلىالتي يتعين و تحتوي على البيانات المالية المراجعة للصندوق،  مدققة مدير الصندوق تقارير سنويةيعد 
 . ذات العالقةيوما من نهاية السنة المالية  40وخالل اعتمادها مالكي الوحدات بعد ومن ثم تعميمها على لس إدارة الصندوق مجمن 

 اعتمادهابعد مباشرة مالكي الوحدات ومن ثم تعميمها على  تقديم نسخة منها إلى الهيئة التي يتعين و  أوليةمدير الصندوق أيضا بيانات مالية يعد 
 م.2011يونيه  30صدور أول بيانات مالية أولية في ، تم   خصهامن نهاية الفترة التي ت يوماً  25وخالل 

  للمحاسبين القانونيين. معايير الهيئة السعودية يتم إعداد جميع التقارير والبيانات المالية وفقا ل

 . بطلال وعندمجانا لمالكي الوحدات هذه البيانات تتوفر و 

طلب نسخ  الموقع االلكتروني لمدير الصندوق او من خاللالحصول على نسخة من القوائم المالية  الوحدات والمستثمرين المحتملين مالكيل يمكن
 من البيانات المالية عن طريق الكتابة إلى العنوان التالي: 

  cominfo@riyadcapital. البريد اإللكتروني: 

 

  المصالحتضارب . 27

يسعى مدير الصندوق إلى تجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة ومصالح المشتركين في 
مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة، وعدم تغليب  أولوية علىمصالح المشتركين بالصندوق  منحالصندوق، وذلك بالعمل على 

مصالح مستثمرين على مصالح مستثمرين آخرين في نفس الصندوق وفي حال وجود أي تضارب مصالح محتمل فإن مدير الصندوق ملتزم 
 .ن بإجراءات معالجة تضارب المصالحباإلفصاح عنه  إلى مجلس إدارة الصندوق التخاذ القرار حياله. وسيتم عند الطلب تزويد المستثمري

  غسل األموال مكافحة. 28 

، علما بأن مكافحة غسل األموال وللتحقق من هوية مالكي الوحداتالتزاما بقانون نموذج االشتراك غير  عند االشتراك أخرىوثائق تقديم لزم قد ي
مستثمر ي معلومات من أالالمزيد من الوثائق أو  عند اللزومطلب أن يويحتفظ مدير الصندوق بالحق في تعامل بسرية تامة. هذه المعلومات 

ثباتالمطلوبة و وثائق العدم تقديم . وقد يؤدي محتمل  االشتراك. طلب مدير الصندوق إلى رفض لقنع الشكل المب الهوية ا 

 .ل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة غسبخصوص جميع التعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية باألوقات  كلالصندوق في يلتزم و 

 

 إلى مالكي الوحدات  التقاريرتقديم  .29

 :بالمعلومات التالية أشهر من خالل البريد ستةتم تزويد مالكي الوحدات االستثمارية في الصندوق كل ي
 صافي قيمة أصول الصندوق. -

mailto:info@riyadcapital.com
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 عدد وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها. -
 .أرباح مدفوعة أية توزيعات -
 أية عمليات تداول بوحدات الصندوق -

  السنة.كما يقوم مدير الصندوق بنشر بيانات عن الصندوق بالشكل الذي تحدده هيئة السوق المالية مرتين في 
  

 مالشروط واألحكا تعديل .30
حصوله  هذه الشروط واألحكام شريطة أن يعدل  وفقا لتقديره،و في أي وقت  مدير الصندوق،يحق ل هعلى أن في الصندوقيوافق كل مالك وحدات 

مالكي  إشعارمدير الصندوق كذلك يتعين على . مسبقًا على موافقة هيئة السوق المالية والهيئة الشرعية للرياض المالية على أي تعديل جوهري
 60 بعد حيز التنفيذ ستدخل هذه التعديالت ، على أن المعدل نسخة من النصزودهم بيوأن  جوهريةالتغييرات البجميع الوحدات عن طريق البريد 

 تغييرات ملزمة لجميع مالكي الوحدات.تكون هذه الشعار. و اإليوما من تاريخ 
  

  الشكاوىإجراءات . 31

  

المالية، أو االتصال على مركز للمستثمر الحق في تقديم شكوى وذلك من خالل من تعبئة النموذج المتاح على الموقع االلكتروني لشركة الرياض   

 ، وسيعمل مدير الصندوق على حلها والتواصل مع المستثمر.920012299خدمة العمالء رقم 

 
 
  النظام المطبق. 32

األطراف في االتفاقية إلى جهة قضائية  يحال أي نزاع ينشأ بين و في المملكة العربية السعودية.  الساريةالصندوق للقوانين واألنظمة  يخضع
 مختصة )لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في هيئة السوق المالية ( أو أي سلطات رسمية أخرى تحل محلها.

 
 اإللتزام بالئحة صناديق االستثمار العقاري. 33

الصادرة عن هيئة السوق المالية،  وكل األنظمة والقوانين التي  ريالعقا تلتزم شروط وأحكام الصندوق ووثائقه األخرى بالئحة صناديق االستثمار
صاحات تنظم وتحكم أعمال االستثمار في المملكة العربية السعودية. كما أن هذه الشروط واألحكام وكافة الوثائق األخرى المتعلقة بها تتضمن إف

 .بالصندوق كاملة وصادقة وصريحة عن كافة الحقائق والوقائع المتعلقة
 

أحكام أخرى .34  

يدرك المستثمر أن أي قرار أو إجراء يتخذه مدير الصندوق من حين آلخر بشأن أصول ومطلوبات الصندوق بموجب هذه االتفاقية إنما هي  ( أ) 
مبنية فقط على لحسابه )المستثمر( وهو الذي يتحمل وحده مخاطرها، وأن أي قرارات استثمارية يتخذها مدير الصندوق بشأن الصندوق إنما هي 

 المعلومات المتوفرة للجميع، ولكن سيلتزم مدير الصندوق ببذل الجهد المطلوب وعدم التقصير في إدارة الصندوق.
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تعتبر شركة الرياض المالية أصول الصندوق التي لديها وحدة عامة واحدة، وهي مستأمنة عليها لمصلحة المستثمر،  وعليه فإن هذه األصول  (ب)
 . من أصول وموجودات الشركة، وتمثل كل وحدة من وحدات الصندوق حصة نسبية في الصندوق تعادل أي وحدة أخرى ليست جزءاً 

يعين المستثمر مدير الصندوق، تعيينًا ال رجعة فيه، وكياًل له، وبحيث يكون له حق توكيل الغير وحق تفويض من يراه في إدارة الصندوق   )ج(
خطار المستثمرين قبل الشروع في ذلك التوكيل بـ من الباطن بعد الحصول على موا يوما، كما ويتمتع بكامل  60فقة هيئة السوق المالية وا 

حالل آخرين لتوقيع وتسليم أي وثائق يراها مدير الصندوق أو من يفوضه ضرورية لشراء أو بيع أي من أصول الصندوق  الصالحيات لتفويض وا 
أو تحويل أي من أصول الصندوق إلى أي جهة تحددها شركة الرياض المالية أو من تفوضه بذلك، أو أو استثمار أي سيولة نقدية في الصندوق 

ممارسة أي من الصالحيات أو أي جهة يفوضها المدير، أو أداء أي من واجبات المدير أو من يفوضه فيما يتعلق بالصندوق، وأي وثيقة توقع 
ق، كما يوافق المستثمر على أنه يجب عليه توقيع أو العمل على تنفيذ وتوقيع كافة اإلجراءات بموجب هذه الوكالة ال بد أن يوقعها مدير الصندو 

.حياته لتفعيل هذه االتفاقيةواألعمال والوثائق وما إلى ذلك مما هو ضمن صال  
 

بسيطة أو شركة ذات مسؤولية قد يكون المستثمر شخصًا طبيعيًا فردًا أو مجموعة أشخاص أو شخصًا اعتباريًا كمؤسسة أو شركة توصية  (د)
محدودة، فإن كان المستثمر شخصين أو أكثر فإن أي استثمار في أموال الصندوق يعتبر ملكية مشتركة بين هؤالء األشخاص، ما لم يتم النص 

، أما إن على خالف ذلك، على أن يفوض كل شخص منهم المدير بالعمل بموجب تعليمات خطية من كل األشخاص مجتمعين أو من أي منهم
كان المستثمر مؤسسة أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن على المستثمر، وقبل السماح له باالشتراك في الصندوق، 
ذا لزم األمر، قرارات الشركة، على أن تكون جميعها بالشكل والصيغة ال تي تزويد مدير الصندوق بصورة من سجله التجاري، ونظامه األساسي، وا 

 يقبل بها مدير الصندوق.
 
إن كان المستثمر شخصًا طبيعيًا، فإن هذه الشروط واألحكام، تعتبر ملزمة لورثته ولمنفذي ومدراء تركته، ولممثليه الشخصيين وألوصيائه  (هـ)

زه، أما إن كان المستثمر شركة توصية ولمن تؤول إليهم تركته، كما يوافق المستثمر على أن هذه الشروط واألحكام ال تنقضي تلقائيًا بوفاته أو عج
ي بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخصية اعتبارية أخرى فإن االشتراك في الصندوق ال ينقضي تلقائيًا بوفاة أو عجز أو إعسار أو تصفية أ

أي تعامالت تتعلق بهذا إلى أن من الشركاء أو المساهمين فيه. غير أن لمدير الصندوق، وبصرف النظر عما سلف، وحسبما يرى ذلك، إيقاف 
يتسلم أمر قضائي أو توكيل رسمي أو أي إثبات آخر، يرضى به، يفيد بالصالحية الممنوحة ألي وارث أو منفذ أو مدير للتركة أو ممثل شخصي 

 أو وصي أو لمن تؤول إليه التركة بالسماح له بإجراء مثل تلك التعامالت.
  
ه أو منافعه أو التزاماته وواجباته تجاه الصندوق أو التنازل عنها بدون موافقة خطية مسبقة من مدير ال يسمح للمستثمر بتحويل حقوق (و)

 الصندوق.
    
 التقويم الميالدي هو التقويم محل التنفيذ. (ز)
  
 الشروط واألحكام. أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالصندوق يستوجب االلتزام بهذه التداولإن توقيع المستثمر على طلب االشتراك أو  (ح)
  

 واهلل ولي التوفيق
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نها لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وتم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها، كما جرى الحصول على نسخة م
  بعد التوقيع عليها.

 اسم المستثمر:
  التوقيع:

 التجاري:ل جرقم بطاقة الهوية/ أو اإلقامة/ أو الس
 العنوان

 
 برج رافال –صندوق الرياض العقاري 

 ملحق ملخص اإلفصاح المالي

  اتمصاريف المستحقة على مالكي الوحدسوم والالر  .أ
 

يتحملها المشتري خالل  المشتراة الوحدات من قيمة %3بحد أعلى   االشتراك مرس
 مدة الطرح 

 كل من بشكل منفرد يتحملهامن قيمة الوحدات % 0.5 بحد أعلى التداول رسم
  والمشتري. البائع

  صافي اصول الصندوق % سنويًا من1.5  أتعاب إدارة* 
  صافي اصول الصندوق منسنويًا % 0.3 ومصاريف إدارية رسوم حفظ* 
مكافآت أعضاء  مصروفات أخرى وتشمل على سبيل المثال ال الحصر  

المحاماة والمراجعة  مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة الشرعية ومصاريف
وجميع المصاريف  أتعاب المثمنيينوأتعاب المستشارين وتكاليف العموالت و 

 .النثرية األخرى المتعلقة بتنظيم وتشغيل الصندوق

  صافي اصول الصندوق % من0.2 سنوياً  ال تتجاوز

 حسن األداء  مكافأة 
 

% سنويًا 10من أي عائد يزيد عن معدل عائد داخلي نسبته  20%
 يحسب ويدفع عند تصفية الصندوق. 

 م2016ب. االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام      

 لاير سعودي 311,346,560 صافي أصول الصندوق 

 وحدة 30,700,000 الوحدات الصادرةعدد 

 لاير 13,30 سعر الوحدة

 لاير5,275,287 أتعاب اإلدارة

 لاير 87,799  أتعاب تقييم

 لاير 18,055 مصاريف المراجعة
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 لاير 7,500 رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 لاير 5,000 رسوم السوق المالية السعودية )تداول(

 %1.732 2016نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق 
  وإجمالي مكافآت أعضاء مجلس االدارة المستقلين على الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.ال يتم تحميل رسوم المؤشر 

 ج. العائد الكلي السنوي للصندوق والمؤشر اإلرشادي 

 عائد الصندوق السنة

2011 12.50% 

2012 16.09% 

2013 12.02% 

2014 3.42% 

2015 -13.92% 

2016 -5.33% 

 

 م 2016ديسمبر  31د. العائد التراكمي للصندوق في 

 عائد الصندوق الفترة الزمنية

 %13.92- منذ سنة

 %5.55 منذ ثالث سنوات

 %4.13 منذ خمس سنوات

 

 

أو  ان األداء السابق للصندوق ال يدل على ما سيكون عليه األداء المستقبلي. كما ال يضمن الصندوق لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق سيتكرر

 يكون مماثالً لألداء السابق.     

 

 

 




