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 صندوق الرياض ألسهم األسواق الناشئة 

Riyad Emerging Markets Equity Fund 
 

 

 صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق

 مدير الصندوق: شركة الرياض المالية

 

 

 

 الشروط واألحكام

شررروط وكحكام الدررندوق بل مجل بإدا ة ارص الدررندوق وموت الووايهة  ديهام ويديول بدير الدررندوق وك  ررار بإدا ا ارص الدررندوق بإدوعيل  روجعت

درررندوق وبنفر يل كابل الوسررريولية  ل  مة واكدوال الوعدوبال الوار ص يل الشرررروط واألحكامم كرلو يهر وييكد ك  رررار بإدا ة ارص الدرررندوق وبدير ال

 ددةمة واكدوال الوعدوبال الوار ص يل الشروط واألحكام، ويهرون كي ًا وييكدون كن الوعدوبال والجيانال الوار ص يل الشروط واألحكام غير ب بدي

يدعدق  دوايهت هيئة السرروق الوالية  دط حرو وحدال الدررندوقم ح مديول الهيئة كسؤ بسرريولية  ل بيدويال شررروط وكحكام الدررندوق، وح معيل كسؤ م كي

حدال بدمدها كو اكدوالها، وح معيل هيئة السررررروق الوالية كسؤ موصرررررية بشررررر ن جدول احسرررررددوار يل الدرررررندوق بل  دبر، وح معنل بوايهدها  دط حرو و

 الدندوق موصيدها باحسددوار يير، وميكد  دط كن مرار احسددوار يل الدندوق يعو  لدوسددور كو بل يوددرم

الدندوق والوسدندال احخرل كاية لالئية صنا يق احسددوار الدا رص  ل هيئة السوق الوالية، كوا كن الوعدوبال الدل مد ونها مخ ع شروط وكحكام هرا 

هائق الشررروط واألحكام والوسرردندال األخرل وحسررم  دم بدير الدررندوق بداريا ميديدها ميدوس  دط ايدرراو كابل وواغرر  وصرريي  وغير ب رردل  ل جويع الي

لدل مخص الدرررندوقم كوا يدعيل  دط الوسرررددوريل الراغجيل باحسرررددوار مرارص شرررروط وكحكام الدرررندوق بع الوسررردندال احخرل لددرررندوق ويهم الإوهرية ا

وحدال  بيدويامها مجل امخاذ الهرار احسرررررددوارسم يعد بالو الوحدال مد ومع  دط شرررررروط وكحكام الدرررررندوق ومجدها  ند اشررررردراكر يل كس وحدص بدرجة بل

 ندوقم كوا يوكل اححالع  دط ك ار الدندوق غول مهاريرهمالد

  نند  الوسددوريل بهرارص شروط وكحكام الدندوق ويهوهام ويل حال معرر يهم شروط وكحكام الدندوق، نند  باألخر بوشورص بسدشار بهنلم

 

 م2022 نويوجر 06ومم ميديدها يل ماريا  م2009كبريل  1يل  مم ةصدار شروط وكحكام الدندوق

 م2008 يسوجر  20وايهت هيئة السوق الوالية  دط احسدورار يل حرو وحدامر يل ماريا 
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 بدخص الدندوق

اسم صندوق  م1

 احسددوار
 صندوق الرياض ألسهم األسواق الناشئة.

يئة الدندوق/نوع  م2

 الدندوق
 صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق.

 شركة الرياض المالية. اسم بدير الدندوق م3

 هدف الدندوق م4
هو صنننننندوق قابض عام مفتوح يسنننننتثمر في مجموعة من الصنننننناديق يهدل ال   مو     الما  

 المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.المستثمر عل  

 يصنف هذا الصندوق عل    ه ذو مخاطر عالية. بسدول الوخاحر م5

اليد األ نط  م6

لالشدراك 

 واحسدر ا 

بينما الحد األد   لالشننتراف اافننافي دوال   مريكي  2500الحد األد   لالشننتراف في الصننندوق 

 .دوال   مريكي 1000 و االسترداد 

كيام  م7

 الدعابل/الدهييم
 .من كل  سبوع واأل بعاءوالثالثاء ااثنين  يام 

 كيام اإل الن م8

عل   الت ييم /سننني وم مدير الصنننندوق بنانننر  سنننعا  الوادام في يوم العمل التالي ليوم التعامل

الموقع االلكترو ي لانننننركة السنننننوق المالية السنننننعودية موداو ال وعل  الموقع االلكترو ي لمدير 

 .الصندوق

بو د  يع ميوة  م9

 احسدر ا 

الحد األقصننن  للمدا ما بين عملية االسنننترداد وصنننرل مبلد االسنننترداد المسنننتحق لمال  الوادا 

 .االستثما ية هو خمسة  يام عمل

سعر الوحدص  ند  م10

اليرو األولل 

 )الهيوة احسوية(

 ال ينطبق ايث سبق و ن وم طرح وادام الصندوق.

 .الدوال  االمريكي  ودة الدندوق م11

بدص الدندوق  م12

وماريا اسديهاق 

 الدندوق

 الصندوق مفتوح ال يوجد مدا محددا.

 .م2006يو يه  2في بد  الصندوق  ماريا بداية الدندوق  م13

ماريا ةصدار الشروط  م14

واألحكام، وآخر 

  ميديث لها

 م.2022  وفمبر 06ووم وحديثها في وا يخ  م2009 بريل  1بتا يخ  صد م شروط و اكام الصندوق
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رسوم احسدر ا   م15

 الوجكر

 ال يوجد.

الويشر  م16

 احسدرشا س

سي وم مدير الصندوق ب يا   دائه م ا  ة بأداء المؤشر االسترشادي المركب الذي يتكون من 

  :التاليةالمؤشرام 

 ال MSCI Index USD China Freeمؤشر ام ا  سي آي الصين م ▪

 ال MSCI Index USD Indiaمؤشر ام ا  سي آي الهند م ▪

 ال MSCI EM Latin Americaام ا  سي آي  مريكا الالوينية م مؤشر ▪

 MSCI Index USD EMEA(Europe, Middleمؤشر ام ا  سي آي  و وبا الارقية و فري يا م ▪

East, Africa) ال 

اسم بشغل  م17

 الدندوق
 شركة الرياض المالية.

 شركة اوش ا  بي سي العربية السعودية. اسم كبيل اليفظ م18

اسم براجع  م19

 اليسابال
 .شركة برايس ووور هاو  كوبرز

رسوم ة ارص  م20

 الدندوق
 .ال ي وم الصندوق بااتساب  سوم ادا ا، ولكن الصناديق التي يستثمر فيها وخضع لرسوم ادا ا

رسوم احشدراك  م21

 واحسدر ا  

 % من قيمة االشتراف.2بحد  عل  

  سوم االسترداد: ال يوجد.

 دوال  عل  الصف ة الواادا. 10قيمة صافي  صو  الصندوق، باافافة ال   % سنويًا من0.02 رسوم كبيل اليفظ م22

 سُتحمل عل  الصندوق بالتكلفة الفعلية. بداريف الدعابل م23

رسوم وبداريف  م24

 كخرل

سننيتحمل الصننندوق جميع المصننا يف والنف ام االخرى الناوجة عن   اننطه الصننندوق، ويتوقع  ال 

 صافي  صو  الصندوق سنويًا.% من قيمة 0.20وتجاوز هذه المصا يف 

 ال يوجد. رسوم األ ار م25
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 صندوق احسددوار: م1

 اسم الدندوق ويئدر ونو ر: مك

 ، وهو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق.ألسهم األسواق الناشئةصندوق الرياض 

 ماريا ةصدار شروط وكحكام الدندوق، وآخر ميديث لها: مب

 م.2022  وفمبر 06ووم وحديثها في وا يخ  م2009 بريل  1في  الصندوقوم اصدا  شروط و اكام 

 ماريا بوايهة هيئة السوق الوالية  دط حرو وحدال الدندوق: مج

، وواف ت هيئة السوق المالية عل  االستمرا  في طرح واداوه م2006يو يه  2في وم وأسيس الصندوق في وا يخ 

 م.2008 ديسمبر 20بتا يخ 

 احسددوار:بدص صندوق  م 

 ال ووجد مدا محددا للصندوق.

 النظام الويجق: م2

يخضع صندوق االستثما  ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واأل ظمة واللوائح األخرى ذام العالقة 

 المطب ة في المملكة العربية السعودية.

 سياسة احسددوار وبوارسامر: م3

 األهداف احسددوارية لددندوق: مك

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدل ال   مو     الما  المستثمر عل  المدى 

 الطويل في ظل مخاطر عالية.

 كنواع األوراق الوالية الدل سوف يسددور ييها الدندوق بشكل كساسل:  مب

  سواق األسهم الناشئة، كالتالي:يستثمر الصندوق الغالبية العظم  من  صوله في محفظة من الصناديق موزعة عل  

 صندوق فيديلتي لألسهم الصينية. ▪

 صندوق فيديلتي لألسهم الهندية. ▪

 صندوق فيديلتي ألسهم  مريكا الالوينية. ▪

 صندوق فرا كلين ومبلتون لارق  و وبا. ▪

 صندوق مؤشر آي شير مو غان ستا لي لجنوب افري يا. ▪

كو يل صنا ة كو بإوو ة بل الهيا ال، كو يل بدد بعيل كو سياسة مركيز احسددوار يل كوراق بالية بعينة،  مج

 بنيهة جغرايية بعينة، مشدول  دط اليد األ نط واحمدط لددو األوراق الوالية:

يستثمر الصندوق  صوله باكل  ئيسي في مجموعة من الصناديق، وسي وم مدير الصندوق باالعتماد عل  سياسة 

 ثما اوه في فئام متنوعة من االستثما ام كما هو موفح  د اه.استثما ية وتيح له امكا ية وركيز است
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 جدول يوغ  نسجة احسددوار يل كل بإال اسددوارس بيده األ نط واأل دط:  م 

 اليد األ دط  اليد األ نط  نوع األصول

 صندوق فيديليتي لألسهم الصينية
0% 50% 

 صندوق فيديليتي لألسهم الهندية
0% 50% 

 ألسهم  مريكا الالوينية صندوق فيديليتي
0% 50% 

 صندوق فرا كلين ومبلتون لارق  و وبا
0% 50% 

 صندوق مؤشر آي شير مو غان ستا لي لجنوب  فري يا
0% 50% 

كسواق األوراق الوالية الدل ييدول كن يشدرس ويجيع الدندوق ييها اسددوارامر: مه
 

 

يستثمر الصندوق الغالبية العظم  من  صوله في محفظة  مع مراعاا ما هو وا د في الف را مدال  عاله، فإن الصندوق

 من الصناديق موزعة عل   سواق األسهم الناشئة.

 احيداو  وا ةذا كان بدير الدندوق ينوس احسددوار يل وحدال صندوق احسددوار: مو

املة خاصة عن يحق لمدير الصندوق  و وابعيه  و موظفيه االستثما  في الصندوق دون  ن يكون لهذا االستثما  مع

 االستثما ام األخرى لباقي الماتركين في وادام الصندوق.

كنواع الوعابالل واألساليم واأل وال الدل يوكل لودير الدندوق اسدخدابها بغرض امخاذ مرارامر احسددوارية  مز

لدندوق احسددوار:
 

 

 ام الميدا ية للاركام بهدل التعرل يعتمد الصندوق المستثمر فيه عل  استخدام الوسائل البحثية بما في ذل  الزيا

عل  ول  التي وتمتع بعوامل  ساسية قوية وجاذبة والتي بإمكا ها وح يق   باح مست بلية عالية. كما يعمل عل  التعرل 

عل  ال طاعام والاركام التي بإمكا ها االستفادا من التغيرام االقتصادية والتاريعام واالختراعام والعوامل 

 األخرى.

مدير الصندوق في قرا ه برفع  و وخفيض الوزن لفئة معينة من  صو  الصندوق عل  األداء التا يخي لتل  االصو   يعتمد

وو ييمه لألسواق واركة األسعا  و  باح الاركام والعوامل االقتصادية وووقع األداء المست بلي وعالقام اال وباط 

يوهام السياسية واالقتصادية باكل مستمر لتغيير  وزان المختلفة. سول يراقب مدير الصندوق األوفاع والسينا 

  صو  الصندوق اذا ما ادثت وغييرام مؤثرا لت ليل المخاطر.

 كنواع األوراق الوالية الدل ح يوكل ة راجها غول اسددوارال الدندوق:  مو

 ال يوجد.

ديرها بدير الدندوق كو اليد الرس يوكل يير اسددوار كصول الدندوق يل وحدال صندوق كو صنا يق اسددوار ي مط

 بديرو صنا يق آخرون: 

يجوز لمدير الصندوق االستثما  في الصناديق التي يديرها مدير الصندوق  و صناديق استثما  يديرها مديرو صناديق 

 آخرون بما ال يتناف  مع متطلبام الئحة صناديق االستثما  واالستراويجيام وال يود االستثما ية للصندوق، ويجوز لمدير

 الصندوق ااتساب  سوم ومصا يف ول  الصناديق المدا ا من قبله.
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صالحيال صندوق احسددوار يل اإلمراض واحمدراض وسياسة بدير الدندوق بش ن بوارسة صالحيال اإلمراض  مس

واحمدراض وبيان سياسدر ييوا يدعدق برهل كصول الدندوق:
 

 

 ولن ي وم بإقراض  صوله.  ن ي وم الصندوق باالقتراضل

اليد األ دط لددعابل بع كس حرف نظير: مك
 

 

 ال ينطبق.

 سياسة بدير الدندوق إل ارص بخاحر الدندوق:  مل

 ن وكون ول  ال را ام متواف ة مع  عل  معايير  فيعند اوخاذه ل را اوه االستثما ية، سيتوخ  مدير الصندوق الحرص 

 :صندوق وبحيث وراعي التاليالمما سام العالمية لالستثما  التي وح ق األهدال االستثما ية لل

ووزيع استثما ام الصندوق باكل يراعي المخاطر المروبطة باألو اق المالية المستثمر فيها وفئة األصو  التي  ▪

 ونتمي اليها.

 مراعاا متطلبام السيولة المتوقعة للوفاء بطلبام االسترداد  و القتناص الفرص االستثما ية. ▪

االستثما ية التي وفرفها األ ظمة واللوائح المطب ة التي وتضمن وح يق مصالح مالكي مراعاا االلتزام بال يود  ▪

 الوادام.

الويشر احسدرشا س، باإلغاية ةلط بعدوبال  ل الإهة الوزو ص لدويشر، واألسا والونهإية الودجعة ليساب  مم

 الويشر:

ركب الذي يتكون من المؤشرام التالية سي وم مدير الصندوق ب يا   دائه م ا  ة بأداء المؤشر االسترشادي الم

 المزودا من قبل الجهام التالية وبحسب األسس والمنهجية المتبعة لديهم.

 

 النسجة الوئوية الويشر الإهة الوزو ص

مو جان ستا لي كابيتا  

 (MSCI) ا تر اشيو ا 
MSCI Index USD China Free 25% 

مو جان ستا لي كابيتا  

 (MSCI) ا تر اشيو ا 
MSCI Index USD India 25% 

مو جان ستا لي كابيتا  

 (MSCI) ا تر اشيو ا 
MSCI EM Latin America 25% 

مو جان ستا لي كابيتا  

 (MSCI) ا تر اشيو ا 

MSCI Index USD EMEA م(Europe, 

Middle East, Africa 
25% 

ويمكن الحصو  عل   داء المؤشر االسترشادي لهذا الصندوق من خال  موقع الرياض المالية عل  اا تر ت 

www.riyadcapital.com.وسيتم اافصاح عن األداء باكل دو ي فمن البيا ام المعلنة عن  داء الصندوق ، 

  هو  الوشدهال:  من

 ال يوجد.
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بش ن كس ميو  كو حدو   دط احسددوار:كس ة فارال موايق  ديها هيئة السوق الوالية  مس
 

 

 ال يوجد.

 الوخاحر الرئيسة لالسددوار يل الدندوق: م4

  ن الصندوق معرض لت لبام عالية بسبب وكوين استثما اوه. . 

 األداء السابق للصندوق  و األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرًا عل   داء الصندوق في المست بل. .ب

 ن األداء المطلق للصندوق  و  داءه م ا  ة بالمؤشر سول يتكر   و يماثل األداء ال يوجد فمان لمالكي الوادام  .ج

 السابق.

 .االستثما  في الصندوق ال يعد ايداعًا لدى  ي بن  محلي .د

 يتحمل مالكي الوادام المسؤولية عن  ي خسا ا مالية قد وتروب عل  االستثما  في الصندوق. .ه

ية، ووامل هذه المخاطر التي قد وؤدي ال  وغير في صافي  صو  هذا الصندوق عل    ه ذو مخاطر عال يصنف .و

 الصندوق  و عائداوه ما يلي:

الصندوق يتم عل   سا  ال يمة السوقية لألو اق المالية التي يمتلكها  و ييم:  ظرًا ألن بخاحر السوق الوالية ▪

  مت لبة بسبب و لب السوق باكل مباشر  و غير مباشر، فإن ال يمة الر سمالية الستثما ام الصندوق ستب 

 المالية.

وروبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوفع االقتصادي العام الذي يؤثر في  :الوخاحر احمددا ية ▪

 بحية الاركام وفي مستوى التضخم ومعدالم الفائدا والبطالة، لذل  فإن الت لبام االقتصادية قد وؤثر سلبًا 

   و ايجابًا عل  اداء الصندوق.

الت لبام بسبب و لبام  سعا  األو اق المالية  ال في الصندوق يتعرض سعر الوادا  ص:بخاحر مهدجال سعر الوحد ▪

  التي يستثمر فيها الصندوق، مما قد يؤثر سلبًا عل  استثما ام العمالء.

ووتمثل بحاالم عدم االست را  السياسي  و صدو  واريعام  :الوخاحر السياسية والهانونية واألنظوة والدوائ  ▪

  و قوا ين جديدا  و ااداث وغييرام في التاريعام  و ال وا ين الحالية مما قد يؤثر سلبًا عل  استثما ام الصندوق.

: قد يستثمر الصندوق في بعض األصو  االستثما ية الم ومة بعمالم  خرى غير عملة الصندوق، بخاحر العودة ▪

  وادام الصندوق. سعر خرى سول وؤثر عل  قيمةاأل مما يعني  ن و لبام  سعا  صرل ول  العمالم

: هي المخاطر الناوجة عن و لب قيمة األو اق المالية  تيجة للتغير في  سعا  بخاحر الدهدجال يل كسعار الفائدص ▪

ابًا  تيجة لت لبام  سعا  الفائدا في السوق. و ايج اً الفائدا، ولذا فإن قيمة استثما ام الصندوق يمكن  ن وتأثر سلب

  

  : والتي قد يكون لها وأثير سلبي عل   داء الصندوق خا ج عن ا ادا مدير الصندوق.بخاحر الكوارث اليجيعية ▪

فيها مصالح مدير الصندوق  و األطرال ذام العالقة مع  وتعا ضالمصالح: قد وناأ هناف ااالم  وعا ضمخاطر  ▪

داء مهامه  في الصندوق مما يحد من قد ا مدير الصندوق  و األطرال ذام العالقة عل  مصالح الماتركين 

  مما قد يؤثر سلبًا عل  الصندوق. باكل موفوعي

: يعتمد  جاح استثما   صو  الصندوق بد جة كبيرا عل  مها ام بخاحر اح دوا   دط بوظفل بدير الدندوق ▪

ير الصندوق، وبالتالي ف د وتأثر عوائد الصندوق سلبًا  تيجة لتغير وخبرام الموظفين المهنيين العاملين لدى مد

  ال ائمين عل  ادا ا الصندوق.
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: يكون  مين الحفظ معرفًا ال وكاب االخطاء عند اجراءه لعمليام اليفظ كبيلبخاحر الدسويال الدل يهوم بها  ▪

 وسويام الصندوق.

دا ا الصندوق وافظ ا: يعتمد مدير الصندوق عل  وكنولوجيا المعلومام في بخاحر اح دوا   دط الدهنية ▪

  ولالختراقام  السجالم الخاصة بأصو  العمالء، وقد وتعرض  ظم المعلومام التي يستخدمها مدير الصندوق

تثما ية اوخاذ قرا م اسال  يؤدي   والفنية مما قد يؤخر عملية االستثما   ال  األعطا   والهجمام الفيروسية 

 خاطئة وؤثر سلبًا عل  سعر الوادا.

: اادى الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية اوخاذ بخاحر الدنجي بالجيانال الوالية الوسدهجدية ▪

التنبؤ بالبيا ام المالية المست بلية باالعتماد عل  الت ا ير المالية التي ينارها مصد  الو قة  هيال را  االستثما ي 

ول    نية، ولكن قد وختلف النتائج الفعلية عن ول  المتوقعة اما بسبب خطأ مدير الصندوق في و ديراوه  و المال

سوء الت دير وبالتالي يمكن ان يؤثر ذل  سلبًا ال  خطاء متعمدا  و غير متعمدا  دم  الت ا ير كا ت ونطوي عل  

  عل  اداء الصندوق. 

الناجمة عن وركز استثما ام الصندوق في  سهم  و قطاعام معينة : هي المخاطر بخاحر مركز احسددوارال ▪

  .االسترشاديهدال الصندوق  و المؤشر  وحددها طبيعة و

عادا االمرابحام من عدم فمان   ومخاطر اعادا االستثما : وهي المخاطر الناشئة عند ووا يخ استح اق الودائع  ▪

سعا  الساب ة، وكذل  في سواء من الفوائد  و اال باح بنفس األصلية ومستح اوها استثما  مبالد االستثما  األ

عند شراء هذه  تالسندام، ف د ال يتم استثما  ووزيعاوها بنفس األسعا  التي وم  واالستثما  في الصكوف  االة

 استدعاءها  و اقًا مالية مماثلة في شروط الدفع.  والصكوف  و السندام  و قد ال يجد عند استح اقها 

: في االة عدم ووفر وصنيف ائتما ي ألدوام الدين الثابت حر احسددوار يل ك وال  يل غير بدنفة ائدوانياً بخا ▪

التي قد يرغب مدير الصندوق االستثما  فيها سي وم مدير الصندوق بد اسة ووحليل وو ييم ول  األدوام بما 

ل را  االستثما ي وذل  يعتبر جزء من المخاطر وامله من وحليل ائتما ي للمصد  ولإلصدا  ذي العالقة قبل اوخاذ ا

  التي قد يتأثر بها  داء الصندوق.

: ا وق األولوية المتداولة معرفة لت لبام سعرية بسبب ظرول السوق بخاحر احسددوار يل حهوق األولوية ▪

  قيمة استثما ام و داء الصندوق.عل  باكل عام  و الاركام ذام العالقة مما قد يكون له وأثير 

: ينطوي االستثما  في وادام صناديق الع ا  المتداولة عل  التعرض لمخاطر التغير بخاحر احسددوارال العهارية ▪

  وعرض ول  الوادام للتذبذب السعري في السوق.ال  في قيمة األصو  الع ا ية المستثمر فيها، باافافة 

كثر من طرل وااد ويتم اشت اق  ية وتم بين دوام مالية وعاقد : هي بخاحر احسددوار يل الوشدهال الوالية ▪

قيمتها بناء عل  قيمة األصو  المتضمنة في الع د م سهم، مؤشرام، سندام، معدالم الفائدا، عمالم......الخال 

طرال االخرى، مخاطر السيولة ووتضمن هذه الع ود عل  عدا مخاطر  ئيسية هي: مخاطر السوق، مخاطر األ

  خرى. وباط بمات ام ومخاطر اال

ن ي وم  في  : وهو قيام المستثمر باقتراض و قة مالية ثم بيعها في السوق  ماًل بخاحر الجيع  دط الوكشوف ▪

الا ًا بارائها بسعر  قل من سعر البيع وا جاعها للم رض. يتعرض الصندوق في هذه الحالة من البيع لمخاطرا 

 ال  شراءها من السوق بسعر  عل  من سعر البيع. ا وفاع سعر الو قة المالية بداًل من هبوطها فيضطر عندئذ 

  

: في االة قيام الصندوق باالكتتاب في  اد الطرواام األولية، فال يعتبر مدير الصندوق بخاحر ندائج الدخديص ▪

فامنًا لعدد األو اق المالية التي من الممكن وخصيصها للصندوق خال  عملية بناء سجل األوامر، فالصندوق قد 
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دد  قل من األو اق المالية التي طلب االكتتاب فيها بسعر االكتتاب المعلن  و قد ال يحصل الصندوق يخصص له ع

 ما اختلف سعر طلب االكتتاب الذي و دم به مدير الصندوق عن سعر االكتتاب المعلن.  اذاعل  شيء، 

الطرواام األولية، فإن هذه : في االة اكتتاب الصندوق في بخاحر م خر ة راج األوراق الوالية الوكددم ييها ▪

وبالتالي فإن  ي وأخير في ااد اج يعتبر من المخاطر  ،االكتتابام وكون مروبطة بموعد اد اجها في السوق المالية

  التي قد وؤثر عل  استثما ام و داء الصندوق.

و  اسية طا ئة س : قد يتعرض مصد  الو قة المالية لمااكل بخاحر  دم الدوزيع كو خفض الدوزيعال النهدية ▪

خفض  و اي ال ووزيعام الو قة المالية وبالتالي يؤثر ذل  عل  ال  دفعام  و التزامام غير متوقعة، فيؤدي ذل  

  عوائد الصندوق.

: قد وحمل بعض األو اق المالية خيا  االستدعاء، ايث يتيح هذا الخيا  لمصد  الو قة المالية ان بخاحر احسدد ار ▪

ية قبل وا يخ استح اقها مالسندام والصكوف مثاًلال، وقد ينتج عن ذل  وعرض الصندوق ال  يستدعي الو قة المال

 مخاطر اعادا االستثما .

ال  وغيرام كبيرا في بعض األايان بسبب  : قد وتعرض قيمة استثما ام الصندوقبخاحر بدعدهة بالوددر ▪

ايا ال ا و ية التي قد وتعرض لها، مما قد يؤثر طبيعة  ااط و تائج  عما  الجهة المصد ا لألو اق المالية  و ال ض

  سلبًا عل   داء الصندوق.

: في االة ا خفاض التصنيف االئتما ي لمصد   ي و قة مالية يملكها بخاحر انخفاض الددنيف احئدوانل ▪

دا في الصندوق لي ل عن التصنيف االئتما ي االستثما ي فإن ذل  قد يعرض سعر ول  الو قة المالية لت لبام اا

  السوق وبالتالي قد يؤثر ذل  سلبًا عل  سعر الوادا.

  و: قد يتعرض  اد  طرال التعامل  و الجهة المصد ا ألي و قة مالية سواء كا ت جهة سيادية بخاحر احئدوان ▪

ًا عل  شركة وجا ية لعدم ال د ا  و االستعداد لتلبية التزاماوها المالية في وقت محدد  و مطل ًا، مما قد يؤثر سلب

   داء الصندوق.

: قد يمل  بعض عمالء الصندوق  سبة كبيرا من  صوله الدندوق كصولبخاحر السييرص  دط نسجة كجيرص بل  ▪

مجموعة من هؤالء العمالء   ومما قد يؤثر عل  ووزيع استثما ام الصندوق في اا  ومت عملية ا سحاب ألاد 

  المسيطرين، وذل  قد يؤثر عل  عوائد الصندوق.

: قد ال يتمكن مدير الصندوق من ولبية جميع طلبام االسترداد اذا بلد اجمالي قيمة ول  الطلبام بخاحر السيولة ▪

%  و  كثر من صافي قيمة  صو  الصندوق  و اذا لم يتمكن مدير الصندوق من وسييل بعض استثما اوه  تيجة 10

 فعف  و وعليق التداو  في السوق.

ثا  الضريبية والزكوية المتروبة عل  االشتراف  و يتحمل مالكي وادام الصندوق اآل: قد بخاحر ال ريجة والزكاص ▪

 و  استردادها بموجب ال وا ين السا ية في البلدان التي يحملون جنسيتها  وعل  االاتفاظ بوادام الصندوق 

الوادام مسؤولية دفع   خصة االقامة فيها  و وعتبر محل اقامة عادية لهم  و موطنًا مختا ًا لهم. ويتحمل مالكي

  عل  الزيادا في     الما  الناشئة عنها.  والضريبة والزكاا ان وجدم عل  استثما اوهم في الصندوق 

في االة استثما  الصندوق في صناديق استثما ية  خرى  :بخاحر احسددوار يل الدنا يق احسددوارية األخرل ▪

 فإن جميع المخاطر المذكو ا ساب ًا ونطبق  يضا عل  ول  الصناديق.

 آلية مهييم الوخاحر: م5

ي ر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لت ييم المخاطر المتعل ة بأصو  الصندوق وذل  بالتعاون مع ادا ا المخاطر لدى 
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 فيه من مصلحة لسير عمل الصندوق ومصلحة مالكي الوادام. مدير الصندوق بما

 يئة الوسددوريل الوسدهدية لالسددوار يل الدندوق: م6

يستهدل الصندوق فئة المستثمرين الذين يسعون ال  وح يق ونمية     الما  عل  المدى الطويل، افافة ال  ووفير 

 السيولة في ظل مخاطر عالية.

 ميو /حدو  احسددوار: م7

ير الصندوق بالتزامه خال  ادا وه للصندوق بال يود والحدود التي وفرفها الئحة صناديق االستثما  وشروط و اكام ي ر مد

 هذا الصندوق.

 العودة: م8

الصندوق م وم بالدوال  األمريكي. وفي االة االشتراف بعملة  خرى غير عملة الصندوق المحددا، فيتم وطبيق سعر 

لمعني بغرض وحويل عملة المستثمر ال  عملة الصندوق. ويحق لمدير الصندوق االستثما  الصرل المعمو  به في التا يخ ا

 في األو اق المالية واألصو  بعمالم غير عملة الصندوق.

 بهابل الخدبال والعووحل واحمعاب:  م9

مفاصيل لإويع الوديو ال بل كصول صندوق احسددوار، وحريهة احدسابها: مك
 

 

 اححدسابالدفاصيل وحريهة  الرسوم

 % من قيمة االشتراف.2بحد  عل    سوم االشتراف

 سوم االسترداد/االسترداد 

 المبكر

 ال يوجد.

 ال يوجد.  سوم   ل الملكية

ال ي وم الصندوق بااتساب  سوم ادا ا، ولكن الصناديق التي يستثمر فيها وخضع   سوم ادا ا

 لرسوم ادا ا.

 قيمة صافي  صو  الصندوق.% سنويًا من 0.30  سوم خدمام ادا ية 

دوال  عل   10% سنويًا من قيمة صافي  صو  الصندوق، باافافة ال  0.02  سوم افظ 

 الصف ة الواادا.

  يا  سنويًا. 7,500  سوم هيئة السوق المالية 

 سوم السوق المالية 

 السعودية موداو ال 

  يا  سنويًا. 5,000

 بالتكلفة الفعلية.سُتحمل عل  الصندوق  مصا يف التعامل

  عل  بحد يا  سعودي و 22,000يتحمل الصندوق وكاليف مراجع الحسابام ب يمة  مصا يف مراجع الحسابام

 .سنوياً  سعودي  يا  30,000

 يتحملها مدير الصندوق.  سوم المؤشر االسترشادي

مكافآم  عضاء مجلس ادا ا 

 الصندوق

 يتحملها مدير الصندوق.

ووامل المصا يف األخرى 

مصروفام  ار المعلومام 

والت ا ير وال وائم المالية 

 للصندوق

سيتحمل الصندوق جميع المصا يف والنف ام االخرى الناوجة عن   اطه 

% من قيمة صافي  صو  0.20الصندوق، ويتوقع  ال وتجاوز هذه المصا يف 

 الصندوق سنويًا.
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المنصوص عليها  عاله،  و اسب االوفاق مع م دم الخدمة، يتم بناًء عل  طري ة ااتساب  سوم ومصا يف الصندوق 

 ااتساب بعض الرسوم اما من اجمالي  و من صافي  صو  الصندوق.

جدول يوغ  جويع الرسوم والوداريف بع كيفية حساب بهابل الخدبال والعووحل واألمعاب، وومت  يعها  مب

 بل مجل الدندوق: 

 

 بدال ايدراغل حريهة احدسابها الرسوم والوداريف

 رسوم احشدراك

دوال   مريكي فإن الرسوم  10,000اذا وم االشتراف ب  % من قيمة االشتراف2بحد  عل  

دوال   مريكي وخصم فو ا من اساب  200وكون 

العميل ومن ثم يتم منح العميل عدد وادام من 

دوال   مريكي في يوم  9,800الصندوق بما يعاد  

 االشتراف.وا يخ ونفيذ عملية 

رسوم 

احسدر ا /احسدر ا  

 الوجكر

 ال يوجد 

 ال ينطبق

 ال ينطبق ال يوجد رسوم نهل الودكية

ال ي وم الصندوق بااتساب  سوم  رسوم ة ارص

ادا ا، ولكن الصناديق التي يستثمر 

 فيها وخضع لرسوم ادا ا.

 ال ينطبق

% سنويًا من قيمة صافي 0.30 رسوم خدبال ة ارية 

 الصندوق. صو  

اذا كان صافي قيمة  صو  الصندوق في يوم وا يخ 

فإن  سوم الخدمام دوال   10,000,000الت ييم 

االدا ية ليوم وااد هي: 

دوال   82.19 ال=365÷1×%0.30×10,000,000م

  مريكي.

% سنويًا من قيمة صافي 0.02 رسوم حفظ 

 10 صو  الصندوق، باافافة ال  

 دوال  عل  الصف ة الواادا.

اذا كان صافي قيمة  صو  الصندوق في يوم وا يخ 

 سوم الحفظ ليوم فإن دوال   10,000,000الت ييم 

 6.85ال=365÷1%×0.02×10,000,000وااد هي م

 دوال   مريكي.

رسوم هيئة السوق 

 الوالية 

 يا  سنويًا يتم اسابها باكل يومي وافافتها  7500  يا  سنوياً  7500

 -ثم خصمها  هاية السنة للت ييم باكل وجميعي ومن 

  يا  عن يوم وااد. 20.55=1ال ×365÷7500م

رسوم السوق الوالية 

 السعو ية )مداول( 

 يا  سنويًا يتم اسابها باكل يومي وافافتها  5000  يا  سنوياً  5000

 -للت ييم باكل وجميعي ومن ثم خصمها  هاية السنة 

  يا  عن يوم وااد. 13.70=1ال ×365÷5000م
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 بدال ايدراغل حريهة احدسابها الرسوم والوداريف

سُتحمل عل  الصندوق بالتكلفة  الدعابلبداريف 

 الفعلية

 سبة من قيمة التداو ، عل  سبيل المثا  لو كا ت 

ال من قيمة  ي صف ة وكا ت 0.00155عمولة التداو  م

قيمة الصف ة مليون دوال   مريكي، سي وم الصندوق 

 دوال   مريكي للوسيط. 1550بدفع 

بداريف براجع 

 اليسابال

  يا  30,000  عل  بحدو 22,000

 يتم لن ايث سنويًا، سعودي

 الفعلية الرسوم سوى ااتساب

 بين المبرمة لالوفاقية وف اً 

 .الصندوق ومدير المحاسب

يتم اسابها باكل يومي وافافتها للت ييم باكل 

ال 365÷6000م -وجميعي ومن ثم خصمها  هاية السنة 

دوال   مريكي عن يوم وااد. بافتراض  ن  16.44=1×

  يا . 6000المراجعة للصندوق هي مصا يف 

رسوم الويشر 

 احسدرشا س

 يتحملها مدير الصندوق
 ال ينطبق

بكايآل ك  ار  

بإدا ا ارص 

 الدندوق

 يتحملها مدير الصندوق

 ال ينطبق

الوداريف األخرل 

ومشول بدرويال 

نشر الوعدوبال 

والدهارير والهوائم 

 الوالية لددندوق

سيتحمل الصندوق جميع 

المصا يف والنف ام األخرى الناوجة 

عن   اطه الصندوق، ويتوقع  ال 

% من 0.20وتجاوز هذه المصا يف 

قيمة صافي  صو  الصندوق 

 سنويًا.

اذا كا ت قيمة صافي  صو  الصندوق هي 

دوال   مريكي، وكا ت المصا يف  10،000،000

% من صافي 0.20والنف ام األخرى للصندوق ومثل 

 : يف األخرى ليوم وااد هياألصو  فإن المصا

دوال   54.79ال = 365÷1%×0.20×10،000،000م

  مريكي.

لن يتحمل الصندوق  ي  سوم  و وكاليف بخالل ما ذكر في الجدو   عاله. هذا ولن يتم خصم غير المصا يف الفعلية 

 للصندوق.

 

جدول ايدراغل يوغ  نسجة مكاليف الدندوق ةلط الهيوة اإلجوالية ألصول الدندوق  دط بسدول الدندوق  مج

 وبالو الوحدص خالل  ور الدندوق،  دط كن يشول الدكاليف الودكررص والغير بدكررص: 

  مريكي.ال دوال  100،000،000بافتراض  ن متوسط اجمالي  صو  الصندوق خال  السنة هو مائة مليون م

 نسجدها بل كصول الدندوق  الرسوم والوداريف
النسجة بل الوجدغ الوسددور لوالو 

 الوحدال 

 %2 ال ينطبق رسوم احشدراك 

 ال يوجد ال يوجد رسوم احسدر ا /احسدر ا  الوجكر

 ال يوجد ال يوجد رسوم نهل الودكية
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 نسجدها بل كصول الدندوق  الرسوم والوداريف
النسجة بل الوجدغ الوسددور لوالو 

 الوحدال 

 ال يوجد ال يوجد رسوم اإل ارص

 %0.30 %0.30 رسوم خدبال ا ارية

 %0.02 %0.02 رسوم كبيل اليفظ

كلف  30بداريف براجع اليسابال )

 ريال سنويًا  دط سجيل الودال(
0.03% 0.03% 

 اسب التكلفة الفعلية اسب التكلفة الفعلية بداريف الدعابل

 اسب التكلفة الفعلية اسب التكلفة الفعلية رسوم الدوويل

 7،500رسوم هيئة السوق الوالية )

 سنويًا(ريال 
0.0075% 0.0075% 

رسوم شركة السوق الوالية 

 ريال سنويًا(  5،000السعو ية )
0.005% 0.005% 

 % 0.20 % 0.20 الوداريف األخرل

 %0.5625 %0.5625 ةجوالل نسجة الدكاليف الودكررص

 %1 ال يوجد ةجوالل نسجة الدكاليف الغير بدكررص

 %2.5625 %0.5625 ةجوالل الرسوم والوداريف

مفاصيل بهابل الدفهال الوفروغة  دط احشدراك واحسدر ا  ونهل الودكية الدل يديعها بالكو الوحدال  م 

 وحريهة احدسابها:

% وخصم عند االشتراف في الصندوق، وال يوجد هناف  سوم عل  2يستحق مدير الصندوق  سوم اشتراف بحد  عل  

 االسترداد  و   ل الملكية.

دهة بالدخفي ال والعووحل الخاصة وشرو سياسة بدير الدندوق بش ن الدخفي ال الوعدوبال الودع مه

 :والعووحل الخاصة

يحق لمدير الصندوق ووف ًا لت ديره الخاص خفض الرسوم المتعل ة باادا ا و ي  سوم  خرى يت افاها. كما يجوز لمدير 

 ة:الصندوق ابرام ورويبام العمولة الخاصة اذا ووافرم الاروط اآلوي

 اذا قام الاخص المسؤو  عن ونفيذ الصف ة بت ديم خدمام التنفيذ بأفضل الاروط لمدير الصندوق. ▪

 مدير الصندوق. عمالء اذا جاز اعتبا  السلع  و الخدمام التي يتل اها مدير الصندوق باكل مع و  عل    ها لمنفعة ▪

 مع واًل في ول  الظرول.اذا كان مبلد  ي  سوم  و عمولة مدفوعة لم دم السلع  و الخدمام  ▪

وي صد بترويبام العمولة الخاصة الترويبام التي يتل   بموجبها مدير الصندوق سلعًا  و خدمام افافة ال  خدمام 

 ونفيذ التداو  من وسيط ل اء عمولة يتم دفعها م ابل الصف ام التي ووجه من خال  ذل  الوسيط.

 وجدل(:  الوعدوبال الودعدهة بالزكاص و/كو ال ريجة )ةن مو

ان الرسوم والمصا يف المذكو ا ال وامل فريبة ال يمة المضافة، وسيتم وحميل الضريبة باكل منفصل وف ًا لألسعا  

المنصوص عليها في  ظام فريبة ال يمة المضافة والئحته التنفيذية. ولن ي وم الصندوق بااتساب ودفع الزكاا عن 
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ية دفع الزكاا ان وجدم عل  استثما اوهم في الصندوق  و عل  الزيادا استثما اوه، ايث يتحمل مالكي الوادام مسؤول

 في     الما  الناشئة عنها.

 كس  وولة خاصة يجربها بدير الدندوق )ةن وجدل(: مز

 ال يوجد.

بدال ايدراغل يوغ  جويع الرسوم والوداريف وبهابل الدفهال الدل  يعت بل كصول الدندوق كو بل مجل  مو

 س  ودة الدندوق: بالو الوحدال  دط كسا

ال مليون دوال   مريكي خال  115بافتراض  ن متوسط اجمالي  صو  الصندوق خال  السنة هو مائة وخمسة عار م

ال 1،000،000ال قرض ومويل، وبافتراض  ن مبلد االشتراف لمال  الوادام هو مليون م15السنة منها خمسة عار مليون م

 جم الصندوقال.% من متوسط ا0.87دوال   مريكي ميمثل  سبة 

 الرسوم والوداريف
 با يديودر الدندوق 

 ) وحر كبريكل(

 با يديودر بالو الوحدال

 ) وحر كبريكل(

 20,000 ال ينطبق رسوم احشدراك )*(

 1,000,000 ال ينطبق الوجدغ الوسددور يل الدندوق

 ال ينطبق ال ينطبق رسوم اإل ارص

 ال يوجد ال يوجد رسوم احسدر ا /احسدر ا  الوجكر

 ال يوجد ال يوجد رسوم نهل الودكية

 3,001.50 345,000 رسوم خدبال ا ارية

 2,001 230,000 الوداريف األخرل

 200.10 23,000 رسوم كبيل اليفظ

بداريف براجع اليسابال )بايدراض انها 

 كلف سنويا( 30
30,000 261 

 65.25 7,500 رسوم هيئة السوق الوالية 

 43.5 5,000 الوالية السعو يةرسوم السوق 

%( بل 2رسوم الدوويل بايدراض كنها )

 بجدغ الهرض
300,000 2,610 

 28,182.35 940,500 ةجوالل الرسوم والوداريف

 )*( لم يدم خدم رسوم احشدراك بل بجدغ احشدراك يل الودال ك الهم

بافتراض  ن الصندوق قد ا ق عائدًا 

 السنة% بنهاية ول  10صافيا قد ه 

بعد خصم  اجم الصندوق بنهاية السنة

 جميع الرسوم والمصا يف

صافي قيمة استثما  مال  

 الوادام بنهاية السنة

126,500,000 1,100,000 

 الدهييم والدسعير: م10

 كيفية مهييم كل كصل يودكر الدندوق: مك
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 يوفح الجدو  التالي كيفية و ييم كل  صل يملكه الصندوق:

 

 الدهييمحريهة  كصول الدندوق

 حسم كشف اليساب يل نهاية يوم العول النهد

صنا يق 

 احسددوار
 بنار  دط آخر ا الن لهيوة وحدامها

  د  نهاط الدهييم، ومكرارها:  مب

يتم و ييم  صو  الصندوق الماا  اليها في الف را م ال  عاله في كل يوم و ييم، علمًا بأن  يام الت ييم هي  يام ااثنين 

والثالثاء واأل بعاء من كل  سبوع، عل   ن وكون  يام عمل في األسواق التي يستثمر فيها الصندوق، وسي وم مدير 

 لتالي ليوم الت ييم. الصندوق بنار  سعا  الوادام في يوم العمل ا

 اإلجرارال الدل سُددخر يل حالة الخي  يل الدهييم كو الخي  يل الدسعير: مج

عند ادوث خطأ في الت ييم  و التسعير يتم وصحيح الخطأ فو ًا وذل  عن طريق اعادا ومرير عمليام االشتراف 

لوادام المتضر ين بما في ذل  واالسترداد مرا  خرى عل  السعر الصحيح بطري ة عادلة ووعويض جميع مالكي ا

مالكي الوادام الساب ين وفي  فس الوقت. كما ي وم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فو ًا في اا   ن 

%  و  كثر من سعر الوادا واافصاح عنها في الموقع االلكترو ي لمدير الصندوق والموقع 0,5الخطأ شكل  سبة 

 لية السعودية موداو ال، ويتم االفصاح عنها  يضًا في و ا ير الصندوق.االلكترو ي لاركة السوق الما

 حريهة احدساب سعر الوحدص ألغراض منفير حدجال احشدراك واحسدر ا : م 

يتم ااتساب سعر الوادا بت سيم صافي قيمة األصو  عل  اجمالي عدد وادام الصندوق ال ائمة في يوم الت ييم 

 المعني.

  صو  الصندوق بخصم المطلوبام عل  الصندوق من اجمالي قيمة األصو .يتم ااتساب صافي قيمة 

 بكان وومت نشر سعر الوحدص، ومكرارها: مه

سي وم مدير الصندوق بنار  سعا  الوادام في يوم العمل التالي ليوم الت ييم عل  الموقع االلكترو ي لاركة 

ر الصندوق. وفي اا  وم وعليق و ييم وادام السوق المالية السعودية موداو ال وعل  الموقع االلكترو ي لمدي

الصندوق في  ي يوم وعامل، فسيتم وأجيل عملية الت ييم ال  يوم التعامل التالي، وسول ونار  سعا  الوادام في 

 يوم العمل التالي لذل  اليوم.

 :الدعابالل م11

 مفاصيل اليرو األولل: مك

 ال ينطبق، ايث سبق و ن وم طرح وادام الصندوق. 

الويد  والووا يد النهائية لدهديم حدجال احشدراك واحسدر ا  يل كس يوم معابل وبسيوليال بدير الداريا  مب

 الدندوق يل ش ن حدجال احشدراك واحسدر ا :
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يتم قبو  وونفيذ طلبام االشتراف االسترداد في الصندوق في كل يوم وعامل، علمًا بأن  يام التعامل التي يتم فيها 

 هي جميع  يام ااثنين والثالثاء واأل بعاء من كل  سبوع. ولبية هذه الطلبام 

ظهرًا من يوم التعامل ليتم ونفيذها اسب سعر الت ييم  يجب و ديم طلبام االشتراف واالسترداد قبل الساعة الواادا

بعد الساعة في ذل  اليوم ال  فروع شركة الرياض المالية  و  ٍي من ال نوام االلكترو ية. ووعد الطلبام التي وسلم 

الواادا ظهرًا عل    ها استلمت في يوم التعامل التالي. ويتم اصدا  الوادام واستثما  المبالد التي وم االشتراف بها 

  يام عمل. 5فمن  صو  الصندوق بعد اساب سعر الت ييم ذو العالقة وبما ال يتجاوز 

يامل ذل  الحاالم التي وؤدي ال  خرق لمدير الصندوق الحق المطلق في  فض  ي طلب اشتراف  و استرداد و

  ظمة ولوائح هيئة السوق المالية و/ و األ ظمة السا ية عل  الصندوق بما في ذل  شروط و اكام الصندوق  و اذا 

  ى مدير الصندوق باكل مع و   ن التعليق يح ق مصالح مالكي الوادام.  ما طلبام االسترداد فال وتم اال بموجب 

 لصناديق الماتركة لاركة الرياض المالية.طلبام استرداد ا

ةجرارال احشدراك واحسدر ا ، بوا يل ذلو بكان مهديم اليدجال والودص بيل حدم احسدر ا  و يع بديدالل  مج

 احسدر ا  لوالو الوحدال كو نهل الودكية:

وسيحدد عدد الوادام يستطيع المستثمرون شراء وادام استثما ية في الصندوق من خال  وعبئة طلب االشتراف، 

االستثما ية التي يتم االشتراف بها في الصندوق عل  اسب قيمة االشتراف وسعر الوادام االستثما ية بالسعر 

 الالاق موهو سعر الوادا المعمو  به في يوم الت ييم المعنيال.

سيتم استالم طلبام االشتراف واالسترداد في الصندوق في كل يوم وعامل، علمًا بأن  يام التعامل التي يتم فيها 

، عن طريق فروع شركة الرياض المالية  و جميع  يام ااثنين والثالثاء واأل بعاء من كل  سبوعولبية هذه الطلبام هي 

  ٍي من ال نوام االلكترو ية.

قص  للمدا ما بين عملية االسترداد وصرل مبلد االسترداد المستحق لمال  الوادا االستثما ية هو علمًا  ن الحد األ

 خمسة  يام عمل.

 كس ميو   دط الدعابل يل وحدال الدندوق: م 

 مع مراعاا الف را مهال والف را موال  د اه، فال يوجد هناف  ي قيود عل  التعامل.

 ال كو يعدق، واإلجرارال الودجعة يل مدو الياحل:الياحل الدل ييجل بعها الدعابل يل الوحد مه

 يإوز لودير الدندوق م جيل حدم احسدر ا  الط يوم الدعابل الدالل، يل الياحل الدالية: ▪

%  و  كثر 10اذا بلد اجمالي قيمة طلبام االسترداد التي يطلب المستثمرون ونفيذها في يوم وعامل وااد  .1

 من صافي قيمة  صو  الصندوق.

 لودير الدندوق معديق حدجال احشدراك واحسدر ا  يل الياحل الدالية: يإوز ▪

 اذا طلبت منه هيئة السوق المالية ال يام بذل . .1

 اذا   ى مدير الصندوق باكل مع و   ن التعليق يح ق مصالح مالكي وادام الصندوق. .2

ية  و بأي  صو   خرى من ووقف التعامالم في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألو اق المال .3

 . صو  الصندوق، سواء بصو ا عامة  و فيما يتعلق بأصو  الصندوق االستثما ي
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في اا  وعذ  عل  مدير الصندوق ال يام بعملية و ييم الصندوق  و وسييل  صوله في الحاالم االستثنائية  .4

  و الطا ئة  و  صبح ذل  غير مالئمًا له.

 ال الدالية يل حال يرغر كس معديق:سوف يدخر بدير الدندوق احجرار ▪

سيتأكد مدير الصندوق من عدم استمرا   ي وعليق اال للمدا الضرو ية والمبر ا مع مراعاا مصالح مالكي  .1

 الوادام.

مراجعة التعليق بصو ا منتظمة والتااو  مع مجلس ادا ا الصندوق و مين الحفظ وماغل الصندوق  .2

 او  ذل .

ومالكي الوادام فو  ادوث  ي وعليق مع ووفيح  سباب ذل  وكذل  اشعا  اشعا  هيئة السوق المالية  .3

الهيئة ومالكي الوادام فو  ا تهاء التعليق، واافصاح عن ذل  عن طريق الموقع االلكترو ي لمدير 

الصندوق والموقع االلكترو ي لاركة السوق المالية السعودية موداو ال و ي موقع آخر متاح للجمهو  

 التي وحددها هيئة السوق المالية. بحسب الضوابط

 وللهيئة صالاية  فع التعليق اذا   م  ن ذل  يح ق مصالح مالكي الوادام. .4

 اإلجرارال الدل يإرس بوهد اها اخديار حدجال احسدر ا  الدل سديجل: مو

ح األولوية في اا  وم وأجيل طلبام االسترداد ال  يوم التعامل التالي، فسيتم ونفيذها عل   سا  وناسبي مع من

 في التنفيذ اعتمادًا عل  وقت استالم ول  الطلبام.

 وصف األحكام الونظوة لنهل بدكية الوحدال ةلط بسددوريل آخريل: مز

وخضع عملية   ل الوادام ال  مستثمرين آخرين لتعليمام الجهام التنظيمية المختصة في هذا الاأن، عل  سبيل 

ن المحكمة الارعية وبإشرال ادا ا االلتزام والاؤون ال ا و ية المثا  التوا ث فإ ه ي وم عل  اسا  اكم م

واالجراءام المتبعة في جميع هذه الحاالم الخاصة وكل االة اسب وفعها الخاص وذل  اسب ما و تضيه األاكام 

 المنظمة لن ل الوادام ال  مستثمرين آخرين في الئحة صناديق االستثما .

 الدل يإم  دط بالو الوحدال احشدراك ييها كو نهدها كو اسدر ا ها: اليد األ نط لعد  كو ميوة الوحدال مو

 1000دوال   مريكي بينما الحد األد   لالشتراف اافافي  و االسترداد  2500الحد األد   لالشتراف في الصندوق 

طريق ال نوام دوال   مريكي. كما يحق لمدير الصندوق قبو  االشتراف  و االشتراف اافافي  و االسترداد عن 

 االكترو ية  و برامج االستثما  المنتظم  و غيرها بأقل من الحد األد  .

دوال   مريكي واذا كان من شأن استرداد الماترف وخفيض استثما اوه في الصندوق ال   2500الحد األد   للرصيد 

. ايث يتم صرل مبالد االسترداد  قل من الحد األد   للرصيد المسموح به، وجب عليه استرداد كامل مبلد استثما ه

 المستح ة للمستثمر بعملة الصندوق وقيدها بعملة اسابه االستثما ي. 

اليرد األ نرط لدوجدرغ الدرل ينروس بديرر الدنردوق جوعرر واإلجررارال الودخررص يرل حرال  ردم الوصرول ةلرط ذلرو  مط

 اليرد األ نرط يرل الدنردوق:

 ال ينطبق.
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 سياسة الدوزيع: م12

 ياسة موزيع الدخل واألرباو:س مك

 الصندوق. مجاالم استثما  سول يعمل الصندوق عل  اعادا استثما  األ باح في

 الداريا الدهريجل لالسديهاق والدوزيع: مب

 ال ينطبق.

 كيفية  يع الدوزيعال: مج

 ال ينطبق.

 مهديم الدهارير ةلط بالكل الوحدال:  م13

 ذلو الجيانال ربع السنوية والهوائم الوالية األولية والسنوية:الوعدوبال الودعدهة بالدهارير السنوية، بوا يل  مك

ي وم مدير الصننندوق بإعداد الت ا ير السنننوية بما في ذل  ال وائم المالية السنننوية المراجعة وال وائم المالية النصننف  ▪

الوادام عند  سننوية المفحوصنة، ومعلومام الصنندوق الربع سننوية وفق الئحة صنناديق االسنتثما  ووزويدها لمالكي

 الطلب دون م ابل. 

 ال يومًا من اصدا  و ا ير الصناديق المستثمر فيها. 21يجب عل  الصندوق اوااة و ا يره خال  م ▪

ال  شننننننننهر مننننننننن  هايننننننننة فترا الت ريننننننننر وذل  في األماكن 3سيتم اوااة الت ا ير السنوية للجمهو  خال  مدا ال وتجاوز م ▪

م الصنننننندوق وفي الموقنننننع االلكترو ننننني لمدير الصندوق، والموقع االكترو ي وبالوسائل المحددا في شروط و اكنننننا

 للسوق  و  ي موقع آخر متاح للجمهو  بحسب الضنوابط التي وحددها الهيئة.

ال يوم منن  هاينة فترا ال وائم وذل  في 30سيتم اعداد ال وائم المالية األولية واوااتها للجمهو  خال  مدا ال وتجاوز م ▪

وبالوسائل المحددا في شروط و اكننننننننام الصننننننننندوق وفي الموقننننننننع االكترو ي لمدير الصندوق، والموقع  األماكن

 االلكترو ي للسوق  و  ي موقع آخر متاح للجمهو  بحسب الضنوابط التي وحددها الهيئة.

را الربع المعني وذل  في األماكن ال  ينام منن  هاينة فتن10سيتنم اعنداد الت ا ينر الربنع سننوية واوااتهنا للجمهنو  خنال  م ▪

وبالوسائل المحددا في شروط و اكنننننام الصنننننندوق وفي الموقنننننع االلكترو ننننني لمدير الصندوق، والموقع االلكترو ي 

 للسوق  و  ي موقع آخر متاح للجمهو  بحسب الضنوابط التي وحددها الهيئة.

مخالفام قيود االسنننتثما  المنصنننوص عليها في يجب عل  مدير الصنننندوق وضنننمين الت رير السننننوي للصنننندوق جميع  ▪

الئحة صناديق االستثما . وفي اننا  مخالفننة  ي مننن قيننود االسننتثما  المنصوص عليهننا في الئحة صناديق االستثما  

 و في شننننننننننننننننروط و اكام الصندوق بسبب اجراء اوخذه مدير الصندوق  و مدير الصندوق من الباطن، يتعين عل  مدير 

ال  ينننام منننن ونننا يخ وقنننوع 5دوق اشعا  الهيئة بذل  كتابيًا باكل فو ي واوخاذ ااجراءام التصنننحيحية الالزمة خال  مالصن

المخالفة، وفي اا  مخالفة  ي من قيود االسنننتثما  المنصنننوص عليها في الئحة صنننناديق االسنننتثما  او في شنننروط و 

دير الصننننندوق او مدير الصننننندوق من الباطن ولم يتم ااكام الصننننندوق بسننننبب وغير في الظرول خا ج عن سننننيطرا م

ال  يام من وا يخ وقوع المخالفة يتعين عل  مدير الصندوق اشعا  مسؤو  المطاب ة وااللتزام 5اصالح المخالفة خال  م

رب و/ و لجنة المطاب ة وااللتزام بذل  فو ًا مع ااشنننا ا ال  الخطة التصنننحيحية والتأكيد عل  اصنننالح المخالفة في  ق

 وقت ممكن.
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 بعدوبال  ل كباكل ووسائل ةماحة مهارير الدندوق: مب

سي وم مدير الصندوق بإوااة و ا ير الصندوق من خال  الموقع االلكترو ي لمدير الصندوق والموقع االكترو ي للسوق 

 و ي موقنع الكترو ي آخنر متناح للجمهنو  بحسنب الضوابنط التني وحددهنا الهيئنة.

 وسائل مزويد بالكل الوحدال بالهوائم الوالية السنوية:بعدوبال  ل  مج

يمكن لمالكي الوادام الحصو  عل  الت ا ير الدو ية للصندوق دون م ابل عن طريق لموقنع االلكترو ني لمدير 

االلكترو ي للسوق المالية السعودية وداو   ال، والموقعwww.riyadcapital.comالصندوقم

ال. كما سي وم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوادام بال وائم المالية للصندوق بإ سالها ال  www.saudiexchange.saم

 عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون  ي م ابل.

 كول مائوة بالية براجعة: م 

ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األول  من وأسيس  ٣١يناير وونتهي في  ١دوق من وا يخ وبد  السنة المالية للصن

ديسمبر، كما ي ر مدير الصندوق  31الصندوق، والتي وبد  فيها السنة المالية في وا يخ واغيل الصندوق وونتهي بتا يخ 

 .بتوفير  و  قائمة مالية مراجعة في  هاية السنة المالية للصندوق

 لدزام بدهديم الهوائم الوالية السنوية الوراجعة لددندوق:اح مه

يمكن لمالكي الوادام الحصو  عل  ال وائم المالية السنوية المراجعة والت ا ير الدو ية للصندوق دون م ابل من خال  

ن طريق مديري ال  و عن طريق مراكز الرياض المالية  و عwww.riyadcapital.comالموقنع االلكترو ني لمدير الصندوق م

ال، كما سي وم www.saudiexchange.saالعالقة  و من خال  الموقع االلكترو ي للسوق المالية السعودية موداو ال م

مدير الصندوق بتزويد مالكي الوادام بال وائم المالية للصندوق بإ سالها ال  عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق 

 عند الطلب ودون  ي م ابل.

 كل الوحدال:سإل بال م14

 ة دا  السإل وميديدر وحفظر: . 

ي وم ماغل الصندوق بإعداد سجل محدث لمالكي الوادام وذل  باكل آلي عن طريق  ظام الصناديق المعمو  به لديه 

 وافظه في المملكة العربية السعودية.

 ةماحة السإل لوالكل الوحدال: .ب

سواء ) مجا ًا عند الطلب مفيما يخص الوادام المملوكة له ف طيتم اوااة سجل مالكي الوادام ال   ي مال  للوادام 

 عن طريق مراكز الرياض المالية او هاوف الرياض المالية  و ال نوام االلكترو ية.

 :اجدوا ال بالكل الوحدال م15

 الظروف الدل ُيد ط ييها ةلط  هد اجدواع لوالكل الوحدال: مك

 برغبة من مدير الصندوق،  ويتم الدعوا ال  ع د اجتماع لمالكي الوادام  .1

http://www.saudiexchange.sa/
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 ال  يام عمل من استالمه طلب كتابي من  مين الحفظ،  و 10خال  عارا م  .2

ال  يام عمل من اسنننتالمه طلب كتابي من مال   و  كثر من مالكي الوادام الذين يملكون مجتمعين 10خال  عانننرا م .3

 .%ال عل  األقل من قيمة وادام الصندوق25 و منفردين  سبة م

 الد وص ةلط  هد اجدواع لوالكل الوحدال:ةجرارال  مب

ي وم مدير الصنننننننندوق بدعوا مالكي الوادام لع د االجتماع عن طريق النانننننننر في موقعة االلكترو ي وموقع السنننننننوق  .1

المالية السننعودية موداو ال وا سننا  اشننعا  كتابي مبالوسننائل الو قية  و االلكترو يةال ال  مالكي الوادام و مين الحفظ قبل 

ال يوم عمل قبل االجتماع، عل   ن 21ال  يام عمل عل  األقل من االجتماع وبمدا ال وزيد عن وااد وعانننننننرين م10عانننننننرا م

يحدد االشنننننننعا  وا يخ االجتماع ومكا ه ووقته وجدو  األعما  وال را ام الم ترح، كما يجوز ع د اجتماع مالكي الوادام 

 عبر وسائل الت نية الحديثة اسب ما يحدده مدير الصندوق.

ال  عاله، 1يجوز لمدير الصنننندوق وعديل جدو   عما  اجتماع مالكي الوادام خال  فترا االشنننعا  المانننا  اليها في الف را م .2

عل   ن يرسل اشعا ًا كتابيًا بذل  مبالوسائل الو قية  و االلكترو يةال والنار في موقعة االلكترو ي وموقع السوق المالية 

ال  يام عل  األقل وبمدا ال وزيد عن وااد 10الوادام و مين الحفظ قبل عانننننننرا مالسنننننننعودية موداو ال ال  جميع مالكي 

 ال يوم عمل قبل االجتماع.21وعارين م

% عل  األقل من 25ال يكون اجتماع مالكي الوادام صننننننحيحا اال اذا اضننننننره عدد من مالكي الوادام يملكون مجتمعين  .3

 قيمة وادام الصندوق، 

ال  عاله، فيجب عل  مدير الصندوق الدعوا الجتماع ثان بإ سا  اشعا  كتابي 3مي الف را اذا لم يستول النصاب الموفح ف .4

مبالوسنننننننائل الو قية  و االلكترو يةال ال  جميع مالكي الوادام والنانننننننر في موقعة االلكترو ي وموقع السنننننننوق المالية 

ًا كا ت  سننننننبة ملكية الوادام الممثلة في ال  يام عل  األقل، ويعد االجتماع الثا ي صننننننحيحًا  ي5السننننننعودية موداو ال قبل م

 االجتماع.

 حريهرة مدرويت برالكل الوحردال وحهروق الددرويت يل اجدوا رال برالكل الوحدال: مج

يجوز لكل مال  وادام اادالء بصوم وااد في اجتماع مالكي الوادام عن كل وادا يمتلكها وقت االجتماع ويجوز لكل  .1

 .يله في اجتماع مالكي الواداممال  وادام وعيين وكيل له لتمث

% من 50وعتبر قرا ام اجتماع مالكي الوادام  افذا عند مواف ة مالكي الوادام الذين ومثل  سنننننننبة ملكيتهم  كثر من  .2

مجموع الوادام الحافننننننر مالكها في االجتماع  و وفق قرا  صننننننندوق خاص بحسننننننب ما و تضننننننيه  اكام الئحة صننننننناديق 

 ا بالوسائل الو قية  و االلكترو ية.االستثما ، ويكون التصويت ام

 :حهوق بالكل الوحدال م16

 مائوة بيهوق بالكل الوحدال: مك

 وزويد مالكي الوادام والمستثمرين المحتملين شروط و اكام الصندوق باللغة العربية دون م ابل. .1

 المعني. الحصو  عل  سجل مال  الوادام عند طلبها مجا ا يظهر جميع المعلومام المروبطة بمال  الوادام .2

 الحصو  عل  الت ا ير وال وائم المالية واالفصااام الالزمة المتعل ة بالصندوق دون م ابل.  .3

 اشعا  مالكي الوادام بأي وغيير في شروط و اكام الصندوق وف ا لالئحة صناديق االستثما . .4
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 يوم. 21اشعا  مالكي الوادام برغبة مدير الصندوق بإ هاء الصندوق بمدا ال و ل  .5

 اجتماعام مالكي الوادام والتصويت عل  اوخاذ ال را ام اضو  .6

 الحصو  عل  ااجراءام الخاصة بمعالجة الاكاوى عند طلبها. .7

 اشعا  مالكي الوادام بتغييرام مجلس ادا ا الصندوق. .8

 دفع عوائد االسترداد في األوقام المنصوص عليها في الاروط واألاكام. .9

 الددويت الورمجط ب س كصول لددندوق العام الرس يديره: سياسة بدير الدندوق ييوا يدعدق بيهوق مب

بعد التااو  مع مسؤو  المطاب ة وااللتزام، يوافق مجلس ادا ا الصندوق عل  السياسام العامة المتعل ة بمما سة 

 لت ديره ا وق التصويت الممنواة للصندوق بموجب األو اق المالية التي واكل جزءًا من  صوله. وي ر  مدير الصندوق طب اً 

 مما سة  و عدم مما سة  ي ا وق وصويت.

سياسة التصويت: سي وم مدير الصندوق المستثمر فيه  و مدير الصندوق من الباطن باوباع السياسام وااجراءام  ▪

الخاصة به عند قيامه بالنيابة عن المستثمرين بمما سة اق التصويت لألو اق المالية التي وعطي لمالكها اق 

 .األسواق المالية التي يعمل فيهاالتصويت في 

 :بسيولية بالكل الوحدال م17

 االطالع عل  الاروط واألاكام الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها.  . 

 فهم وقبو  المخاطر المتعل ة بالصندوق واد اف د جة مالئمته لها. .ب

منه، ال يكون مال  الوادام مسؤواًل عن ديون فيما عدا خسا ا مال  الوادام الستثما ه في الصندوق  و جزء  .ج

 التزامام الصندوق.

 :خدائص الوحدال م18

 جميع وادام الصندوق هي من فئة واادا، وومثل كل وادا و جزاء الوادا اصة مااعة في  صو  الصندوق. 

   :الدغييرال يل شروط وكحكام الدندوق م19

ل واإلشرعارال الويرد ص بووجم حئية صنا يق األحكام الونظوة لدغيير شروط وكحكام الدندوق والووايهرا مك

 احسددوار:

يخضع الصندوق لجميع األاكام المنظمة لتغييرام شروط و اكام صناديق االستثما  العامة والمواف ام واالشعا ام 

 المحددا بموجب الئحة صناديق االستثما  و ي وعديل عليها.

 روط وكحكام الدندوق:اإلجرارال الدل سددجع لإلشعار  ل كس مغييرال يل ش مب

 :مواف ة الهيئة ومال  الوادام عل  التغييرام األساسية .1

يجب عل  مدير الصننندوق الحصننو  عل  مواف ة مالكي الوادام عل  التغيير األسنناسنني الم ترح للصننندوق من  (.أ

 .خال  قرا  صندوق عادي
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مواف ة الهيئة عل  التغيير يجب عل  مدير الصننندوق بعد الحصننو  عل  مواف ة مالكي الوادام الحصننو  عل   (.ب

 األساسي الم ترح للصندوق.

 :ي صد بمصطلح " التغيير األساسي"  يا من الحاالم اآلوية (.ج

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

 .التغيير الذي يكون له وأثير في وفع المخاطر للصندوق العام .2

 .مدير للصندوقاال سحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب  .3

 . ي ااالم  خرى و ر ها الهيئة من اين آلخر ووبلد بها مدير الصندوق .4

 .يجب عل  مدير الصندوق الحصو  عل  مواف ة مجلس ادا ا الصندوق قبل اجراء  ي وغيير  ساسي (.د

يجب عل  مدير الصنننننندوق اشنننننعا  مالكي الوادام واالفصننننناح عن وفاصنننننيل التغييرام األسننننناسنننننية في الموقع  (.ه

 .ال  يام من سريان التغيير10ترو ي لمدير الصندوق او الموقع االكترو ي للسوق موداو ال، قبل مااللك

يجب بيان وفاصيل التغييرام األساسية في و رير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفق الئحة صناديق  (.و

 .االستثما 

 ي وغيير  ساسننني دون فنننرض  ي  سوم  يحق لمالكي وادام صندوق عام مفتوح استرداد واداوهم قبل سريان (.ز

 .استرداد مان وجدمال

 :اشعا  الهيئة ومالكي الوادام بأي وغييرام غير اساسية .2

يجب عل  مدير الصندوق اشعا  الهيئة ومالكي الوادام واافصاح في الموقع االلكترو ي لمدير الصندوق بأي  (.أ

لتغيير، ويحق لمالكي الوادام الصننندوق العام ال من سننريان ا10وغيرام غير اسنناسننية في الصننندوق العام قبل م

 .استرداد واداوهم قبل سريان التغيير غير االساسي دون فرض اي  سوم استرداد مان ُوجدمال

 .يجب عل  مدير الصندوق الحصو  عل  مواف ة مجلس ادا ا الصندوق قبل اجراء  ي وغيير غير  ساسي (.ب

 .وغييرا اساسيا وفق الئحة صناديق االستثما ي صد "بالتغيير غير االساسي"  ي وغيير ال يعد  (.ج

يجب عل  مدير الصننندوق بيان وفاصننيل التغييرام غير االسنناسننية في و ا ير الصننندوق العام وفق الئحة صننناديق  (.د

 .االستثما 

 ةنهار ومدفية الدندوق: م20

 صنا يق احسددوار:الياحل الدل مسدوجم ةنهار صندوق احسددوار واإلجرارال الخاصة برلو بووجم كحكام حئية  .أ

 اذا   ى  ن قيمة  صو  الصندوق ال وكفي لتبرير استمرا  واغيل الصندوق. .1

  ية  سباب  و ظرول  خرى بموجب  اكام الئحة صناديق االستثما . .2

 ادوث وغييرام في األ ظمة واللوائح التي وحكم عمل الصندوق. .3
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 . ي  سباب او ظرول  خرى بموجب ااكام الئحة صناديق االستثما  .4

 اإلجرارال الودجعة لددفية صندوق احسددوار: .ب

ي وم مدير الصندوق بإومام مرالة بيع  صو  الصندوق وووزيع مستح ام مالكي الوادام عليهم قبل ا تهاء مدا  .1

 الصندوق.

 لغنرض ا هناء الصنندوق، ي نوم مدينر الصنندوق بإعنداد خطنة واجنراءام ا هناء الصنندوق بما يح نق مصلحة مالكني .2

الوادام، ويجنب علينه الحصنو  علن  مواف نة مجلنس ادا ا الصنندوق مايثمنا ينطبنقال علن  هنذه الخطنة قبنل ال ينام 

 بنأي اجنراء فني هنذا الانأن.

ي وم مدير الصندوق بإشعا  الهيئة ومالكي الوادام كتابيًا بتفاصيل خطة واجراءام ا هاء الصندوق قبل مدا ال و ل  .3

  من التا يخ المزمع ا هاء الصندوق فيه، ودون ااخال  باروط و اكام الصندوق.ال يوماً 21عن م

 ال  عاله.2ي وم مدير الصندوق بااللتزام بخطة واجراءام ا هاء الصندوق الموافق عليها في الف را م .4

ا تهاء مدا ال  يام من 10يجب عل  مدير الصندوق اشعا  الهيئة ومالكي الوادام كتابيًا با تهاء الصندوق خال  م .5

 الصندوق وفق الئحة صناديق االستثما .

 يجب عل  مدير الصندوق  ن يعامل بالمساواا جميع مالكي الوادام  ثناء عملية ا هاء الصندوق  و وصفيته. .6

يجب عل  مدير الصندوق ووزيع مستح ام مالكي الوادام عليهم فو  ا تهاء مدا الصندوق  و وصفيته دون وأخير  .7

 مع مصلحة مالكي الوادام وشروط و اكام الصندوق.وبما ال يتعا ض 

يجب عل  مدير الصندوق وزويد مالكي الوادام بت رير ا هاء الصندوق وفق الئحة صناديق االستثما  خال  مدا ال  .8

 ال يوًما من وا يخ اكتما  ا هاء الصندوق  و وصفيته، متضمًنا ال وائم المالية النهائية المراجعة للصندوق70وزيد عل  م

 عن الفترا الالا ة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 اشعا  مالكي الوادام كتابًيا في اا  صدو  قرا  الهيئة بعز  مدير الصندوق ووعيين مصفي بديل. .9

يجوز لمدير الصندوق  ن يباشر في ا هاء الصندوق اذا قام بإشعا  هيئة السوق المالية ومالكي الوادام كتابيًا قبل  .10

 يومًا من وا يخ ا هاء الصندوق، وذل  بعد الحصو  عل  مواف ة مجلس ادا ا الصندوق.  21ن مدا ال و ل ع

ي وم مدير الصندوق بإجراءام وصفية الصندوق فو  ا تهائه، ووسديد ما عليه من مطلوبام، ومن ثم يتم ووزيع ما  .11

مستثمر بنسبة ما يملكه من  يتب   من  صو  الصندوق عل  المستثمرين خال  شهرين من وا يخ ذل  ااشعا  مكل

 وادام ال  اجمالي الوادام التي يثبت مدير الصندوق صدو ها ات  ذل  الحينال.

وداو  عن ا تهاء مدا -ي وم مدير الصندوق بااعالن في موقعه االلكترو ي وموقع شركة السوق المالية السعودية .12

 الصندوق ومدا وصفيته.

 يل حال اندهار بدص الدندوق: .ج

 هاء مدا الصندوق ال يت اف  مدير الصندوق  ي اوعاب وخصم من  صو  الصندوق.في اا  ا ت

 :بدير الدندوق م21

 :اسم بدير الدندوق مك
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 شركة الرياض المالية.

 رمم الدرخيص الدا ر  ل هيئة السوق الوالية: مب

ال وسجل 07070-37مالرياض المالية شركة مساهمة م فلة. وعمل بموجب ورخيص من هيئة السوق المالية برقم  شركة

 .1010239234وجا ي  قم 

 العنوان الوسإل و نوان الوكدم الرئيا لودير الدندوق: مج

  الرينناض الماليننة

 وااة غر اطة

  69اي الاهداء، وادا  قم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاوف: 

و نوان كس بومع ةلكدرونل برمجط بودير الدندوق يد ول بعدوبال  نوان الوومع اإللكدرونل لودير الدندوق  م 

  ل صندوق احسددوار:

www.riyadcapital.com 

 بيان ركس الوال الوديوع لودير الدندوق: مه

 مليون  يا  سعودي. 500    الما  المدفوع 

 وق بع موغي  اإليرا ال واحرباو لدسنة الوالية السابهة:بدخص بالوعدوبال الوالية لودير الدند مو

 

  )كلف ريال سعو س( 2021 ل سنة 

 اإليرا ال 790,860

 صايل الدخل 512,079

 :األ وار األساسية لودير الدندوق وبسيوليامر ييوا يدعدق بالدندوق مز

 الخدمام التي ي دمها مدير الصندوق والمسؤوليام التي يطلع بها، هي كما يلي: 

 وحديد الفرص االستثما ية وونفيذ عمليام بيع وشراء  صو  الصندوق. .1

 وفع اجراءام اوخاذ ال را ام التي ينبغي اوباعها عند ونفيذ ال ضايا الفنية واادا ية ألعما  الصندوق. .2

 السعودية او   ي وقائع جوهرية  و وطو ام قد وؤثر عل   عما  الصندوق. اطالع هيئة السوق المالية .3

 فمان قا و ية وسريان جميع الع ود المبرمة لصالح الصندوق. .4

 ونفيذ استراويجية الصندوق الموفحة في هذه الاروط واألاكام. .5

 ااشرال عل   داء األطرال المتعاقد معهم الصندوق من الغير. .6

http://www.riyadcapital.com/
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 عند ا تهائه.ورويب وصفية الصندوق  .7

وزويد مجلس ادا ا الصندوق بجميع المعلومام الالزمة المتعل ة بالصندوق لتمكين  عضاء المجلس من  داء  .8

 مسؤولياوهم باكل كامل.

 .التااو  مع مجلس ادا ا الصندوق لضمان االمتثا  للوائح هيئة السوق المالية وشروط و اكام الصندوق .9

 مالكي التي  صت عليها الئحة مؤسسام السوق المالية، والعمل لمصلحةااللتزام بجميع المبادئ والواجبام  .10

 الصندوق. و اكام الئحة صناديق االستثما  والئحة مؤسسام السوق المالية وشروط  اكام بموجب الوادام

يعتبر مدير الصندوق مسؤو  عن ادا ا الصندوق، وعمليام الصندوق بما في ذل  طرح وادام الصندوق والتأكد  .11

 دقة شروط و اكام الصندوق واكتمالها و  ها وافحة وصحيحة وغير مضللة.من 

مسؤولية المدير  مام مالكي الوادام عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب اهماله  و سوء وصرفه  و و صيره  .12

 المتعمد  و ااتياله.

ة التعامل معها عل   ن وفع السياسام واالجراءام لرصد المخاطر التي وؤثر في استثما ام الصندوق وفمان سرع .13

 وتضمن ال يام بعملية و ييم المخاطر باكل سنوي عل  األقل.

 وطبينق بر نامج مراقبنة المطاب نة وااللتنزام لكنل صنندوق اسنتثما  يديره. .14

التعاون مع جمينع األشنخاص المعننين بنأداء مهنام الصنندوق بمنا في ذلن   منين الحفنظ ومراجنع الحسنابام،  .15

ندهم بجمينع منا يلنزم ألداء واجبناوهم ومهنامهم وف ًا لالئحة صناديق االستثما ، واعداد و رير سنوي يتضمن ووزوي

و ييمًا ألداء وجودا الخدمام الم دمة من األشخاص المعنيين ويجب  ن ي دم مدير الصندوق الت رير الماا  اليه 

 ال  مجلس ادا ا الصندوق.

 الاكاوى وااجراءام المتخذا ايالها وو ديمة ال  مجلس ادا ا الصندوق.اعداد و رير سنوي يتضمن جميع  .16

 االلتزام ما و د في التعليمام الخاصة بإعال ام الصناديق االستثما ية. .17

كس كنشية  ول كو بدال  كخرل لودير الدندوق مودل كهوية جوهرية، كو بل الووكل كن مدعارض بع كنشية  مو

 صندوق احسددوار:

الصندوق، والاركام التابعة له ومديروه ومسؤولوه وموّظفوه وعمالؤه ومديروهم ومسؤولوهم قد ياا ف مدير 

وموظفوهم ووكالئهم، في استثما ام مالية  و  عما  مهنية  خرى والتي قد يكون من شأ ها  ايا ًا  ن وؤدي ال  وعا ض 

ل فو ي في موقعة االلكترو ي وموقع في المصالح مع الصندوق، وفي ول  الحالة سيفصح مدير الصندوق عن ذل  باك

السوق المالية السعودية موداو ال والا ًا في و ا ير الصندوق التي يطلع عليها مالكي الوادام، وسيسع  مدير الصندوق 

 لحل  ي وعا ض من هذا النوع عبر وطبيق ااجراءام المتبعة من ِقبل مدير الصندوق باكل عاد .

مدير الصندوق  و الاركام التابعة له  و الاركام التي كا ت وابعة له في السابق،  قد يدخل الصندوق في معامالم مع

 و مع غيرها من الكيا ام األخرى التي ومتل  فيها شركة الرياض المالية ا وقًا مباشرا  و غير مباشرا، وعل  سبيل المثا  

ة للصندوق، وعل  وجه الخصوص قد ي دم ف د و دم شركة الرياض المالية  و بعض الاركام التابعة لها خدمام معين

فريق المصرفية االستثما ية باركة الرياض المالية خدمام استاا ية باأن ورويب التمويالم للصندوق، وسيحصل عل  

  سوم مستح ة للصندوق عند ونفيذ  ي معاملة ومويل.
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مل في المملكة العربية السعودية، في اا  قيام الصندوق بالحصو  عل  ومويل م دم من  ي من المصا ل المرخصة للع

بما في ذل  بن  الرياض وهو الاركة المالكة لمدير الصندوق مالرياض الماليةال، فإن  ي معامالم قد وتم بين الطرفين 

سيتم اوخاذها بناء عل   سا  مست ل ووجا ي وسي وم مدير الصندوق ببذ  الجهد الالزم للحصو  عل   فضل الاروط 

 ق مصالح مالكي الوادام.للتمويل التي وح 

ال يتضمن الوا د  عاله وفسيرًا كاماًل وشاماًل وولخيصًا لكافة مواطن وعا ض المصالح المحتملة التي ينطوي عليها 

االستثما  في وادام في الصندوق. لذا فإ نا  وصي وبادا كافة المستثمرين المحتملين السعي للحصو  عل  الماو ا 

مهنيين المرخصين. وسول يحاو  مدير الصندوق ال  ي وعا ض في المصالح عن طريق المست لة من مستاا يهم ال

ووخي الحكمة واسن النية و خذ مصالح الصندوق ومالكي الوادام واألطرال المتضر ا ككل بعين االعتبا . وسيتم و ديم 

 و فعلي عند طلبها دون م ابل.السياسام واالجراءام التي ستتبع لمعالجة وعا ض المصالح و ي وعا ض مصالح محتمل و/ 

 :حق بدير الدندوق يل معييل بدير صندوق بل الجاحل مط

يحق لمدير الصندوق وعيين مدير للصندوق من الباطن اسبما يراه مناسبا وفيما يصب في مصلحة مالف الوادام وذل  

 .بمراعاا اال ظمة وال يود التي  صت عليها الئحة صناديق االستثما 

 :لعزل بدير الدندوق كو اسدجدالراألحكام الونظوة  مس

يحق لهيئة السوق المالية عز  مدير الصندوق واوخاذ  ي اجراء وراه مناسبًا لتعيين مدير صندوق بديل  و اوخاذ  ي اجراء آخر 

 وراه مناسبًا، وذل  في اا  وقوع  ي من الحاالم اآلوية:

 بذل . ووقف مدير الصندوق عن مما سة  ااط اادا ا دون اشعا  الهيئة .1

 الغاء ورخيص مدير الصندوق في مما سة  ااط اادا ا  و سحبه  و وعلي ه من قبل الهيئة. .2

 و ديم طلب ال  الهيئة من مدير الصندوق الغاء ورخيصه في مما سة  ااط االدا ا. .3

 اذا   م الهيئة  ن مدير الصندوق قد  خل باكل وراه جوهريًا بالتزام النظام  و لوائحه التنفيذية. .4

فاا مدير الصندوق االستثما ية الذي يدير  صو  االستثما   و عجزه  و است الته مع عدم وجود شخص آخر مسجل و .5

 لدى مدير الصندوق قاد  عل  ادا ا  صو  الصندوق.

  ي االة  خرى وراها الهيئة بناًء عل   سس مع ولة   ها ذام  همية جوهرية. .6

 بشغل الدندوق: م22

 اسم بشغل الدندوق: مك

 الرياض المالية.شركة 

 رمم الدرخيص الدا ر  ل هيئة السوق الوالية: مب

وعمل بموجب ورخيص من  -مليون  يا  سعودي  500الرياض المالية شركة مساهمة م فلة.     الما  المدفوع  شركة

 .1010239234ال وسجل وجا ي  قم 07070-37هيئة السوق المالية برقم م

 لددندوق:العنوان الوسإل و نوان العول لوشغل  مج

 وااة غر اطة
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  69اي الاهداء، وادا  قم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاوف: 

 www.riyadcapital.com الموقع االكترو ي:

 بالدندوق:األ وار األساسية لوشغل الدندوق وبسيوليامر ييوا يدعدق  م 

 و ييم  صو  الصندوق و ييمًا كاماًل وعاداًل. .1

 وسعير وادام الصندوق في   اط الت ييم المحددا في شروط و اكام الصندوق. .2

 استالم طلبام االشتراف واالسترداد في مواعيد و ديمها المحددا في شروط وااكام الصندوق.  .3

 ئحة صناديق االستثما   و شروط و اكام الصندوق. ونفيذ طلبام االشتراف واالسترداد بحيث ال وتعا ض مع ال .4

 اصدا  وادام الصندوق واستردادها كما وحددها شروط و اكام الصندوق.  .5

 االاتفاظ بسجل لجميع الوادام الصاد ا والملغاا، وبسجل محدث يوفح  صيد الوادام ال ائمة للصندوق. .6

 الوادا.ووثيق األخطاء في و ييم  صو  الصندوق  و ااتساب سعر  .7

وعويض مالكي الوادام المتضر ين مبما في ذل  مالكي الوادام الساب ينال عن جميع  خطاء الت ييم  و التسعير دون  .8

 وأخير.

 االاتفاظ بالدفاور والسجالم ذام الصلة بتاغيل الصندوق. .9

 اعداد وافظ ووحديث سجل مالكي الوادام الذي يجب ان يحتوي عل  المعلومام التالية بحد  د  : .10

 اسم مال  الوادام، وعنوا ه، و  قام التواصل. ▪

 قم الهوية الوطنية لمال  الوادام  و  قم اقامته  و  قم جواز سنننفره  و  قم سنننجله التجا ي بحسنننب الحا ،  و  ▪

  ي وسيلة وعريف  خرى وحددها الهيئة.

 جنسية مال  الوادام. ▪

 وا يخ وسجيل مال  الوادام في السجل. ▪

 تعل ة بالوادام التي اجراها كل مال  وادام.بيا ام جميع الصف ام الم ▪

 الرصيد الحالي لعدد الوادام مبما في ذل   جزاء الوادامال المملوكة لكل مال  وادام. ▪

  ي قيد  و اق عل  الوادام المملوكة لكل مال  وادام. ▪

 ووزيع األ باح عل  مالكي الوادام اسب ما وحدده شروط و اكام الصندوق. .11

 معييل بشغل صندوق بل الجاحل:حق بشغل الدندوق يل  مه

http://www.riyadcapital.com/
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يجوز لماغل الصندوق وعيين جهام مزودا للخدمام ووغييرها واعادا وكليفها ولذل  لل يام بمهام واغيل الصندوق، 

 وبما يح ق مصلحة مالكي الوادام.

 الوهام الدل كدف بها بشغل الدندوق حريا ثالدا ييوا يدعدق بالدندوق: مو

 ال يوجد.

 :كبيل اليفظ م23

 :اليفظاسم كبيل  مك

 شركة اوش ا  بي سي العربية السعودية 

 رمم الدرخيص الدا ر  ل هيئة السوق الوالية: مب

 ال.37-05008شركة اوش ا  بي سي العربية السعودية ورخيص هيئة السوق المالية  قم م

 العنوان الوسإل و نوان العول ألبيل اليفظ: مج

 المروج، شا ع العليا. 7267

  2255-12283الرياض، 

 المملكة العربية السعودية 

  www.hsbcsaudi.com الموقع االلكترو ي:

 :األ وار األساسية ألبيل اليفظ وبسيوليامر ييوا يدعدق بالدندوق م 

مسننؤوليام باننكل مباشننر ُيعّد  مين الحفظ مسننؤواًل عن التزاماوه وف ا ألاكام الئحة صننناديق االسننتثما ، سننواء  دى  .1

   م ُكِلف بها طرفًا ثالثًا بموجب  اكام الئحة صناديق االستثما  والئحة مؤسسام السوق المالية

وُيعّد  مين الحفظ مسننننؤواًل وجاه مدير الصننننندوق ومالكي الوادام عن خسننننائر الصننننندوق الناجمة بسننننبب ااتيا   و  .2

  .اهما   و سوء وصرل  و و صيره المتعمد

ين الحفظ مسؤواًل عن افظ  صو  الصندوق وامايتها لصالح مالكي الوادام، وهو مسؤو  كذل  عن اوخاذ ُيعدُّ  م .3

 .جميع ااجراءام اادا ية الالزمة فيمها يتعلق بحفظ  صو  الصندوق

 :حق كبيل اليفظ يل معييل كبيل حفظ بل الجاحل مه

بالعمل  مينًا للحفظ من الباطن للصندوق االستثما ي يتول  يجوز ألمين الحفظ وكليف طرل ثالث  و  كثر  و  ي من وابعيه 

 افظ  صوله. ويدفع  مين الحفظ  وعاب ومصا يف  ي  مين افظ من الباطن من موا ده الخاصة.

 الوهام الدل كدف بها كبيل اليفظ حريا ثالدا ييوا يدعدق بالدندوق: مو

 ال يوجد.

 :األحكام الونظوة لعزل كبيل اليفظ كو اسدجدالر مز

كن عز   مين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية اسب الحاالم الوا دا في الئحة صناديق االستثما ، كما يجوز لمدير يم

http://www.hsbcsaudi.com/
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الصندوق عز   مين الحفظ اذا   ى باكل مع و   ن عزله في مصلحة مالكي الوادام عل   ن يتم اشعا  الهيئة ومالكي 

 ال يوم عمل من استالم االشعا .30ندوق بدياًل خال  ثالثين مالوادام بذل  فو ًا وباكل كتابي وسيعين مدير الص

 بإدا ة ارص الدندوق: م24

 كسوار ك  ار بإدا ة ارص الدندوق، بع بيان نوع الع وية: .أ

 غير بسدهل بسدهل بيان الع وية اسم الع و

 ✓   ئيس رائد غيث الجركامل /األسداذ

 ✓  عضو  جدالرحول  جدالعزيز الوشعل /األسداذ

 ✓  عضو اليربل كحود /األسداذ

 ✓  عضو األحودبيود  كبل /األسداذص

  ✓ عضو األسداذ/ ييدل بل  جدالدر الوكينزس

  ✓ عضو السويدم الدر  جد سيام /األسداذ

 بيهالل ك  ار بإدا ة ارص الدندوق: .ب

  رائد غيث الجركاملاألسداذ/ 

 التوزيع وخدمام الوساطة ادا ا مدير منصب ساب ا وشغل المساعد التنفيذي الرئيس منصب االيا ياغل

 المصرفية في سنة 19 من  كثر خبرا لدية المالية، بالرياض االستثما ية المصرفية ادا ا ومديرا المالية، بالرياض

 2001 عام سافوف جامعة من األعما  ادا ا في الماجستير شهادا عل  ااصل الاركام، ومصرفية االستثما ية

 .والمعادن للبترو  فهد المل  جامعة من األعما  ادا ا في البكالو يو  شهادا عل  وااصل

   جدالرحول  جدالعزيز الوشعلاألسداذ/ 

 ادا ية مناصب الماعل شغل وقد. المالية الرياض لاركة األعما  ووطوير لالستراويجية األو  الرئيس هو

 مجاالم عدا في المالية السوق هيئة في عمل ايث المالية، الرياض لاركة ا ضمامه قبل متعددا وقيادية

  ئيس لدى مستاا ا الماعل عمل كما. االستثما ية المنتجام ووطوير المالية المؤسسام عل  التفتيش منها

مديرا ادا ا اصدا  الصناديق العامة، اصل الماعل عل  د جة  يعين  ن قبل المالية السوق هيئة مجلس

الماجستير في المالية واالستثما  من جامعة  وون هام، والبكالو يو  في المحاسبة واادا ا المالية من جامعة 

  .ها  في المملكة المتحدا

 اليربل كحوداألسداذ/ 

 – فيرجينا وست جامعة – اادا ية المعلومام  ظم في البكالو يو  د جة عل  ااصل للعمليام، األو  الرئيس

 سامبا مجموعة في لألفراد المصرفية الخدمام ادا ا في المهنية مسيروه بد . األمريكية المتحدا الواليام

 في التوزيع لخدمام كمدير وعيينه وم ثم االكترو ية لل نوام كمدير 2013 في المالية الرياض ال  ا ضم. المالية

2017. 
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 األسداذص/ كبل بيود األحود 

 الجامعة من المحاسبة في البكالو يو  د جة عل  ااصله المالية، الرياض شركة في للمخاطر األو  الرئيس

 المهنية مسيروها بد م. الداخلية والمراجعة المحاسبة في مهنية شهادام عل  اصولها ال  باافافة األ د ية

 الرياض بن  في الداخلية المراجعة بإدا ا التح ت ثم السعودية   امكو شركة في الداخلية المراجعة ادا ا في

 الاركة في المخاطر ادا ا وور ست 2008 عام المالية الرياض في الداخلية المراجعة ادا ا كمديرا وعيينها وم ثم

 .2017 في عام

 األسداذ/ ييدل بل  جدالدر الوكينزس

شغل األستاذ فيصل عدا مناصب في ال طاع البنكي واالستثما  منها مساعد للمدير العام ادا ا األسهم في 

. 2020ات  عام  2012. كما عمل في منصب مدير محافظ األسهم من عام 2021شركة سامبا المالية في عام 

عمل في شركة الرياض المالية في ادا ا المحافظ.. كما و لد عدا مناصب في  2012ات  عام  2008ومن عام 

عة المل  سعود في ادا ا . ااصل عل  شهادا البكالو يو  من جام2008ات  عام  1996بن  الرياض من عام 

 .1995االعما  والتسويق عام 

 األسداذ/ سيام  جد الدر السويدم 

 الصنننننننناعي لل طاع متكاملة الو  و ديم في المتخصنننننننصنننننننة الهيد وجين   ظمة لانننننننركة التنفيذي الرئيس هو

 المتحدا بالواليام  اكفو د كلية من األعما  ادا ا في بكالو يو  عل  ااصننننننننل المتجددا، الطاقة وقطاع

 الواليام في ايلينوي غرب جامعة من االقتصنننننننناد في الماجسنننننننتير عل  واصننننننننل. م2000 عام في األمريكية

 .م2002 عام األمريكية المتحدا

 ك وار بإدا ة ارص الدندوق وبسيوليامر: .ج

 المواف ة عل  جميع الع ود وال را ام والت ا ير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا فيها. .1

 سياسة مكتوبة فيما يتعلق بح وق التصويت المتعل ة بأصو  الصندوق.اعتماد  .2

مصننالح يفصننح عنه مدير الصننندوق وف ًا لالئحة صننناديق وعا ض ااشننرال، ومت  كان مناسننبًا، المصننادقة عل   ي  .3

 االستثما .

ن التزام مدير االجتماع مروين سننننننننويًا عل  األقل مع مسنننننننؤو  المطاب ة وااللتزام لدى مدير الصنننننننندوق، للتأكد م .4

 الصندوق بجميع ال وا ين واأل ظمة واللوائح ذام العالقة.

المواف ة عل  جميع التغييرام األساسية والغير  ساسية المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثما  وذل  قبل  .5

 اصو  مدير الصندوق عل  مواف ة مالكي الوادام والهيئة او اشعا هم مايثما ينطبقال.

يام مدير الصنننندوق بمسنننؤولياوه بما يح ق مصنننلحة مالكي الوادام وف ًا لانننروط و اكام الصنننندوق التأكد من ق .6

 و اكام الئحة صناديق االستثما .
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التأكد من اكتما  ودقة شننننروط و اكام الصننننندوق و ي مسننننتند آخر يتضننننمن افصننننااام وتعلق بالصننننندوق ومدير  .7

مدى وواف ها مع األاكام المنصنننننننوص عليها في الئحة الصنننننننندوق وادا وه للصنننننننندوق، باافنننننننافة ال  التأكد من 

 صناديق االستثما .

العمل بأما ة واسننن  ية واهتمام ومها ا وعناية وارص وبما يح ق مصننلحة صننندوق االسننتثما  ومالكي الوادام  .8

 فيه.

 ندوق.ودوين محافر االجتماعام التي وبين جميع وقائع االجتماعام وال را ام التي اوخذها مجلس ادا ا الص .9

االطالع عل  الت رير المتضنننننننمن و ييم  داء وجودا الخنندمننام الم نندمننة من األطرال المعنيننة بت ننديم الخنندمننام  .10

الجوهرية للصندوق، والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياوه بما يح ق مصلحة مالكي الوادام وف ًا لاروط 

 .و اكام الصندوق وما و د في اللوائح ذام العالقة

ة وعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعل ة بأصو  الصندوق وف ًا لسياسام واجراءام مدير الصندوق و ييم آلي .11

 ايا   صد المخاطر المتعل ة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

االطالع عل  الت رير المتضنننمن جميع الانننكاوى وااجراءام المتخذا ايالها، وذل  للتأكد من قيام مدير الصنننندوق  .12

وه لما يح ق مصننننننلحة مالكي الوادام وف ًا لاننننننروط و اكام الصننننننندوق وما و د في الئحة صننننننناديق بمسننننننؤوليا

 .االستثما 

 بكايآل ك  ار بإدا ة ارص الدندوق: .د

يت اف  العضو المست ل مكافأا م طوعة عن كل اجتماع يحضره يتحملها مدير الصندوق، بينما ال يت اف  األعضاء الغير 

 مست لين  ية مبالد.

 عارض بديهق كو بيدول بيل بدال    و بإدا ة ارص الدندوق وبدال  الدندوق:كس م .ه

ال يوجد في الوقت الحافر وعا ض بين مصالح  عضاء مجلس ادا ا الصندوق ومصالح الصندوق. وفي كل األاوا  يسع  

لصندوق فوق  ية مدير الصندوق ال  وجنب  ي وعا ض مصالح محتمل، وذل  بالعمل عل  وفع مصالح مالكي الوادام با

 مصالح  خرى. يلتزم عضو مجلس اادا ا في اا  وجود وعا ض مصالح باافصاح عنه ال  مدير الصندوق.

 جويع بإالا ة ارص الدنا يق الدل يشارك ييها   و بإدا الدندوق: .و

 
 رائدم ك

 الجركامل

  جدالرحولم ك

 الوشعل

  جدالدرم ك

 الفارس

 كحودم ك

 اليربل
 األحود كبلم ك

كم ييدل 

 الوكينزس

كم سيام 

 السويدم

صندوق الرياض لألسهم 

 السعو ية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

يهة واالود السعو ية

 بع الشريعة

√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 الهيا ية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لددخل 

 الودوازن
√ √ √ X √ √ √ 
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 رائدم ك

 الجركامل

  جدالرحولم ك

 الوشعل

  جدالدرم ك

 الفارس

 كحودم ك

 اليربل
 األحود كبلم ك

كم ييدل 

 الوكينزس

كم سيام 

 السويدم

 صندوق الرياض لدشركال

 الودوسية والدغيرص
√ √ √ X √ √ √ 

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض لإل وار

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض لددخل

لألسهم صندوق الرياض 

 الخديإية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لدوداجرص 

 بالريال
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لدوداجرص 

 بالدوحر
√ √ √ X √ √ √ 

 لدوداجرص صندوق الرياض

 بالريال الودنوع
√ √ √ X √ √ √ 

 لدوداجرص صندوق الرياض

 بالدوحر الودنوع
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 األبريكية
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

يهة بع واالعالوية الود

 الشريعة

√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ألسهم 

 احسواق الناشئة
√ √ X √ √ √ √ 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الإرسر

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الشإاع

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الودوازن

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الوديفظ

صندوق الرياض الإرسر 

 يق بع الشريعةواالود
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الشإاع 

 يق بع الشريعةواالود
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الودوازن 

 يق بع الشريعةواالود
√ √ X √ √ √ √ 
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 رائدم ك

 الجركامل

  جدالرحولم ك

 الوشعل

  جدالدرم ك

 الفارس

 كحودم ك

 اليربل
 األحود كبلم ك

كم ييدل 

 الوكينزس

كم سيام 

 السويدم

صندوق الرياض الوديفظ 

 يق بع الشريعةواالود
√ √ X √ √ √ √ 

 X X X X √ √ √ ريت الرياض صندوق

 √ √ X X √ √ √ لدفرص الرياض صندوق

 لإنة الرمابة الشر ية: م25

 ال يوجد.

 بسدشار احسددوار: م26

 ال يوجد.

 الووزع: م27

 ال يوجد.

 :براجع اليسابال م28

 كسم براجع اليسابال: مك

 .كوبرز هاو  ووور برايس شركة

 العنوان الوسإل و نوان العول لوراجع اليسابال: مب

 11452 ب ص

 11414 الرياض

 السعودية العربية المملكة

    2110400(11)966+ هاوف:

 2110401(11)966+فاكس: 

www.pwc.com 

 وبسيوليامر:األ وار األساسية لوراجع اليسابال  مج

ي ع عل  عاوق مراجع الحسابام مراجعة ال وائم المالية للصندوق وف ًا لمعايير المحاسبة المعتمدا عن الهيئة السعودية 

 للمحاسبين ال ا و يين وابداء الر ي فيها ووسليمها في الوقت المحدد ال  مدير الصندوق.
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 اححكام الونظوة حسدجدال براجع اليسابال لددندوق: م 

ي وم مدير الصندوق بتعيين مراجع الحسابام للصندوق، علما  ن مدير الصندوق سي وم باستبدا  مراجع الحسابام اذا  صبح 

مراجع الحسابام غير مست اًل عن مدير الصندوق  و وجود ادعاءام بسوء السلوف المهني  و بطلب من هيئة السوق المالية 

 عل  جودا األعما  الم دمة من قبل مراجع الحسابام المختا . و بهدل و ليل وكاليف الصندوق مع الحفاظ 

 كصول الدندوق: م29

 حفظ كصول الدندوق: مك

 ي وم مدير الصندوق بحفظ  صو  الصندوق لدى  مين افظ وااد  و  كثر لصالح الصندوق.

 يدل كصول الدندوق: مب

ب  ن وحدد ول  األصو  من يجب عل   مين الحفظ فصل  صو  الصندوق عن  صوله وعن  صو  عمالئه األخرين، ويج

خال  وسجيل األو اق المالية واألصو  األخرى لكل صندوق استثما  باسم  مين الحفظ لصالح ذل  الصندوق، واالاتفاظ 

 بجميع السجالم الضرو ية وغيرها من المستندام التي وؤيد التزاماوه التعاقدية.

 بدكية كصول الدندوق: مج

لمالكي الوادام ملكية مااعة. وال يجوز  ن يكون لمدير الصندوق  و مدير  ان  صو  الصندوق مملوكة باكل جماعي

الصندوق من الباطن  و  مين الحفظ  و  مين الحفظ من الباطن  و م دم الماو ا  و الموزع  ّي مصلحة في  صو  

باطن  و  مين الحفظ  و الصندوق  و مطالبة فيما يتعلق بتل  األصو ، اال اذا كان مدير الصندوق  و مدير الصندوق من ال

 مين الحفظ من الباطن  و م دم الماو ا  و الموزع مالكًا لوادام الصندوق، وذل  في ادود ملكيته،  و كان مسمواًا 

 بهذه المطالبام بموجب  اكام الئحة صناديق االستثما  ُوُ فصح عنها في هذه الاروط واألاكام.
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 بعالإة الشكاول: م30

في اا  وجود  ي شكوى فيما يتعلق بهذه الاروط واالاكام، فيتعين عل  المسنتثمر و ديمها مكتوبة لدى مدير 

الصنندوق عل  العنوان المبين  د اه، علما بأ ه سيتم اطالع المستثمر عل  ااجراءام الخاصة بمعالجة الاكاوى عند طلبها 

 ودون م ابل: 

 شركة الرياض المالية 

 العامة، مبن  اادا ا

 ،69اي الاهداء، الوادا  قم  2414

 ،13241-7279الرياض 

 المملكة العربية السعودية،

 920012299الرقم المجا ي:  

 .www.riyadcapital.comالموقع االلكترو ي: 

  ask@riyadcapital.comالبريد االكترو ي: 

ينوم عمنل، يحنق للمستثمر اينداع شنكواه لندى هيئنة السنوق  15لوصنو  الن  وسنوية  و لنم يتنم النرد خنال  وفني االنة وعنذ  ا

ادا ا شنكاوى المسنتثمرين، كمنا يحنق للمانترف اينداع شنكواه لندى لجننة الفصنل فني منازعنام األو اق المالينة  -المالينة

اينداع الانكوى لندى الهيئنة، اال اذا اخطنرم الهيئنة م ندم الانكوى بجنواز ايداعهنا ال ينوم منن وا ينخ 90بعند مضني مندا م

 .لندى اللجننة قبنل ا  ضناء المندا

 الوعدوبال األخرل: م31

 السياسال واإلجرارال الدل سددجع لوعالإة معارض الودال :  مك

ومدير الصندوق  و الاركام التابعة له قد يناأ  و قد ي ع وعا ض في المصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة 

ومديريه ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه من جهة  خرى، وغيره من الصناديق التي ي ومون برعايتها  و ادا وها. وسول يحاو  

مدير الصندوق ال  ي وعا ض في المصالح عن طريق ووخي الحكمة واسن النية و خذ مصالح الصندوق ومالكي الوادام 

متضر ا ككل بعين االعتبا . وسيتم و ديم السياسام واالجراءام التي ستتبع لمعالجة وعا ض المصالح و ي واألطرال ال

 وعا ض مصالح محتمل و/ و فعلي عند طلبها دون م ابل.

 الإهة اله ائية الوخددة يل كس نزاع ناشئ بل كو  ل احسددوار يل الدندوق مب

 اشئ من  و عن االستثما  في صناديق االستثما  هي لجنة الفصل في  ان الجهة ال ضائية المختصة بالنظر في  ي  زاع

  زاعام األو اق المالية.

 مائوة لدوسدندال الوداحة لوالكل الوحدال: مج

 شروط و اكام الصندوق. .1

 الت ا ير وال وائم المالية واال فصااام الالزمة المتعل ة بالصندوق.  .2

 ال وائم المالية لمدير الصندوق. .3

 تعل ة بمالكي الوادام.الت ا ير الم .4

كس بعدوبال كخرل بعروية كو ينجغل ان يعريها بدير الدندوق كو بإدا ة ارص الدندوق بشكل بعهول، ومد  م 

بالكو الوحدال الياليون او الويدودون او بسدشاروهم الوهنيون، كو بل الودومع كن  –بشكل بعهول  –ييدجها 

 اسددوار بناًر  ديها: مد ونها شروط واحكام الدندوق الدل سيدخر مرار
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 ال يوجد.

كس ة فارال بل ميو  حئية صنا يق احسددوار موايق  ديها هيئة السوق الوالية با  دا الدل ذكرل يل سياسال  مه

 احسددوار وبوارسامر:

 ال يوجد.

بديدجال الوعدوبال اإلغايية: م32
 

 

الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق بنسب باافافة ال  الرسوم والمصا يف التي يتم ااتسابها عل  الصندوق، وخضع 

 متفاووة ال   سوم ومصا يف خاصة بها.

 

  :ةمرار بل بالو الوحدال م33

ل د قمت / قمنا باالطالع عل  شروط و اكام الصندوق كذل  عل  خصائص الوادام بما في ذل  المخاطر المتعل ة 

حتملة فيما يتعلق بأي صف ة  و خدمة ي دمها مدير باالستثما  في الصندوق وعن ااالم وعا ض المصالح ال ائمة والم

 الصندوق، ووم فهم ما جاء فيها والمواف ة عليها، كما جرى الحصو  عل   سخة منها بعد التوقيع عليها.

 اسم الوسددور 

 رمم الهوية 

 الدوميع 

 الداريا 

 

 


