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 الشريعة مع فقواالمت المتوازنصندوق الرياض 

Riyad Al Mutawazen Sharia Fund  
 

 الصناديق من مجموعة في يستثمر مفتوح عام قابض صندوق هو الشريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صندوق

 الشرعية الضوابط مع المتوافقة

 مدير الصندوق: شركة الرياض المالية

  

 
 الشروط واألحكام

 

 

من قبل مجلس إدارة ال رررررندوق ولمت الموافية .لوياح ويتدمل مدير ال رررررندوق و .درررررا  مجلس ادارة  شرررررروط و حكام ال رررررندوقروجعت 

يير ويؤكد  .دا  مجلس كذلك ح الشروط واألحكامال ندوق مجتمعون ومنفردين كامل المسؤولوة .ن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

ويؤكدون  ن المعلومات والبوانات  يدررا  ييرون و، الشررروط واألحكامالواردة في إدارة ال ررندوق ومدير ال ررندوق   رردة واكتمال المعلومات 

 حغور مدللة الشروط واألحكامالواردة في 

، وال لعطي  ّي شروط و حكام ال ندوقح ال لتدمل اليوئة  ّي مسؤولوة .ن مدتويات طرح وحدات ال ندوقوافيت هوئة السوق المالوة .لى 

وال لعني ، ماليا، وال لعطي هوئة السررررروق المالوة  ّي لوصررررروة  شرررررأن جدول االورررررتدمار في ال رررررندوق من .دم لأكود يتعلق  دقتيا  و اكت

 ولؤكد .لى  ن قرار االوتدمار في ال ندوق يعود للمستدمر  و من يمدل ح ،لوصوتيا  االوتدمار فو  طرح وحدات ال ندوقموافيتيا .لى 

 المعلومات  ن كما المالوة، السوق هوئة .ن ال ادرة االوتدمار صناديق لالئدة كافة االخرل والمستندات ال ندوق هذا و حكام شروط لخدع

 وصرردو  وواضرر  كامل اف رراح .لى لدتوي لدديديا  تاريخ ال ررندوق مدير .لم وحسرر  األخرل والمسررتندات واألحكام الشررروط لتدررمنيا التي

 ال ندوق و حكام شروط قرا ة  االوتدمار الراغبون المستدمرين .لى يتعونح كما ال ندوق لخص التي الجوهرية الديائق جموع .ن مدلل وغور

 ال ررندوق و حكام شررروط .لى وقع قد الوحدات مالك يعدح االوررتدماري اليرار الخاذ قبل مدتوياليا وفيم لل ررندوق االخرل المسررتندات مع

 حلياريره ضمن ال ندوق  دا  .لى االطالع يمكنح كما ال ندوق وحدات من مدرجة وحدة  ي في اشتراك  .ند وقبليا

 مسررتشررار  مشررورة  األخذ نن رر  ال ررندوق، و حكام شررروط فيم لعذر حال وفيح وفيميا ال ررندوق و حكام شررروط  يرا ة المسررتدمرين نن رر 

 حميني

 اللجنة.لى  ن  صررندوق اوررتدمار متوافق مع الدرروا ع الشررر.وة المجازة من قبل  الشررريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صررندوقلم ا.تماد 

 حلل ندوق المعونةالشر.وة 

 
 

 

 

 م2023 يناير  11في لاريخ  لدديديا ولم م2009  ريل  1 في ال ندوق و حكام شروط إصدار لم

 م2008 ديسمبر 20 لاريخ في وحدال  طرح في االوتمرار .لى المالوة السوق هوئة وافيت
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 ملخص ال ندوق

 .الشريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صندوق اوم صندوق االوتدمار ح1

فئة ال ندوق/نوع  ح2

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

 شركة الرياض المالية. اوم مدير ال ندوق ح3

 هدف ال ندوق ح4

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

 على المال رأس وحماية نمو بين التوازن تحقيق إلى ويهدف الشرعية اللجنة من المقرة الشرعية

 .متوسطة مخاطر ظل في والطويل المتوسط المدى

 متوسطة. مخاطر ذو أنه على الصندوق هذا يصنف مستول المخاطر ح5

الدد األدنى لالشتراك  ح6

 واالوترداد

ريال ستتعودب بينما الحد األدنى لالشتتتراف اي تتافي  5000الحد األدنى لالشتتتراف في الصتتندوق 

 سعودب.ريال  1000أو االسترداد 

 من كل أسبوع. الخميس وحتى ايثنين يوم من  يام التعامل/التيووم ح7

  يام اإل.الن ح8

ستتتيقوم مدير الصتتتندوق بنشتتتر أستتتعار الوحدام في يوم العمل التالي ليوم التعامل التقيي  على 

الموقع االلكتروني لشتتتتتركة الستتتتتوق المالية الستتتتتعودية متداولال وعلى الموقع االلكتروني لمدير 

 الصندوق.

مو.د دفع قومة  ح9

 االوترداد

األقصتتتى للمدة ما بين عملية االستتتترداد وصتتترف مبلد االستتتترداد المستتتتحق لمال  الوحدة  الحد

 .عمل أيام خمسةاالستثمارية هو 

وعر الوحدة .ند الطرح  ح10

 األولي )اليومة االوموة(
 .ت  طرح وحدام الصندوق وأنال ينطبق حيث سبق 

 .سعودبريال  .ملة ال ندوق ح11

مدة ال ندوق ولاريخ  ح12

 اوتدياق ال ندوق
 .الصندوق مفتوح ال يوجد مدة محددة

 .م2002 ديسمبر 31الصندوق في  أبد لاريخ  داية ال ندوق  ح13

لاريخ إصدار الشروط  ح14

  ، وآخر لدديث لياواألحكام
 .م2023 يناير 11في تاريخ  تحديثها وت  م2009أبريل  1 بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرم

 ال يوجد. رووم االوترداد المبكر ح15



 

الشريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صندوق  Page 3 of 41 

 المؤشر االوترشادي ح16

 من يتكون الذب المركب االسترشادب المؤشر بأداء مقارنة أدائه بقياس الصندوق مدير سيقوم

   :التاليةالمؤشرام 

▪ DJ Islamic Markets 

▪ S&P Saudi Sharia 

▪ Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) 

 التمويل بين البنوف بالريال السعودب لمدة شهرسعر تكلفة  ▪

 شركة الرياض المالية. اوم مشغل ال ندوق ح17

 .السعودية العربية سي بي إس إتش شركة اوم  مون الدفظ ح18

 .شركة برايس ووتر هاوس كوبرز اوم مراجع الدسا ات ح19

 رووم إدارة ال ندوق ح20
 الصتتناديق تخضتتع كما الصتتندوق  أصتتول صتتافي قيمة من ستتنويا  % 0.40 الصتتندوق مدير يحتستتب

 .إدارة لرسوم فيها المستثمر

رووم االشتراك  ح21

 واالوترداد 

 .% من قيمة االشتراف1بحد أعلى رسوم االشتراف: 

 رسوم االسترداد: ال يوجد.

 .الواحدة الصفقة على دوالر 10 إلى باي افة الصندوق  أصول صافي قيمة من سنويا  % 0.02 رووم  مون الدفظ ح22

 سُتحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية. م اريف التعامل ح23

 رووم وم اريف  خرل ح24
 أال ويتوقع   الصندوق أنشطه عن الناتجة االخرى والنفقام المصاريف جميع الصندوق سيتحمل

 .سنويا   الصندوق أصول صافي قيمة من% 0.20 المصاريف هذه تتجاوز

 ال يوجد. رووم األدا  ح25
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 االوتدمار:صندوق  ح1

 وفئت  ونو. : اوم ال ندوق ح 

 من مجموعة في يستثمر مفتوح عام قابض صندوق هوو  الشريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صندوق

 .الشرعية الضوابط مع المتوافقة الصناديق

 :وآخر لدديث ليا، لاريخ إصدار شروط و حكام ال ندوق حب

 .م2023 يناير 11في تاريخ  تحديثها وت  م2009أبريل  1 في الصندوق وأحكام شروط إصدار ت 

 ال ندوق: موافية هوئة السوق المالوة .لى طرح وحداتلاريخ  حج

ووافقت هيئة السوق المالية على االستمرار في طرح   م2002 ديسمبر 31ت  تأسيس الصندوق في تاريخ 

 م.2008 ديسمبر 20وحداته بتاريخ 

 مدة صندوق االوتدمار: حد

 .محددة للصندوقال توجد مدة 

 النظام المطبق: ح2

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

 .ذام العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية

 وواوة االوتدمار ومماروال : ح3

 األهداف االوتدمارية لل ندوق: ح 

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

 والطويل المتوسط المدى على المال رأس وحماية نمو بين التوازن تحقيق إلى ويهدف الشرعية اللجنة من

 . متوسطة مخاطر ظل في

   نواع األوراق المالوة التي ووف يستدمر فويا ال ندوق  شكل  واوي: حب

 في محفظة متوازنة من الصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد أصوله الصندوقيستثمر 

والمرابحة وصناديق الدخل الثابت كصناديق السندام والصكوف والعقار والتوريق والصناديق العالية 

التطوير  وصناديق المتداولة المؤشرام وصناديقالمخاطرة كصناديق األسه  المحلية واالقليمية والدولية 

 العقارب وصناديق الملكية الخاصة.

 

وواوة لركوز االوتدمار في  وراق مالوة معونة،  و في صنا.ة  و مجمو.ة من اليطا.ات،  و في  لد  حج

  معون  و منطية جغرافوة معونة، لشتمل .لى الدد األدنى واالق ى لتلك األوراق المالوة:
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  من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعيةمجموعة في  رئيسي بشكل أصوله الصندوق يستثمر

 فئام في استثماراته تركيز إمكانية له تتيح استثمارية سياسة على باالعتماد الصندوق مدير سيقومو

 .أدناه مو ح هو كما االستثمارام من متنوعة

  :واأل.لىاألدنى  هجدول يوض  نسبة االوتدمار في كل مجال اوتدماري  دد حد

 الدد األ.لى  الدد األدنى  األصول نوع

 بدون %20 المخاطر متدنيةالصناديق 

 بدون %20 صناديق الدخل الثابت

 بدون %25 المخاطر عاليةالصناديق 

 :األوراق المالوة التي يدتمل  ن يشتري ويبوع ال ندوق فويا اوتدمارال  وواق  حه

في محفظة أصوله بشكل رئيسي  يستثمرمع مراعاة ما هو وارد في الفقرة مدال أعاله  فإن الصندوق 

والمرابحة وصناديق الدخل الثابت كصناديق  متوازنة من الصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد

السندام والصكوف والعقار والتوريق والصناديق العالية المخاطرة كصناديق األسه  المحلية واالقليمية 

 .وصناديق التطوير العقارب وصناديق الملكية الخاصة لةالمتداو المؤشرام وصناديقوالدولية 

 :.ما إذا كان مدير ال ندوق ينوي االوتدمار في وحدات صندوق االوتدماراالف اح  حو

 معاملة االستثمار لهذا يكون أن دون الصندوق في االستثمار موظفيه أو تابعيه أو الصندوق لمدير يحق

 .الصندوق وحدام في المشتركين لباقي األخرى االستثمارام عن خاصة

المعامالت واألوالو  واألدوات التي يمكن لمدير ال ندوق اوتخداميا  غرض الخاذ قرارال    نواع حز

 :االوتدمارية ل ندوق االوتدمار

 سوق أو منطقة ألب السوقية القيمة وزن تخفيض أو زيادة في المطلق الخيار الصندوق لمدير سيكون

 .أعاله إليها المشار لألوزان االصول فئام من الوزن يخفض أو يزيد وأن

 التاريخي األداء على الصندوق أصول من معينة لفئة الوزن تخفيض أو برفع قراره في الصندوق مدير يعتمد

 األداء وتوقع االقتصادية والعوامل الشركام وأرباح األسعار وحركة لألسواق وتقييمه األصول لتل 

 .المختلفة االرتباط وعالقام المستقبلي

 أوزان لتغيير مستمر بشكل واالقتصادية السياسية والسيناريوهام األو اع الصندوق مدير يراقب سوف

 .المخاطر لتقليل مؤثرة تغييرام حدثت ما إذا الصندوق أصول

 األداء ذل  في بما فيها المستثمر للصناديق اختياره عند دقيقة معايير باتباع الصندوق مدير سيقوم

 . المعني الصندوق مدير وتقيي  دراسة مثل أخرى معايير إلى باي افة الصناديق  بتل  المرتبطة والمخاطر
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   نواع األوراق المالوة التي ال يمكن إدراجيا ضمن اوتدمارات ال ندوق: حح

 ال يوجد.

 : ي قود آخر .لى نوع من األوراق المالوة  و األصول األخرل التي يمكن لل ندوق االوتدمار فويا حط

 شروطو االستثمار صناديق الئحة التي تفر ها االستثمارية والحدود القيود عدا فيماال توجد أب قيود أخرى 

 الصندوق. هذا حكامأو

الدد الذي يمكن فو  اوتدمار  صول ال ندوق في وحدات صندوق  و صناديق اوتدمار يديرها مدير  حي

  ال ندوق  و مديرو صناديق آخرون:

أو صناديق استثمار يديرها مديرو  الصندوق مدير يديرها التي الصناديق في االستثمار لصندوقلمدير ا يجوز

 االستثمارية والقيود واالستراتيجيام االستثمار صناديق الئحة متطلبام مع يتنافى ال بما صناديق آخرون

 .قبله من المدارة الصناديق تل  ومصاريف رسوم احتساب الصندوق لمدير يجوزو للصندوق 

صالحوات صندوق االوتدمار في اإلقراض واالقتراض ووواوة مدير ال ندوق  شأن مماروة  حك

 ال ندوق:فوما يتعلق  رهن  صول  وواوت صالحوات اإلقراض واالقتراض و وان 

حسب  الصندوق أصول صافي من% 15 نع يزيد أال بشرط لحسابه تمويل أب على يحصل أن للصندوق يجوز

 أساس على ويكون البنوف من مقدما   التمويل هذا يكون أن وينبغي  االستثمارما تحدده الئحة صناديق 

 استرداد حق الدائنين إعطاء أو أصوله رهن للصندوق يجوز وال الشرعية  الضوابط مع ومتوافقا   مؤقت

ولن يقوم   بها له المسموح االقتراض لعملية  روريا   ذل  يكن ل  ما يملكها  أصول أب من ديونه 

 .الصندوق بإقراض أصوله

  الدد األ.لى للتعامل مع  ي طرف نظور: حل

 ال ينطبق.

  ر ال ندوق:دارة مخاطإل مدير ال ندوق وواوة حم

عند اتخاذه لقراراته االستثمارية  سيتوخى مدير الصندوق الحرص في أن تكون تل  القرارام متوافقة مع 

معايير الممارسام العالمية لالستثمار التي تحقق األهداف االستثمارية للصندوق وبحيث تراعي  أعلى

 :التالي

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

 األصول التي تنتمي إليها.

 االسترداد أو القتناص الفرص االستثمارية.مراعاة متطلبام السيولة المتوقعة للوفاء بطلبام  ▪

مراعاة االلتزام بالقيود االستثمارية التي تفر ها األنظمة واللوائح المطبقة التي تتضمن تحقيق  ▪

 مصالح مالكي الوحدام.
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المؤشر االوترشادي،  اإلضافة إلى معلومات .ن الجية المزودة للمؤشر، واألوس والمنيجوة  حن

  :المتبعة لدساب المؤشر

المؤشرام  من يتكون الذب المركب االسترشادب المؤشر بأداء مقارنة أدائه بقياس الصندوق مدير سيقوم

 والمنهجية المتبعة لديه . األسسالمزودة من قبل الجهام التالية وبحسب  التالية

 النسبة المئوية المؤشر الجية المزودة

 DJ Islamic Markets 32% شركة داو جونز

 S&P Saudi Sharia 8% آند بورزشركة ستاندرد 

  شركة داو جونز
Dow Jones Sukuk Total Return 

(ex-Reinvestment) 
30% 

متوسط أسعار تكلفة التمويل بين 

 البنوف السعودية

وعر لكلفة التمويل  ون البنوك  الريال 

 السعودي لمدة شير
30% 

لهذا الصندوق من خالل موقع الرياض المالية على اينترنت  االسترشادبويمكن الحصول على أداء المؤشر 

www.riyadcapital.com   أداء عن المعلنة البيانام  من دورب بشكل األداء عن ايفصاح وسيت 

 .الصندوق

  .يود المشتيات: حس

 ال يوجد.

 : ي إ.فا ات لوافق .لويا هوئة السوق المالوة  شأن  ي قوود  و حدود .لى االوتدمار حع

 يوجد.ال 

 :ال ندوق في لالوتدمار الرئوسة المخاطر ح4

 بسبب تكوين استثماراته. متوسطةأن الصندوق معرض لتقلبام  .أ

 األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشرا  على أداء الصندوق في المستقبل. .ب

بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل  ال يوجد  مان لمالكي الوحدام أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة .ج

 األداء السابق.

 .االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعا  لدى أب بن  محلي .د

 يتحمل مالكي الوحدام المسؤولية عن أب خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق. .ه

تغير في صافي   وتشمل هذه المخاطر التي قد تؤدب إلى متوسطةهذا الصندوق على أنه ذو مخاطر  يصنف .و

 أصول الصندوق أو عائداته ما يلي:

الصندوق يت  على أساس القيمة السوقية لألوراق المالية التي  تقيي : نظرا  ألن مخاطر السوق المالوة ▪

يمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر  فإن القيمة الرأسمالية الستثمارام الصندوق ستبقى متقلبة بسبب 

 تقلب السوق المالية.



 

الشريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صندوق  Page 8 of 41 

ترتبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالو ع االقتصادب العام الذب  :المخاطر االقت ادية ▪

يؤثر في ربحية الشركام وفي مستوى التضخ  ومعدالم الفائدة والبطالة  لذل  فإن التقلبام االقتصادية 

  تؤثر سلبا  وإيجابا  على اداء الصندوق.

رض سعر الوحدة في الصندوق إلى التقلبام بسبب تقلبام أسعار األوراق يتع :مخاطر ليلبات وعر الوحدة ▪

  المالية التي يستثمر فيها الصندوق  مما قد يؤثر سلبا  على استثمارام العمالء.

وتتمثل بحاالم عدم االستقرار السياسي أو صدور  :المخاطر السواووة واليانونوة واألنظمة واللوائ  ▪

و إحداث تغييرام في التشريعام أو القوانين الحالية مما قد يؤثر سلبا  على تشريعام أو قوانين جديدة أ

  استثمارام الصندوق. 

قد يستثمر الصندوق في بعض األصول االستثمارية المقومة بعمالم أخرى غير عملة  :مخاطر العملة ▪

وحدام  رسع االخرى سوف تؤثر على قيمة الصندوق  مما يعني أن تقلبام أسعار صرف تل  العمالم

  الصندوق.

: هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوام المالية نتيجة للتغيير مخاطر التيلبات في  وعار الفائدة ▪

في أسعار الفائدة  ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسه  الشركام يمكن أن تتأثر بشكل إيجابي أو سلبي 

 بتقلبام أسعار الفائدة.

والتي قد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير : مخاطر الكوارث الطبوعوة ▪

  الصندوق.

فيها مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذام  تتعارضقد تنشأ هناف حاالم  الم ال : لعارضمخاطر  ▪

العالقة مع مصالح المشتركين في الصندوق مما يحد من قدرة مدير الصندوق أو األطراف ذام العالقة 

 مهامه بشكل مو وعي مما قد يؤثر سلبا  على الصندوق. أداءعلى 

: يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مخاطر اال.تماد .لى موظفي مدير ال ندوق ▪

مهارام وخبرام الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق  وبالتالي فقد تتأثر عوائد الصندوق سلبا  

  مين على إدارة الصندوق.نتيجة لتغير القائ

: يكون أمين الحفظ معر ا  الرتكاب االخطاء عند اجراءه الدفظ  مونمخاطر التسويات التي ييوم  يا  ▪

 لعمليام تسويام الصندوق.

: يعتمد مدير الصندوق على تكنولوجيا المعلومام في ادارة الصندوق وحفظ مخاطر اال.تماد .لى التينوة ▪

لالختراقام  عمالء  وقد تتعرض نظ  المعلومام التي يستخدمها مدير الصندوقالسجالم الخاصة بأصول بال

م اإلى اتخاذ قرار أو يؤدبأو الهجمام الفيروسية أو إلى االعطال الفنية مما قد يؤخر عملية االستثمار 

 استثمارية خاطئة تؤثر سلبا  على سعر الوحدة.

الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية : احدى مخاطر التنبؤ  البوانات المالوة المستيبلوة ▪

اتخاذ القرار االستثمارب هي التنبؤ بالبيانام المالية المستقبلية  ولكن قد تختلف النتائج الفعلية عن تل  

  الصندوق.  أداءالمتوقعة وبالتالي يمكن لذل  ان يؤثر سلبا  على 

: هي المخاطر الناجمة عن تركز استثمارام الصندوق في أسه  أو قطاعام معينة مخاطر لركز االوتدمارات ▪

 .االسترشادبالصندوق أو المؤشر  وأهدافتحددها طبيعة 
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: وهي المخاطر الناشئة عند تواريخ استحقاق الودائع أو المرابحام من عدم  مان مخاطر إ.ادة االوتدمار ▪

سعار السابقة  رباح بنفس األستحقاتها سواء من الفوائد أو األوم األصليةاستثمار مبالد االستثمار  إعادة

السندام فقد ال يت  استثمار توزيعاتها بنفس األسعار التي أو االستثمار في الصكوف  وكذل  في حالة

استدعاءها أوراقا  مالية مماثلة أو عند شراء هذه الصكوف أو السندام أو قد ال يجد عند استحقاقها  تتم

 دفع.في شروط ال

الشرعية للرياض  اللجنة: تتمثل بالقيود الشرعية لالستثمار المقررة من مخاطر االوتدمارات الشر.وة ▪

المالية والتي على  وئها يت  تحديد الشركام المتوافقة مع الضوابط الشرعية. حيث قد تحد هذه القيود 

وق  كما قد يؤدب خروج بعض من الفرص االستثمارية المتاحة أمام مدير الصندوق أثناء إدارته للصند

 الشركام عن هذه القيود إلى التخلص من هذه الشركام بأسعار غير مالئمة.

: في حالة عدم توفر تصنيف ائتماني ألدوام الدين مخاطر االوتدمار في  دوات دين غور م نفة ائتمانوا   ▪

اسة وتحليل وتقيي  تل  الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدر

األدوام بما تشمله من تحليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذب العالقة قبل اتخاذ القرار االستثمارب وذل  

 يعتبر جزء من المخاطر التي قد يتأثر بها أداء الصندوق.

ف : حقوق األولوية المتداولة معر ة لتقلبام سعرية بسبب ظرومخاطر االوتدمار في حيوق األولوية ▪

  قيمة استثمارام وأداء الصندوق. على السوق بشكل عام أو الشركام ذام العالقة مما قد يكون له تأثير 

: ينطوب االستثمار في وحدام صناديق العقار المتداولة على التعرض مخاطر االوتدمارات العيارية ▪

تل  الوحدام للتذبذب لمخاطر التغير في قيمة األصول العقارية المستثمر فيها  باي افة الى تعرض 

 السعرب في السوق.

: المشتقام المالية الشر.وة اللجنةمخاطر االوتدمار في  دائل المشتيات المالوة المجازة من قبل  ▪

من طرف واحد ويت  اشتقاق قيمتها بناء على قيمة األصول  أكثرهي ادوام مالية تعاقدية تت  بين 

المتضمنة في العقد مأسه   مؤشرام  سندام  معدالم الفائدة  عمالم......الخال وتتضمن هذه العقود 

على عدة مخاطر رئيسية هي: مخاطر السوق  مخاطر االطراف االخرى  مخاطر السيولة ومخاطر االرتباط 

 بمشتقام أخرى.

: البيع على الشر.وة اللجنةوتدمار في  دائل البوع .لى المكشوف المجازة من قبل مخاطر اال ▪

يقوم الحقا  بشرائها  أنفي  المكشوف هو قيام المستثمر باقتراض ورقة مالية ث  بيعها في السوق أمال  

فاع بسعر أقل من سعر البيع وارجاعها للمقرض. يتعرض الصندوق في هذه الحالة من البيع لمخاطرة ارت

 سعر الورقة المالية بدال  من هبوطها فيضطر عندئذ إلى شراءها من السوق بسعر أعلى من سعر البيع.

: ال ينوب الصندوق التمويل كاستراتيجية أساسية لالستثمار ولكن في حالة التمويل بغرض مخاطر التمويل ▪

على أداء  يؤثرداد مما قد إدارة الصندوق بكفاءة وفاعلية فإن هناف احتمالية لتأخر الصندوق عن الس

.  الصندوق سلبا 

: في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحام األولية  فال يعتبر مدير الصندوق  امنا  مخاطر نتائج التخ وص ▪

وبالتالي فإن  .لعدد األوراق المالية التي من الممكن تخصيصها للصندوق خالل عملية بناء سجل األوامر

 بنسبة تقل عن المبلد المطلوب االكتتاب به أو مخاطر عدم التخصيص. الصندوق معرض لمخاطر التخصيص
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: في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحام األولية  فإن مخاطر لأخر إدراج األوراق المالوة المكتت  فويا ▪

هذه االكتتابام تكون مرتبطة بموعد إدراجها في السوق المالية  وبالتالي فإن أب تأخير في ايدراج يعتبر 

  من المخاطر التي قد تؤثر على استثمارام وأداء الصندوق.

: قد يقوم مصدر الورقة المالية بخفض أو ايقاف توزيعاتها مخاطر .دم التوزيع  و خفض التوزيعات ▪

لمشاكل اساسية طارئة او دفعام والتزامام غير متوقعة  مما يؤثر على عوائد الصندوق أو انخفاض 

  توزيعاته أو انعدامها.

: قد تحمل بعض األوراق المالية خيار االستدعاء  حيث يتيح هذا الخيار لمصدر الورقة طر االوتد.ا مخا ▪

ال  وقد ينتج عن ذل  تعرض  المالية ان يستدعي الورقة المالية قبل تاريخ استحقاقها مالصكوف مثال 

  الصندوق الى مخاطر إعادة االستثمار.

إلى تغيرام كبيرة في بعض األحيان بسبب  ثمارام الصندوق: قد تتعرض قيمة استمخاطر متعلية  الم در ▪

  نشاطام ونتائج أعمال الشركام المصدرة لألوراق المالية مما قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق.

: في حالة انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر أب ورقة مالية يملكها مخاطر انخفاض الت نوف االئتماني ▪

االئتماني االستثمارب فإن مدير الصندوق قد يضطر للتخلص منها  مما يعرض  الصندوق ليقل عن التصنيف

  تل  الورقة المالية لتقلبام حادة وبالتالي قد يؤثر ذل  سلبا  على سعر الوحدة.

: قد يتعرض أحد أطراف التعامل أو الجهة المصدرة ألب ورقة مالية سواء كانت جهة مخاطر االئتمان ▪

 .   سيادية او شركة لعدم القدرة أو االستعداد لتلبية التزاماتها المالية في وقت محدد أو مطلقا 

: قد يمل  بعض عمالء الصندوق نسبة كبيرة من صول ال ندوق مخاطر السوطرة .لى نسبة كبورة من  ▪

ه مما قد يؤثر على توزيع استثمارام الصندوق في حال تمت عملية انسحاب ألحد او مجموعة من أصول

 هؤالء العمالء المسيطرين  وذل  قد يؤثر على عوائد الصندوق.

: قد ال يتمكن مدير الصندوق من تلبية جميع طلبام االسترداد إذا بلد إجمالي قيمة تل  مخاطر السوولة ▪

ن صافي قيمة أصول الصندوق أو إذا ل  يتمكن من تسييل بعض استثماراته نتيجة % أو أكثر م10الطلبام 

  عف أو انعدام التداول في السوق.

ثار الضريبية والزكوية المترتبة على : قد يتحمل مالكي وحدام الصندوق اآلمخاطر الدريبة والزكاة ▪

انين السارية في البلدان التي االشتراف أو على االحتفاظ بوحدام الصندوق او استردادها بموجب القو

يحملون جنسيتها أو رخصة االقامة فيها أو تعتبر محل اقامة عادية له  أو موطنا  مختارا  له . ويتحمل 

مالكي الوحدام مسؤولية دفع الضريبة والزكاة إن وجدم على استثماراته  في الصندوق او على الزيادة 

 في رأس المال الناشئة عنها.

في حالة استثمار الصندوق في صناديق استثمارية  :ار في ال ناديق االوتدمارية األخرلمخاطر االوتدم ▪

  أخرى فإن جميع المخاطر المذكورة سابقا  تنطبق أيضا على تل  الصناديق.

 :المخاطر ليووم آلوة ح5

وذل  بالتعاون مع إدارة  المتعلقة بأصول الصندوقالمخاطر  لتقيي يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية 

 .مصلحة لسير عمل الصندوق ومصلحة مالكي الوحداممن بما فيه  لدى مدير الصندوقالمخاطر 
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 :ال ندوق في الوتدمارل المستيدفة المستدمرين فئة ح6

تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى  إلى يسعون الذينيستهدف الصندوق فئة المستثمرين 

 متوسطة.سيولة في ظل مخاطر ال  إ افة إلى توفير والطويلالمتوسط 

 قوود/حدود االوتدمار: ح7

يقر مدير الصندوق بالتزامه خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفر ها الئحة صناديق االستثمار 

 الصندوق. هذا وشروط وأحكام

 :العملة ح8

 تطبيق فيت  المحددة  الصندوق عملة غير أخرى بعملة االشتراف حالة وفي. السعودب بالريال مقوم الصندوق

 لمدير ويحق. الصندوق عملة إلى المستثمر عملة تحويل بغرض المعني التاريخ في به المعمول الصرف سعر

 .الصندوق عملة غير بعمالم واألصول المالية األوراق في االستثمار الصندوق

  :ميا ل الخدمات والعموالت وااللعاب ح9

  :احتسا يا وطريية وتدمار،اال صندوق  صول من دفو.اتملا موعلج لفاصول ح 

 التفاصول وطريية االحتساب الرووم

 .% من قيمة االشتراف1بحد أعلى  رسوم االشتراف

رسوم االسترداد االسترداد 

 المبكر

 .ال يوجد

 .ال يوجد رسوم نقل الملكية

 الصندوق  أصول صافي قيمة من سنويا% 0.40 الصندوق مدير يحتسب رسوم إدارة

 .إدارة لرسوم فيها المستثمر الصناديق تخضع كما

 % سنويا  من قيمة صافي أصول الصندوق0.30 رسوم خدمام إدارية 

 دوالر 10 إلى باي افة الصندوق  أصول صافي قيمة من سنويا  % 0.02 رسوم حفظ 

 .الواحدة الصفقة على

 .يا  ريال سنو 7,500 رسوم هيئة السوق المالية 

رسوم السوق المالية 

 السعودية متداولال 

 .ريال سنويا   5,000

 .ُتحمل على الصندوق بالتكلفة الفعليةس مصاريف التعامل

 أعلى بحدريال سعودب و 22,000يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابام بقيمة  مراجع الحساباممصاريف 

 .سنويا   سعودب ريال 30,000
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 .الصندوق مدير يتحملها االسترشادب المؤشر رسوم

 ادارة مجلس أعضاء مكافآم

 الصندوق

 .الصندوق مدير يتحملها

المصاريف األخرى وتشمل 

مصروفام نشر المعلومام 

والتقارير والقوائ  المالية 

 للصندوق

سيتحمل الصندوق جميع المصاريف والنفقام االخرى الناتجة عن أنشطه 

 صافي قيمة من% 0.20تتجاوز هذه المصاريف  أالالصندوق   ويتوقع 

 .سنويا   الصندوق أصول

بناء  على طريقة احتساب رسوم ومصاريف الصندوق المنصوص عليها أعاله  أو حسب االتفاق مع مقدم الخدمة  

 .يت  احتساب بعض الرسوم إما من إجمالي أو من صافي أصول الصندوق

مع كوفوة حساب ميا ل الخدمات والعموالت واأللعاب، ووقت  الرووم والم اريفيوض  جموع جدول  حب

  :دفعيا من قبل ال ندوق

 مدال افتراضي طريية احتسا يا الرووم والم اريف

 رووم االشتراك

الرسوم تكون  فإن ريال 10,000ت  االشتراف ب  إذا % من قيمة االشتراف1بحد أعلى 

 ث  ومن العميل حساب من فورا تخص  ريال 100

 بما الصندوق من وحدام عدد العميل منح يت 

 عملية تنفيذ تاريخ يوم في ريال 9,900 يعادل

 .االشتراف

رووم 

االوترداد/االوترداد 

 المبكر

 ال يوجد 

 ال ينطبق

 ال ينطبق ال يوجد رووم نيل الملكوة

 سنويا  % 0.40 الصندوق مدير يحتسب رووم إدارة

 كما الصندوق  أصول صافي قيمة من

 لرسوم فيها المستثمر الصناديق تخضع

 .إدارة

كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم  إذا

 ليوم دارةاال رسوم فإن ريال 10,000,000 التقيي 

 : هي واحد

 .ريال 109.58 =ال 365÷1×%0.40×10,000,000م

% سنويا  من قيمة صافي أصول 0.30 رووم خدمات إدارية 

 .الصندوق

كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم تاريخ  إذا

 الخدمام رسوم فإن ريال 10,000,000التقيي  

: هي واحد ليوم االدارية

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

 أصول صافي قيمة من سنويا  % 0.02 رووم حفظ 

 على دوالر 10 إلى باي افة الصندوق 

 .الواحدة الصفقة

كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم تاريخ  إذا

فان رسوم الحفظ ليوم  ريال 10,000,000التقيي  

 6.85ال=365÷1×%0.02×10,000,000واحد هي م
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 مدال افتراضي طريية احتسا يا الرووم والم اريف

 ريال

رووم هوئة السوق 

 المالوة 

 يومي بشكل حسابها يت  سنويا   ريال 7500 ريال سنويا   7500

 خصمها ث  ومن تجميعي بشكل  للتقيي  افتهاإو

 عن ريال 20.55=1× ال365÷7500م - السنة نهاية

 .واحد يوم

رووم السوق المالوة 

 السعودية )لداول( 

 يومي بشكل حسابها يت  سنويا   ريال 5000 ريال سنويا   5000

 خصمها ث  ومن تجميعي بشكل  للتقيي  افتهاإو

 عن ريال 13.70=1× ال365÷5000م - السنة نهاية

 .واحد يوم

على الصندوق بالتكلفة  سُتحمل م اريف التعامل

 الفعلية

 كانت لو المثال سبيل على التداول  قيمة من نسبة

 صفقة أب قيمة منال 0.00155م التداول عمولة

 سيقوم ريال  مليون الصفقة قيمة وكانت

 .للوسيط ريال 1550 بدفع الصندوق

 ريال 30,000 أعلى بحدو 22,000 مراجع الدسا اتم اريف 

 احتساب يت  لن حيث سنويا   سعودب

 لالتفاقية وفقا   الفعلية الرسوم سوى

 ومدير المحاسب بين المبرمة

 .الصندوق

 بشكل  للتقيي  افتهاإو يومي بشكل حسابها يت 

 - السنة نهاية خصمها ث  ومن تجميعي

. واحد يوم عن ريال 16.44=1× ال365÷6000م

 هي للصندوق المراجعة مصاريف أن بافتراض

 .ريال 6000

 المؤشر رووم

 االوترشادي

 الصندوق مدير يتحملها
 ال ينطبق

مكافآت  .دا  مجلس  

 ادارة ال ندوق

 الصندوق مدير يتحملها
 ال ينطبق

الم اريف األخرل 

ولشمل م روفات نشر 

المعلومات والتيارير 

واليوائم المالوة 

 لل ندوق

 المصاريف جميع الصندوق سيتحمل

 أنشطه عن الناتجة األخرى والنفقام

 هذه تتجاوز الأ ويتوقع   الصندوق

 صافي قيمة من% 0.20 المصاريف

 .سنويا   الصندوق أصول

إذا كانت قيمة صافي أصول الصندوق هي 

ريال  وكانت المصاريف والنفقام  000 000 10

% من صافي 0.20األخرى للصندوق تمثل 

 :األصول فإن المصاريف األخرى ليوم واحد هي

 ريال. 54.79=  ال365÷1%×0.20×000 000 10م

ولن يت  خص  غير المصاريف الفعلية لن يتحمل الصندوق أب رسوم أو تكاليف بخالف ما ذكر في الجدول أعاله. هذا 

 .للصندوق

نسبة لكالوف ال ندوق إلى اليومة اإلجمالوة ألصول ال ندوق .لى مستول اضي يوض  رافت جدول حج

  يشمل التكالوف المتكررة والغور متكررة:ال ندوق ومالك الوحدة خالل .مر ال ندوق، .لى  ن 

 .ال ريال سعودب000 000 100متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل السنة هو مائة مليون م أنبافتراض 
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 والم اريف الرووم
  صول من نسبتيا

  ال ندوق

من المبلغ المستدمر  النسبة

 لمالك الوحدات 

 %1 ال ينطبق  االشتراك رووم

 ال يوجد ال يوجد االوترداد/االوترداد المبكررووم 

 ال يوجد ال يوجد رووم نيل الملكوة

 %0.40 %0.40 رووم اإلدارة

 %0.30 %0.30 خدمات ادارية رووم

 %0.02 %0.02 رووم  مون الدفظ

 لف  30) الدسا ات مراجع م اريف

 ريال ونويا  .لى وبول المدال(
0.03% 0.03% 

 حسب التكلفة الفعلية التكلفة الفعليةحسب  م اريف التعامل

 حسب التكلفة الفعلية حسب التكلفة الفعلية رووم التمويل

 7،500) المالوة السوق هوئة رووم

)  ريال ونويا 
0.0075% 0.0075% 

 المالوة السوقشركة  رووم

(  5،000) السعودية  ريال ونويا 
0.005% 0.005% 

 % 0.20 % 0.20 األخرل الم اريف

 %0.9625 %0.9625 إجمالي نسبة التكالوف المتكررة

 %1 ال يوجد إجمالي نسبة التكالوف الغور متكررة

 %1.9625 %0.9625 إجمالي الرووم والم اريف

لفاصول ميا ل ال فيات المفروضة .لى االشتراك واالوترداد ونيل الملكوة التي يدفعيا مالكو الوحدات  حد

 وطريية احتسا يا:

وال يوجد هناف رسوم   % تخص  عند االشتراف في الصندوق1الصندوق رسوم اشتراف بحد أعلى يستحق مدير 

 على االسترداد أو نقل الملكية.

معلومات المتعلية  التخفودات والعموالت الخاصة وشرح وواوة مدير ال ندوق  شأن التخفودات ال حه

 :والعموالت الخاصة

ض الرسوم المتعلقة بايدارة وأب رسوم أخرى يتقا اها. كما يحق لمدير الصندوق ووفقا  لتقديره الخاص خف

 يجوز لمدير الصندوق ابرام ترتيبام العمولة الخاصة إذا توافرم الشروط اآلتية:
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 إذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقدي  خدمام التنفيذ بأفضل الشروط لمدير الصندوق. ▪

مدير  عمالء يتلقاها مدير الصندوق بشكل معقول على أنها لمنفعةإذا جاز اعتبار السلع أو الخدمام التي  ▪

 .الصندوق

 إذا كان مبلد أب رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمام معقوال  في تل  الظروف. ▪

 إلىخدمام إ افة  أوويقصد بترتيبام العمولة الخاصة الترتيبام التي يتلقى بموجبها مدير الصندوق سلعا  

 فيذ التداول من وسيط لقاء عمولة يت  دفعها مقابل الصفقام التي توجه من خالل ذل  الوسيط.خدمام تن

 : الزكاة و/ و الدريبة )إن وجدت( المتعلية المعلومات  حو

الرسوم والمصاريف المذكورة ال تشمل  ريبة القيمة المضافة  وسيت  تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا   إن

ولن يقوم الصندوق باحتساب  لألسعار المنصوص عليها في نظام  ريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية.

اة إن وجدم على استثماراته  في مسؤولية دفع الزكودفع الزكاة عن استثماراته  حيث يتحمل مالكي الوحدام 

 .على الزيادة في رأس المال الناشئة عنها أوالصندوق 

 :.مولة خاصة يبرميا مدير ال ندوق )إن وجدت( ي  حز

 ال يوجد.

مدال افتراضي يوض  جموع الرووم والم اريف وميا ل ال فيات التي دفعت من  صول ال ندوق  و من  حح

  دوق:قبل مالك الوحدات .لى  واس .ملة ال ن

ال مليون ريال خالل السنة 115متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل السنة هو مائة وخمسة عشر م أنبافتراض 

ال 000 000 1ال قرض تمويل  وبافتراض ان مبلد االشتراف لمال  الوحدام هو مليون م15منها خمسة عشر مليون م

 .% من متوسط حج  الصندوقال0.87ريال سعودب ميمثل نسبة 

 والم اريفالرووم 
 ما يتدمل  ال ندوق 

 )ريال وعودي(

 ما يتدمل  مالك الوحدات

 )ريال وعودي(

 10,000 ال ينطبق رووم االشتراك )*(

 1,000,000 ال ينطبق المبلغ المستدمر في ال ندوق

 4,002 460,000 رووم اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد رووم االوترداد/االوترداد المبكر

 ال يوجد ال يوجد رووم نيل الملكوة

 3,001.50 345,000 رووم خدمات ادارية

 2,001 230,000 الم اريف األخرل
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 200.10 23,000 رووم  مون الدفظ

م اريف مراجع الدسا ات ) افتراض انيا 

  لف ونويا( 30
30,000 261 

 65.25 7,500 رووم هوئة السوق المالوة 

 43.5 5,000 رووم السوق المالوة السعودية

%( من 2رووم التمويل  افتراض  نيا )

 مبلغ اليرض
300,000 2,610 

 35ح22,184 1,400,500 إجمالي الرووم والم اريف

 مبلغ االشتراك في المدال  .الهح منرووم االشتراك خ م )*( لم يتم  

بافتراض أن الصندوق قد حقق عائدا  

 % بنهاية تل  السنة10صافيا قدره 

بعد  السنةحج  الصندوق بنهاية 

 خص  جميع الرسوم والمصاريف

صافي قيمة استثمار 

مال  الوحدام بنهاية 

 السنة

126,500,000 1,100,000 

 

 التيووم والتسعور: ح10

 :كوفوة ليووم كل  صل يملك  ال ندوق ح 

 :كل أصل يملكه الصندوق تقيي يو ح الجدول التالي كيفية 

 التيوومطريية   صول ال ندوق

 الحساب في نهاية يوم العملحسب كشف  النيد

 صناديق

 االوتدمار
 وحداتها لقيمة اعالن آخر على بناء

 : .دد نياط التيووم، ولكرارها حب

 منهي  التقيي   علما  بأن أيام تقيي في كل يوم  أصول الصندوق المشار إليها في الفقرة مأال أعاله تقيي يت  

من كل أسبوع  على أن تكون أيام عمل في األسواق التي يستثمر فيها الصندوق   الخميس وحتى ايثنين يوم

  التقيي .وسيقوم مدير الصندوق بنشر أسعار الوحدام في يوم العمل التالي ليوم 

 :التسعور في الخطأ  و التيووم في الخطأ حالة في وُتتخذ يتال اإلجرا ات حج

 االشتراف عمليام تمرير إعادة طريق عن وذل  فورا   الخطأ تصحيح يت  التسعير أو التقيي  في خطأ حدوث عند

 في بما المتضررين الوحدام مالكي جميع وتعويض عادلة بطريقة الصحيح السعر على أخرى مرة واالسترداد
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 فورا   المالية السوق هيئة بإبالغ الصندوق مدير يقوم كما. الوقت نفس وفي السابقين الوحدام مالكي ذل 

 لمدير االلكتروني الموقع في عنها وايفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0,5 نسبة شكل الخطأ أن حال في

 تقارير في أيضا   عنها االفصاح ويت   التداولم السعودية المالية السوق لشركة االلكتروني والموقع الصندوق

 .الصندوق

 :طريية احتساب وعر الوحدة ألغراض لنفوذ طلبات االشتراك واالوترداد حد

 يوم في القائمة الصندوق وحدام عدد إجمالي على األصول قيمة صافي الوحدة بتقسي  سعر احتساب يت 

 .المعني التقيي 

 .األصول قيمة جماليإ من الصندوق على المطلوبام بخص  الصندوق أصول قيمة صافي احتساب يت 

 مكان ووقت نشر وعر الوحدة، ولكرارها: حه

 لشركة االلكتروني الموقع على التقيي  ليوم التالي العمل يوم في الوحدام أسعار بنشر الصندوق مدير سيقوم

وفي حال ت  تعليق تقيي  وحدام . الصندوق لمدير االلكتروني الموقع وعلىال تداولم السعودية المالية السوق

تنشر أسعار الوحدام الصندوق في أب يوم تعامل  فسيت  تأجيل عملية التقيي  إلى يوم التعامل التالي  وسوف 

 في يوم العمل التالي لذل  اليوم.

 :التعامالت ح11

 :األولي الطرح لفاصول ح 

  ال ينطبق  حيث سبق وأن ت  طرح وحدام الصندوق.

التاريخ المددد والموا.ود النيائوة لتيديم طلبات االشتراك واالوترداد في  ي يوم لعامل ومسؤولوات  حب

 :واالوتردادمدير ال ندوق في شأن طلبات االشتراك 

قبول وتنفيذ طلبام االشتراف االسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل  علما  بأن أيام التعامل التي يت   ت ي

 من كل أسبوع.  الخميس وحتى ايثنين يوم منفيها تلبية هذه الطلبام هي 

من يوم التعامل ليت  تنفيذها  ال ظهرا  12:00م الثانية عشرة تقدي  طلبام االشتراف واالسترداد قبل الساعة يجب

في ذل  اليوم إلى فروع شركة الرياض المالية أو أٍب من القنوام االلكترونية. وتعد الطلبام  التقيي حسب سعر 

إصدار الوحدام واستثمار  ويت التي تسل  بعد الساعة الواحدة ظهرا  على أنها استلمت في يوم التعامل التالي. 

أيام  5ذو العالقة وبما ال يتجاوز  التقيي ف بها  من أصول الصندوق بعد حساب سعر المبالد التي ت  االشترا

 عمل.

لمدير الصندوق الحق المطلق في رفض أب طلب اشتراف أو استرداد ويشمل ذل  الحاالم التي تؤدب إلى 

وأحكام  خرق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية و أو األنظمة السارية على الصندوق بما في ذل  شروط

الصندوق أو إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدام. أما طلبام 

 .االسترداد فال تت  إال بموجب طلبام استرداد الصناديق المشتركة لشركة الرياض المالية
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 ودفع االوترداد طل   ون والمدة الطلبات ليديم مكان ذلك في  ما واالوترداد، االشتراك إجرا ات حج

 الوحدات  و نيل الملكوة: لمالك االوترداد متد الت

يستطيع المستثمرون شراء وحدام استثمارية في الصندوق من خالل تعبئة طلب االشتراف  وسيحدد عدد 

الوحدام االستثمارية التي يت  االشتراف بها في الصندوق على حسب قيمة االشتراف وسعر الوحدام 

 عر الالحق موهو سعر الوحدة المعمول به في يوم التقيي  المعنيال.االستثمارية بالس

علما  بأن أيام التعامل التي يت   تعامل  يوم كل في الصندوق في سيت  استالم طلبام االشتراف واالسترداد

 الرياض شركة فروع  عن طريق من كل أسبوع الخميس وحتى ايثنين يوم منفيها تلبية هذه الطلبام هي 

 .االلكترونية القنوام من أٍب  أو المالية

األقصى للمدة ما بين عملية االسترداد وصرف مبلد االسترداد المستحق لمال  الوحدة  الحدعلما  أن 

 .عمل أيام خمسةاالستثمارية هو 

  ي قوود .لى التعامل في وحدات ال ندوق: حد

 .قيود على التعاملمع مراعاة الفقرة مهال والفقرة موال أدناه  فال يوجد هناف أب 

 :الداالت للك في المتبعة واإلجرا ات يعلق،  و الوحدات في التعامل معيا يؤجل التي الداالت حه

 :التالوة الداالت في التالي، التعامل يوم الى االوترداد طل  لأجول ال ندوق لمدير يجوز ▪

% 10 واحد تعامل يوم في تنفيذها المستثمرون يطلب التي االسترداد طلبام قيمة إجمالي بلد إذا .1

 .الصندوق أصول قيمة صافي من أكثر أو

 :التالوة الداالت في االوترداداالشتراك و طلبات لعلوق ال ندوق لمدير يجوز ▪

 .ذل ب القيامهيئة السوق المالية منه إذا طلبت  .1

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدام الصندوق. .2

التعامالم في السوق الرئيسية التي يت  فيها التعامل باألوراق المالية أو بأب أصول أخرى من توقف  .3

 .أصول الصندوق  سواء بصورة عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندوق االستثمارب

في حال تعذر على مدير الصندوق القيام بعملية تقيي  الصندوق أو تسييل أصوله في الحاالم  .4

 .لطارئة أو أصبح ذل  غير مالئما  لهاالستثنائية أو ا

 :لعلوق  ي فرض  حال فيووف يتخذ مدير ال ندوق االجرا ات التالوة  ▪

للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح  إالسيتأكد مدير الصندوق من عدم استمرار أب تعليق  .1

 مالكي الوحدام.

 ومشغل الصندوق الصندوق وأمين الحفظ إدارةمراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس  .2

 حول ذل .
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فور حدوث أب تعليق مع تو يح أسباب ذل  وكذل  ومالكي الوحدام إشعار هيئة السوق المالية  .3

عن طريق الموقع االلكتروني  وايفصاح عن ذل اشعار الهيئة ومالكي الوحدام فور انتهاء التعليق  

وأب موقع آخر متاح  متداولال السوق المالية السعوديةلمدير الصندوق والموقع االلكتروني لشركة 

 .للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها هيئة السوق المالية

 وللهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأم أن ذل  يحقق مصالح مالكي الوحدام. .4

 :وتؤجل التي االوترداد طلبات اختوار  ميتداها يجري التي اإلجرا ات حو

 منح مع تناسبي أساس على تنفيذها فسيت  التالي  التعامل يوم إلى االسترداد طلبام تأجيل ت  حال في

 .طلبامال تل  استالم وقتاعتمادا  على  التنفيذ في األولوية

 :آخرين مستدمرين إلى الوحدات ملكوة لنيل المنظمة األحكام وصف حز

 على الشأن  هذا في المختصة التنظيمية الجهام لتعليمام خرينآ مستثمرين إلى الوحدام نقل عملية تخضع

 والشؤون االلتزام إدارة وبإشراف الشرعية المحكمة من حك  اساس على يقوم فإنه التوارث المثال سبيل

 ما حسب وذل  الخاص و عها حسب حالة وكل الخاصة الحاالم هذه جميع في المتبعة واالجراءام القانونية

 .االستثمار صناديق الئحة في آخرين مستثمرين إلى الوحدام لنقل المنظمة األحكام تقتضيه

 :اوتردادها  و نيليا  و فويا االشتراك الوحدات مالك .لى يج  التي الوحدات قومة  و لعدد األدنى الدد حح

 االسترداد أو اي افي لالشتراف األدنى الحد سعودب بينما ريال 5000 الصندوق في لالشتراف األدنى الحد

يحق لمدير الصندوق قبول االشتراف أو االشتراف اي افي أو االسترداد عن طريق كما . سعودب ريال 1000

 القنوام ايلكترونية أو برامج االستثمار المنتظ  أو غيرها بأقل من الحد األدنى.

 الصندوق في استثماراته تخفيض المشترف استرداد شأن من كان سعودب وإذا ريال 5000 للرصيد األدنى الحد

 مبالد صرف يت  حيث. استثماره مبلد كامل استرداد عليه وجب به  المسموح للرصيد األدنى الحد من أقل إلى

 . االستثمارب حسابه بعملة وقيدها الصندوق بعملة للمستثمر المستحقة االسترداد

 إلرى الوصرول .ردم حرال فري المتخرذة واإلجررا ات جمعر  ال نردوق مديرر ينروي التري للمبلرغ األدنرى الدرد حط

 :ال نردوق فري األدنرى الدرد ذلرك

 ال ينطبق.

 وواوة التوزيع: ح12

 :األر احولوزيع الدخل  وواوة ح 

 سوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح المستلمة في مجاالم استثمار الصندوق.

 :والتوزيع وتدياقلال يالتيريب التاريخ حب

 ال ينطبق.
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 :التوزيعات دفع كوفوة حج

 ال ينطبق.

  :ليديم التيارير إلى مالكي الوحدات ح13

 األولوة المالوة واليوائم ةالسررررررنوي ر ع اتانالبو ذلك في  ما السررررررنوية،  التيارير المتعلية المعلومات ح 

 :والسنوية

 والقوائ  بإعداد التقارير الستتتتتتتنوية بما في ذل  القوائ  المالية الستتتتتتتنوية المراجعة الصتتتتتتتندوق مدير يقوم ▪

 الئحة صتتتتناديق االستتتتتثمار وفق ستتتتنوية الربع الصتتتتندوق ومعلومام المفحوصتتتتة  ستتتتنوية النصتتتتف المالية

 وتزويدها لمالكي الوحدام عند الطلب دون مقابل. 

 .الصناديق التي يستثمر فيهاال يوما  من إصدار تقارير 21يجب على الصندوق إتاحة تقاريره خالل م ▪

 في وذل  التقريتتتتتتتر فترة نهايتتتتتتتة متتتتتتتن أشتتتتتتتهرال 3م تتجاوز ال مدة اللخ للجمهور السنوية التقارير إتاحة سيت  ▪

 الصندوق  ديرلم رونتتتتتتيتكاالل وقتتتتتتعلما فيو الصتتتتتتندوق وأحكتتتتتتام شروط في المحددة وبالوسائل ماكناأل

 .يئةلها ددهاتح تيال الضتوابط حسبب للجمهور متاح خرآ موقع أب أو للسوق كترونيايل وقعلموا

 قوائ ال فترة نهايتة متن ال يوم30م تتجاوز ال مدة اللخسيت  إعداد القوائ  المالية األولية وإتاحتها للجمهور  ▪

 ديرلمكتروني ايل وقتتتتتتتتعلما فيو الصتتتتتتتتندوق وأحكتتتتتتتتام شروط في المحددة وبالوسائل ماكناأل في وذل 

 ددهاتح تيال الضتتتتتتتتتتتتتتوابط حستتتبب للجمهور متاح خرآ موقع أب أو للستتتوق رونيتكاالل وقعلموا الصتتتندوق 

 .يئةلها

تر إعتداد سيتت  ▪ تع التقاري تام ال10الل مخت للجمهتور وإتاحتهتا ستنوية الرب تة متن أي ترة نهاي  وذل المعني  الربع فت

 الصندوق  ديرلم رونتتيتكاالل وقتتعلما فيو الصتتندوق وأحكتتام شروط في المحددة وبالوسائل ماكناأل في

 .يئةلها ددهاتح تيال الضتوابط حسبب للجمهور متاح خرآ موقع أب أو للسوق رونيتكاالل وقعلموا

يجب على مدير الصتتتندوق تضتتتمين التقرير الستتتنوب للصتتتندوق جميع مخالفام قيود االستتتتثمار المنصتتتوص  ▪

 فيعليهتتتتتتا  المنصوصستتتتتتتثمار الفتتتتتتة أب متتتتتتن قيتتتتتتود االمخحتتتتتتال  عليها في الئحة صناديق االستثمار. وفي

ذه مدير الصتتندوق أو مدير تخشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروط وأحكام الصتتندوق بستتبب إجراء ا فيأو الئحة صتتناديق االستتتثمار 

 ايجراءام واتخاذبذل  كتابيا  بشتتتكل فورب  الهيئةعلى مدير الصتتتندوق إشتتتعار  يتعينالصتتتندوق من الباطن  

لفة أب من قيود االستثمار   وفي حال مخاالمخالفةأيتتتتتام متتتتتن تتتتتتاريخ وقتتتتتوع  ال5م خالل الالزمةالتصتتتتتحيحية 

المنصتتوص عليها في الئحة صتتناديق االستتتثمار او في شتتروط و احكام الصتتندوق بستتبب تغير في الظروف 

ال أيام من 5خارج عن ستتتيطرة مدير الصتتتندوق او مدير الصتتتندوق من الباطن ول  يت  اصتتتالح المخالفة خالل م

ؤول المطابقة وااللتزام و أو لجنة المطابقة تاريخ وقوع المخالفة يتعين على مدير الصتتتتندوق اشتتتتعار مستتتت

وااللتزام بذل  فورا  مع ايشتتتتتتتارة إلى الخطة التصتتتتتتتحيحية والتأكيد على إصتتتتتتتالح المخالفة في أقرب وقت 

 ممكن.
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 :معلومات .ن  ماكن وووائل إلاحة ليارير ال ندوق حب

لمدير الصندوق والموقع ايلكتروني االلكتروني  الموقعسيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق من خالل 

 .آختر متتاح للجمهتور بحستب الضوابتط التتي تحددهتا الهيئتة إلكتروني موقتعوأب  للسوق

 :السنوية المالوة  اليوائم الوحدات مالكي لزويد ووائل .ن معلومات حج

 ديرلم رونتيتكاالل وقتعللصندوق دون مقابل عن طريق لم دوريةال تقاريرالحصول على ال الوحدام مالكيل يمكن

المالية السعودية تداول  للسوق رونيتكاالل وقعلموا  الwww.riyadcapital.comمالصندوق

 للصندوق المالية بالقوائ  الوحدام مالكي بتزويد الصندوق مدير سيقومال. كما www.saudiexchange.saم

 .مقابل أب ودون الطلب عند الصندوق مدير لدى المسجل العميل عنوان إلى بإرسالها

 :مراجعة مالوة قائمة  ول حد

 من األولى السنة باستثناء عام  كل من ديسمبر ٣١ وتنتهي في يناير ١ تاريخ من للصندوق المالية السنة تبدأ

 يقر كما ديسمبر  31 بتاريخ وتنتهي الصندوق تشغيل تاريخ في المالية السنة فيها تبدأ والتي الصندوق  تأسيس

 .للصندوق المالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول بتوفير الصندوق مدير

 :االلتزام  تيديم اليوائم المالوة السنوية المراجعة لل ندوق حه

دون مقابل يمكن لمالكي الوحدام الحصول على القوائ  المالية السنوية المراجعة والتقارير الدورية للصندوق 

ال أو عن طريق مراكز الرياض المالية أو www.riyadcapital.comمن خالل الموقتع االلكترونتي لمدير الصندوق م

عن طريق مديرب العالقة أو من خالل الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية متداولال 

دام بالقوائ  المالية للصندوق ال  كما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحwww.saudiexchange.saم

 بإرسالها إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون أب مقابل.

 وجل مالكي الوحدات: ح14

 إ.داد السجل ولدديد  وحفظ : ح 

 الصناديق نظام طريق عن آلي بشكل وذل  الوحدام لمالكي محدث سجل بإعداد الصندوق مشغل يقوم

عد .وحفظه في المملكة العربية السعودية لديه به المعمول سجل مالكي الوحدام دليال  قاطعا  على ملكية  وي 

 الوحدام المثبتة فيه.

 :السجل لمالكي الوحدات إلاحة حب

مفيما يخص الوحدام المملوكة له  الطلب عند مجانا   للوحدام مال  أب إلى الوحدام مالكي سجل إتاحة يت 

 .االلكترونية القنوام أو المالية الرياض هاتف او المالية الرياض مراكز طريق عن سواء) فقط

 

http://www.saudiexchange.sa/
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 :اجتما.ات مالكي الوحدات ح15

 :الوحدات لمالكي اجتماع .يد إلى فويا ُيد.ى التي الظروف ح 

 يت  الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدام برغبة من مدير الصندوق  أو .1

 أو   ال أيام عمل من استالمه طلب كتابي من أمين الحفظ10خالل عشرة م  .2

ال أيام عمل من استتتالمه طلب كتابي من مال  أو أكثر من مالكي الوحدام الذين يملكون 10خالل عشتترة م .3

 .%ال على األقل من قيمة وحدام الصندوق25مجتمعين أو منفردين نسبة م

 :الوحدات لمالكياجتماع  .يد إلى الد.وة إجرا ات حب

النشتتتتر في موقعة االلكتروني وموقع  يقوم مدير الصتتتتندوق بدعوة مالكي الوحدام لعقد االجتماع عن طريق .1

إلى مالكي الوحدام  مبالوسائل الورقية أو االلكترونيةال إرسال إشعار كتابيالسوق المالية السعودية متداولال و

م ال يو21تماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشتتتتترين معلى األقل من االج عملال أيام 10م عشتتتتترةوأمين الحفظ قبل 

  والقرارام المقترح وجدول األعمالقبل االجتماع  على أن يحدد االشتتتتتتتعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته عمل 

 مدير الصندوق. هكما يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدام عبر وسائل التقنية الحديثة حسب ما يحدد

ول أعمال اجتماع مالكي الوحدام خالل فترة االشتتعار المشتتار اليها في الفقرة يجوز لمدير الصتتندوق تعديل جد .2

والنشتتتر في موقعة االلكتروني  ال أعاله  على أن يرستتتل إشتتتعارا  كتابيا  بذل  مبالوستتتائل الورقية أو االلكترونيةال1م

ال أيام على 10م وموقع الستتوق المالية الستتعودية متداولال الى جميع مالكي الوحدام وأمين الحفظ قبل عشتترة

 ال يوم عمل قبل االجتماع.21األقل وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين م

% على 25ال يكون اجتماع مالكي الوحدام صتتتتتحيحا اال إذا حضتتتتتره عدد من مالكي الوحدام يملكون مجتمعين  .3

 األقل من قيمة وحدام الصندوق  

ى مدير الصتتندوق الدعوة الجتماع ثان بإرستتال ال أعاله  فيجب عل3مإذا ل  يستتتوف النصتتاب المو تتح في الفقرة  .4

والنشتتتتتتتر في موقعة االلكتروني  إلى جميع مالكي الوحداممبالوستتتتتتتائل الورقية أو االلكترونيةال إشتتتتتتتعار كتابي 

على األقل  ويعد االجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت نسبة  ال أيام5قبل م وموقع السوق المالية السعودية متداولال

 لممثلة في االجتماع.ملكية الوحدام ا

 :الوحدات مرالكي اجتما.رات في الت رويت وحيروق الوحردات مرالكي ل رويت طرييرة حج

 االجتماع وقت يمتلكها وحدة كل عن الوحدام مالكي اجتماع في واحد بصتتوم ايدالء وحدام مال  لكل يجوز .1

 .الوحدام مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين وحدام مال  لكل ويجوز

تعتبر قرارام اجتماع مالكي الوحدام نافذة عند موافقة مالكي الوحدام الذين تمثل نستتتتتتتبة ملكيته  أكثر من  .2

 أحكام تقتضتتيه ما بحستتب خاص صتتندوق قرار وفق أو % من مجموع الوحدام الحا تتر مالكها في االجتماع50

 .االلكترونية أو الورقية بالوسائل إما التصويت ويكون  االستثمار صناديق الئحة
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 :حيوق مالكي الوحدات ح16

 :قائمة  ديوق مالكي الوحدات ح 

 .باللغة العربية دون مقابل شروط وأحكام الصندوقتزويد مالكي الوحدام والمستثمرين المحتملين  .1

الحصول على سجل مال  الوحدام عند طلبها مجانا يظهر جميع المعلومام المرتبطة بمال  الوحدام  .2

 المعني.

 . دون مقابل الالزمة المتعلقة بالصندوق واالفصاحامالحصول على التقارير والقوائ  المالية  .3

 إشعار مالكي الوحدام بأب تغيير في شروط وأحكام الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار. .4

 يوم. 21إشعار مالكي الوحدام برغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بمدة ال تقل  .5

 مالكي الوحدام والتصويت على اتخاذ القرارام حضور اجتماعام .6

 الحصول على ايجراءام الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها. .7

 اشعار مالكي الوحدام بتغييرام مجلس إدارة الصندوق. .8

 واألحكام.دفع عوائد االسترداد في األوقام المنصوص عليها في الشروط  .9

 :يديره الذي العام لل ندوق  صول  أي المرلبع الت ويت  ديوق يتعلق فوما ال ندوق مدير وواوة حب

د التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام  يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسام العامة المتعلقة بع

بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءا  من أصوله. ويقرر مدير 

 .ممارسة أو عدم ممارسة أب حقوق تصويت الصندوق طبقا  لتقديره

سياسة التصويت: سيقوم مدير الصندوق المستثمر فيه أو مدير الصندوق من الباطن باتباع السياسام  ▪

المالية التي تعطي  لألوراقالخاصة به عند قيامه بالنيابة عن المستثمرين بممارسة حق التصويت  وايجراءام

 .المالية التي يعمل فيها األسواقحق التصويت في  لمالكها

 :مسؤولوة مالكي الوحدات ح17

 الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها.  واألحكاماالطالع على الشروط  .أ

 فه  وقبول المخاطر المتعلقة بالصندوق وإدراف درجة مالئمته لها. .ب

 عن مسؤوال   الوحدام مال  يكون ال منه  جزء أو الصندوق في الستثماره الوحدام مال  خسارة عدا فيما .ج

 .الصندوق التزامام ديون

 :خ ائص الوحدات ح18

 جميع وحدام الصندوق هي من فئة واحدة  وتمثل كل وحدة وأجزاء الوحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق. 
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   :التغوورات في شروط و حكام ال ندوق ح19

 الئدة  موج  المدرددة واإلشرعارات والموافيرات ال ندوق و حكام شروط لتغوور المنظمة األحكام ح 

 :االوتدمار صناديق

لجميع األحكام المنظمة لتغييرام شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة والموافقام  الصندوق عضيخ

 واالشعارام المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار وأب تعديل عليها.

 :ال ندوق و حكام شروط في لغوورات  يالتي وتتبع لإلشعار .ن  اإلجرا ات حب

 :ساسيةألا التغييرام على الوحدام ومال  الهيئة موافقة .1

 المقترح ستتتتتاستتتتتيألا التغيير على الوحدام مالكي موافقة على الحصتتتتتول الصتتتتتندوق مدير على يجب ال.أ

 .من خالل قرار صندوق عادب للصندوق

 الهيئة موافقة على الحصتتتتول الوحدام مالكي موافقة على الحصتتتتول بعد الصتتتتندوق مدير على يجب ال.ب

 .للصندوق المقترح ساسيألا التغيير على

 :تيةآلا مالالحا من أيا" ساسيألا التغيير"  بمصطلح يقصد ال.ج

 .فئته او طبيعته أو العام الصندوق أهداف في المه  التغيير .1

 .العام للصندوق المخاطر و ع في تأثير له يكون الذب التغيير .2

 .للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي نسحابالا .3

 .الصندوق مدير بها وتبلد خرآل حين من الهيئة تقررها أخرى ماالح أب .4

 .أساسي تغيير أب إجراء قبل الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب ال.د

 في ستتتاستتتيةألا التغييرام تفاصتتتيل عن فصتتتاحالوا الوحدام مالكي إشتتتعار الصتتتندوق مدير على يجب ال.ه

 ستتريان من أيام ال10م قبل  التداولم للستتوق كترونيلاي الموقع او الصتتندوق لمدير كترونياللا الموقع

 .التغيير

وفق  الصتتتندوق مدير يعدها التي العام الصتتتندوق تقرير في ستتتاستتتيةألا التغييرام تفاصتتتيل بيان يجب ال.و

 .ستثمارالا صناديق ئحةال

 فتتترض دون أساستتتي تغيير أب سريان قبل وحداته  استرداد مفتوح عام صندوق وحدام لمالكي يحق ال.ز

 .مالجدو إنم استرداد رسوم أب

 :اساسية غير تغييرام بأب الوحدام ومالكي الهيئة إشعار .2

 لمدير كترونياللا الموقع في فصتتتتتتاحيوا الوحدام ومالكي الهيئة إشتتتتتتعار الصتتتتتتندوق مدير على يجب ال.أ

 لمالكي ويحق التغيير  ستتتتريان من ال10م قبل العام الصتتتتندوق في استتتتاستتتتية غير تغيرام بأب الصتتتتندوق



 

الشريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صندوق  Page 25 of 41 

 رستتتوم اب فرض دون ستتتاستتتيالا غير التغيير ستتتريان قبل وحداته  استتتترداد العام الصتتتندوق الوحدام

 .الوجدم ُإنم استرداد

 غير تغيير أب إجراء قبل الصتتتتتتتندوق إدارة مجلس موافقة على الحصتتتتتتتول الصتتتتتتتندوق مدير على يجب ال.ب

 .أساسي

 .ستثمارالا صناديق ئحةوفق ال اساسيا تغييرا يعد ال تغيير أب" ساسيالا غير بالتغيير" يقصد ال.ج

 ئحةوفق ال العام الصتتندوق تقارير في ستتاستيةالا غير التغييرام تفاصتتيل بيان الصتتندوق مدير على يجب ال.د

 .ستثمارالا صناديق

 :ال ندوقول فوة إنيا   ح20

الئدة صناديق الداالت التي لستوج  إنيا  صندوق االوتدمار واإلجرا ات الخاصة  ذلك  موج   حكام  ح 

 :االوتدمار

 إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الصندوق. .1

 أية أسباب أو ظروف أخرى بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار. .2

 حدوث تغييرام في األنظمة واللوائح التي تحك  عمل الصندوق. .3

 االستثمار.أب أسباب او ظروف أخرى بموجب احكام الئحة صناديق  .4

 :االوتدمار صندوق لت فوة المتبعة اإلجرا ات حب

يقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقام مالكي الوحدام عليه  قبل  .1

 انتهاء مدة الصندوق.

لغترض إنهتاء الصنتدوق  يقتوم مديتر الصنتدوق بإعتداد خطتة وإجتراءام إنهتاء الصنتدوق بما يحقتق  .2

حة مالكتي الوحدام  ويجتب عليته الحصتول علتى موافقتة مجلتس إدارة الصنتدوق محيثمتا ينطبتقال مصل

 علتى هتذه الخطتة قبتل القيتام بتأب إجتراء فتي هتذا الشتأن.

يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدام كتابيا  بتفاصيل خطة وإجراءام إنهاء الصندوق  .3

ال يوما  من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه  ودون ايخالل بشروط وأحكام 21مقبل مدة ال تقل عن 

 الصندوق.

 ال أعاله.2يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءام إنهاء الصندوق الموافق عليها في الفقرة م .4

أيام من  ال10يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدام كتابيا  بانتهاء الصندوق خالل م .5

 الئحة صناديق االستثمار. وفقانتهاء مدة الصندوق 

يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدام أثناء عملية إنهاء الصندوق أو  .6

 تصفيته.
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يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقام مالكي الوحدام عليه  فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته  .7

  يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدام وشروط وأحكام الصندوق.دون تأخير وبما ال

الئحة صناديق االستثمار  وفقيجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدام بتقرير إنهاء الصندوق  .8

ا القوائ  المالية 70خالل مدة ال تزيد على م ا من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته  متضمن  ال يوم 

 ة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائ  مالية سنوية مراجعة.النهائية المراجع

ا في حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل. .9  إشعار مالكي الوحدام كتابي 

يجوز لمدير الصندوق أن يباشر في إنهاء الصندوق إذا قام بإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدام  .10

يوما  من تاريخ إنهاء الصندوق  وذل  بعد الحصول على موافقة مجلس  21ال تقل عن  كتابيا  قبل مدة

 إدارة الصندوق. 

يقوم مدير الصندوق بإجراءام تصفية الصندوق فور انتهائه  وتسديد ما عليه من مطلوبام  ومن ث   .11

ايشعار مكل يت  توزيع ما يتبقى من أصول الصندوق على المستثمرين خالل شهرين من تاريخ ذل  

مستثمر بنسبة ما يملكه من وحدام إلى إجمالي الوحدام التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتى 

 ذل  الحينال.

تداول -يقوم مدير الصندوق بايعالن في موقعه االلكتروني وموقع شركة السوق المالية السعودية .12

 .عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته

 :في حال انتيا  مدة ال ندوق حج

 .لصندوقأصول ا من تخص  اتعاب أب الصندوق مدير يتقا ى ال الصندوق مدة انتهاء حال في

 :مدير ال ندوق ح21

 :اوم مدير ال ندوق ح 

 .شركة الرياض المالية

 :الترخوص ال ادر .ن هوئة السوق المالوةرقم  حب

ال 07070-37برق  مالرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية  شركة

 .1010239234وسجل تجارب رق  

 العنوان المسجل و.نوان المكت  الرئوس لمدير ال ندوق: حج

  الريتتاض الماليتتة

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء  وحدة رق   – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاتف: 



 

الشريعة مع فقواالمت المتوازن الرياض صندوق  Page 27 of 41 

ال ندوق و.نوان  ي موقع إلكتروني مرلبع  مدير ال ندوق يتدمن الموقع اإللكتروني لمدير .نوان  حد

 :معلومات .ن صندوق االوتدمار

www.riyadcapital.com 

  وان ر س المال المدفوع لمدير ال ندوق: حه

 .مليون ريال سعودب 500رأس المال المدفوع 

 لمدير ال ندوق مع لوضو  اإليرادات واالر اح للسنة المالوة السا ية:ملخص  المعلومات المالوة  حو

  ) لف ريال وعودي( 2021.ن ونة 

 اإليرادات 790,860

 صافي الدخل 512,079

 :األدوار األواووة لمدير ال ندوق ومسؤولوال  فوما يتعلق  ال ندوق حز

 الخدمام التي يقدمها مدير الصندوق والمسؤوليام التي يطلع بها  هي كما يلي: 

 تحديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليام بيع وشراء أصول الصندوق. .1

 و ع إجراءام اتخاذ القرارام التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية وايدارية ألعمال الصندوق. .2

 السعودية حول أب وقائع جوهرية أو تطورام قد تؤثر على أعمال الصندوق. إطالع هيئة السوق المالية .3

  مان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالح الصندوق. .4

 تنفيذ استراتيجية الصندوق المو حة في هذه الشروط واألحكام. .5

 ايشراف على أداء األطراف المتعاقد معه  الصندوق من الغير. .6

 عند انتهائه.ترتيب تصفية الصندوق  .7

تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع المعلومام الالزمة المتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء المجلس من  .8

 أداء مسؤولياته  بشكل كامل.

 .التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق .9

 التي نصت عليها الئحة مؤسسام السوق المالية  والعمل لمصلحةااللتزام بجميع المبادئ والواجبام  .10

 الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسام السوق المالية وشروط أحكام بموجب الوحدام مالكي

 الصندوق. وأحكام

يعتبر مدير الصندوق مسؤول عن إدارة الصندوق  وعمليام الصندوق بما في ذل  طرح وحدام الصندوق  .11

 قة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها وا حة وصحيحة وغير مضللة.والتأكد من د

http://www.riyadcapital.com/
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مسؤولية المدير أمام مالكي الوحدام عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهماله أو سوء تصرفه أو  .12

 تقصيره المتعمد أو احتياله.

التعامل  و ع السياسام واالجراءام لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارام الصندوق و مان سرعة .13

 المخاطر بشكل سنوب على األقل. تقيي معها على أن تتضمن القيام بعملية 

 تطبيتق برنتامج مراقبتة المطابقتة وااللتتزام لكتل صتندوق استتثمار يديره. .14

التعاون مع جميتع األشتخاص المعنتين بتأداء مهتام الصتندوق بمتا في ذلت  أمتين الحفتظ ومراجتع  .15

ده  بجميتع متا يلتزم ألداء واجبتاته  ومهتامه  وفقا  لالئحة صناديق االستثمار  وإعداد الحستابام  وتزويت

تقرير سنوب يتضمن تقييما  ألداء وجودة الخدمام المقدمة من األشخاص المعنيين ويجب أن يقدم مدير 

 الصندوق التقرير المشار اليه الى مجلس إدارة الصندوق.

لشكاوى وايجراءام المتخذة حيالها وتقديمة الى مجلس إدارة إعداد تقرير سنوب يتضمن جميع ا .16

 الصندوق.

 االلتزام ما ورد في التعليمام الخاصة بإعالنام الصناديق االستثمارية. .17

 ي  نشطة .مل  و م ال   خرل لمدير ال ندوق لمدل  هموة جوهرية،  و من الممكن  ن لتعارض مع  حح

  نشطة صندوق االوتدمار:

 ومديروه  وعمالؤه وموّظفوه ومسؤولوه ومديروه له التابعة والشركام الصندوق  مدير يشارف قد

 شأنها من يكون قد والتي أخرى مهنية أعمال أو مالية استثمارام في ووكالئه   وموظفوه  ومسؤولوه 

بشكل  ذل  عنمدير الصندوق  سيفصح وفي تل  الحالة الصندوق  مع المصالح في تعارض إلى تؤدب أن أحيانا  

 يطلع التي الصندوق تقارير فيفورب في موقعة االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية متداولال والحقا  

 المتبعة ايجراءام تطبيق عبر النوع هذا من تعارض أب لحل الصندوق مدير وسيسعى الوحدام  مالكي عليها

 .عادل بشكل الصندوق مدير ِقبل من

مع مدير الصندوق أو الشركام التابعة له أو الشركام التي كانت تابعة له  قد يدخل الصندوق في معامالم

في السابق  أو مع غيرها من الكيانام األخرى التي تمتل  فيها شركة الرياض المالية حقوقا  مباشرة أو غير 

عينة مباشرة  وعلى سبيل المثال فقد تقدم شركة الرياض المالية أو بعض الشركام التابعة لها خدمام م

للصندوق  وعلى وجه الخصوص قد يقدم فريق المصرفية االستثمارية بشركة الرياض المالية خدمام استشارية 

 بشأن ترتيب التمويالم للصندوق  وسيحصل على رسوم مستحقة للصندوق عند تنفيذ أب معاملة تمويل.

من المصارف المرخصة للعمل في المملكة العربية  أبمن  مقدمالحصول على تمويل في حال قيام الصندوق ب

أب معامالم  فإن  اللرياض الماليةفي ذل  بن  الرياض وهو الشركة المالكة لمدير الصندوق ما بماالسعودية  

وتجارب وسيقوم مدير الصندوق ببذل الجهد الالزم  على أساس مستقل بناء اتخاذهاسيت   الطرفينتت  بين  قد

 .الشروط للتمويل التي تحقق مصالح مالكي الوحدام أفضلللحصول على 

المصالح المحتملة التي ينطوب  تعارضتفسيرا  كامال  وشامال  وتلخيصا  لكافة مواطن  أعالهال يتضمن الوارد 

ستثمار في وحدام في الصندوق. لذا فإننا نوصي وبشدة كافة المستثمرين المحتملين السعي العليها ا

 أب حل الصندوق مدير يحاول وسوف .المرخصينلمستقلة من مستشاريه  المهنيين للحصول على المشورة ا

 واألطراف الوحدام ومالكي الصندوق مصالح وأخذ النية وحسن الحكمة توخي طريق عن المصالح في تعارض
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 وأب المصالح تعارض لمعالجة ستتبع التي واالجراءام السياسام تقدي  وسيت . االعتبار بعين ككل المتضررة

 .مقابل دون طلبها عند فعلي أو و محتمل مصالح تعارض

 :حق مدير ال ندوق في لعوون مدير صندوق من الباطن حط

 مالف مصلحة في يصب وفيما مناسبا يراه حسبما الباطن من للصندوق مدير تعيين الصندوق لمدير يحق

 .االستثمار صناديق الئحة عليها نصت التي والقيود االنظمة بمراعاة وذل  الوحدام

 :اوتبدال   و ال ندوق مدير لعزل المنظمة األحكام حي

 اتخاذ أو بديل صندوق مدير لتعيين مناسبا   تراه إجراء أب واتخاذ الصندوق مدير عزل المالية السوق لهيئة يحق

 :اآلتية الحاالم من أب وقوع حال في وذل  مناسبا   تراه آخر إجراء أب

 نشاط ايدارة دون إشعار الهيئة بذل .توقف مدير الصندوق عن ممارسة  .1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط ايدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2

 تقدي  طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق يلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط االدارة. .3

 النظام أو لوائحه التنفيذية.إذا رأم الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريا  بالتزام  .4

وفاة مدير الصندوق االستثمارية الذب يدير أصول االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص  .5

 آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أب حالة أخرى تراها الهيئة بناء  على أسس معقولة أنها ذام أهمية جوهرية. .6

 :مشغل ال ندوق ح22

 مشغل ال ندوق: اوم ح 

 .المالية الرياض شركة

 :الترخوص ال ادر .ن هوئة السوق المالوةرقم  حب

 بموجب تعمل - سعودب ريال مليون 500 المدفوع المال رأس. مقفلة مساهمة شركة المالية الرياض شركة

 .1010239234 رق  تجارب وسجلال 07070-37م برق  المالية السوق هيئة من ترخيص

 :المسجل و.نوان العمل لمشغل لل ندوقالعنوان  حج

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء  وحدة رق   – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاتف: 

 www.riyadcapital.com :ايلكتروني الموقع

http://www.riyadcapital.com/
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 ومسؤولوال  فوما يتعلق  ال ندوق: األدوار األواووة لمشغل ال ندوق حد

 .وعادال   كامال   تقييما   الصندوق أصول تقيي  .1

 .الصندوق وأحكام شروط في المحددة التقيي  نقاط في الصندوق وحدام تسعير .2

 .الصندوق واحكام شروط في المحددة تقديمها مواعيد في واالسترداد االشتراف طلبام استالم  .3

 وأحكام شروط أو االستثمار صناديق الئحة مع تتعارض ال بحيث واالسترداد االشتراف طلبام تنفيذ .4

 . الصندوق

 . الصندوق وأحكام شروط تحددها كما واستردادها الصندوق وحدام إصدار .5

 .للصندوق القائمة الوحدام رصيد يو ح محدث وبسجل والملغاة  الصادرة الوحدام لجميع بسجل االحتفاظ .6

 .الوحدة سعر احتساب أو الصندوق أصول تقيي  في األخطاء توثيق .7

 أو التقيي  أخطاء جميع عنال السابقين الوحدام مالكي ذل  في بمام المتضررين الوحدام مالكي تعويض .8

 .تأخير دون التسعير

 .الصندوق بتشغيل الصلة ذام والسجالم بالدفاتر االحتفاظ .9

 :أدنى بحد التالية المعلومام على يحتوب ان يجب الذب الوحدام مالكي سجل وتحديث وحفظ إعداد .10

 .التواصل وأرقام وعنوانه  الوحدام  مال  اس  ▪

 بحستتب التجارب ستتجله رق  أو ستتفره وازج رق  أو إقامته رق  أو الوحدام لمال  الوطنية الهوية رق  ▪

 .الهيئة تحددها أخرى تعريف وسيلة أب أو الحال 

 .الوحدام مال  جنسية ▪

 .السجل في الوحدام مال  تسجيل تاريخ ▪

 .وحدام مال  كل اجراها التي بالوحدام المتعلقة الصفقام جميع بيانام ▪

 .وحدام مال  لكل المملوكةال الوحدام أجزاء ذل  في بمام الوحدام لعدد الحالي الرصيد ▪

 .وحدام مال  لكل المملوكة الوحدام على حق أو قيد أب ▪

 .الصندوق وأحكام شروط تحدده ما حسب الوحدام مالكي على األرباح توزيع .11

 حق مشغل ال ندوق في لعوون مشغل صندوق من الباطن: حه

ولذل  للقيام بمهام تشغيل  تكليفها وإعادة وتغييرها للخدمام مزودة جهام تعيين الصندوق مشغلل يجوز

 .الوحدام مالكي مصلحة يحقق مابو  الصندوق
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 : ال ندوقالميام التي كلف  يا مشغل ال ندوق طرفا ثالدا فوما يتعلق  حو

 .يوجد ال

 : مون الدفظ ح23

 :الدفظ  مون اوم ح 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 :الترخوص ال ادر .ن هوئة السوق المالوةرقم  حب

 .ال37-05008مترخيص هيئة السوق المالية رق  إتش إس بي سي العربية السعودية  شركة

 :المسجل و.نوان العمل ألمون الدفظالعنوان  حج

 شارع العليا.  المروج 7267

  2255-12283الرياض  

 المملكة العربية السعودية 

  www.hsbcsaudi.com :الموقع االلكتروني

 :فوما يتعلق  ال ندوق ومسؤولوال  الدفظ موناألدوار األواووة أل حد

صتتتتناديق االستتتتتثمار  ستتتتواء أدى مستتتتؤوليام ُيعّد أمين الحفظ مستتتتؤوال  عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة  .1

الستتوق  مؤستتستتام والئحةف بها طرفا  ثالثا  بموجب أحكام الئحة صتتناديق االستتتثمار لِ بشتتكل مباشتتر أم كُ 

  المالية

وُيعّد أمين الحفظ مستتتؤوال  تجاه مدير الصتتتندوق ومالكي الوحدام عن خستتتائر الصتتتندوق الناجمة بستتتبب  .2

  .تقصيره المتعمد احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو

ُيعدُّ أمين الحفظ مستتتتؤوال  عن حفظ أصتتتتول الصتتتتندوق وحمايتها لصتتتتالح مالكي الوحدام  وهو مستتتتؤول  .3

وفقا  لتعليمام  .كذل  عن اتخاذ جميع ايجراءام ايدارية الالزمة فيمها يتعلق بحفظ أصتتتتتتتول الصتتتتتتتندوق

 مؤسسام السوق المالية مع الئحة صناديق االستثمار والئحة ضمدير الصندوق وبما ال يتعار

 :حق  مون الدفظ في لعوون  مون حفظ من الباطن حه

 للصندوق الباطن من للحفظ أمينا   بالعمل تابعيه من أب أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز

 موارده من الباطن من حفظ أمين أب ومصاريف أتعاب الحفظ أمين ويدفع. أصوله حفظ يتولى االستثمارب

 .الخاصة

 

http://www.hsbcsaudi.com/
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 :الميام التي كلف  يا  مون الدفظ طرفا ثالدا فوما يتعلق  ال ندوق حو

 ال يوجد.

 :اوتبدال   و الدفظ  مون لعزل المنظمة األحكام حز

يمكن عزل أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية حسب الحاالم الواردة في الئحة صناديق االستثمار  كما 

رأى بشكل معقول أن عزله في مصلحة مالكي الوحدام على أن يت  يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ إذا 

ال يوم 30إشعار الهيئة ومالكي الوحدام بذل  فورا  وبشكل كتابي وسيعين مدير الصندوق بديال  خالل ثالثين م

 عمل من استالم االشعار.

 مجلس إدارة ال ندوق: ح24

 ، مع  وان نوع العدوية:ال ندوق إدارة مجلس  .دا  وما   ح 

 غور مستيل مستيل  وان العدوية العدواوم 

 ✓  رئيس رائد غوث البركالي /األوتاذ

 ✓  عضو .بدالرحمن .بدالعزيز المشعل /األوتاذ

 ✓  عضو الدر ي  حمد /األوتاذ

 ✓  عضو األحمدمدمد   مل /األوتاذة

  ✓ عضو األوتاذ/ فو ل  ن .بدالل  المكونزي

  ✓ عضو السويلم الل  .بد وطام /األوتاذ

 :ال ندوق إدارة مجلس  .دا  مؤهالت حب

  رائد غوث البركالياألوتاذ/ 

 التوزيع وخدمام الوساطة ادارة مدير منصب سابقا وشغل المساعد التنفيذب الرئيس منصب حاليا يشغل

 المصرفية في سنة 19 من أكثر خبرة لدية المالية  بالرياض االستثمارية المصرفية يدارة ومديرا المالية  بالرياض

 2001 عام سافوف جامعة من األعمال إدارة في الماجستير شهادة على حاصل الشركام  ومصرفية االستثمارية

 .والمعادن للبترول فهد المل  جامعة من األعمال إدارة في البكالوريوس شهادة على وحاصل

  .بدالرحمن .بدالعزيز المشعلاألوتاذ/ 

 إدارية مناصب المشعل شغل وقد. المالية الرياض لشركة األعمال وتطوير لالستراتيجية األول الرئيس هو

 مجاالم عدة في المالية السوق هيئة في عمل حيث المالية  الرياض لشركة انضمامه قبل متعددة وقيادية

 رئيس لدى مستشارا المشعل عمل كما. االستثمارية المنتجام وتطوير المالية المؤسسام على التفتيش منها

مديرا يدارة إصدار الصناديق العامة  حصل المشعل على درجة  يعين أن قبل المالية السوق هيئة مجلس

الماجستير في المالية واالستثمار من جامعة نوتنقهام  والبكالوريوس في المحاسبة وايدارة المالية من جامعة 

  .هال في المملكة المتحدة
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 الدر ي  حمداألوتاذ/ 

 – فيرجينا وست جامعة – ايدارية المعلومام نظ  في البكالوريوس درجة على حاصل للعمليام  األول الرئيس

 سامبا مجموعة في لألفراد المصرفية الخدمام إدارة في المهنية مسيرته بدأ. األمريكية المتحدة الواليام

 في التوزيع لخدمام كمدير تعيينه ت  ث  ايلكترونية للقنوام كمدير 2013 في المالية الرياض الى انض . المالية

2017. 

 األوتاذة/  مل مدمد األحمد 

 الجامعة من المحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصله المالية  الرياض شركة في للمخاطر األول الرئيس

 المهنية مسيرتها بدأم. الداخلية والمراجعة المحاسبة في مهنية شهادام على حصولها إلى باي افة األردنية

 الرياض بن  في الداخلية المراجعة بإدارة التحقت ث  السعودية أرامكو شركة في الداخلية المراجعة إدارة في

 الشركة في المخاطر إدارة وترأست 2008 عام المالية الرياض في الداخلية المراجعة يدارة كمديرة تعيينها ت  ث 

 .2017 في عام

 المكونزي .بدالل   ن فو ل /األوتاذ

 األسه  يدارة العام للمدير مساعد منها واالستثمار البنكي القطاع في مناصب عدة فيصل األستاذ شغل

 عام حتى 2012 عام من األسه  محافظ مدير منصب في عمل كما. 2021 عام في المالية سامبا شركة في

 عدة تقلد كما.. المحافظ إدارة في المالية الرياض شركة في عمل 2012 عام حتى 2008 عام ومن. 2020

 المل  جامعة من البكالوريوس شهادة على حاصل. 2008 عام حتى 1996 عام من الرياض بن  في مناصب

 .1995 عام والتسويق االعمال إدارة في سعود
 األوتاذ/ وطام .بد الل  السويلم 

 وقطاع الصناعي للقطاع متكاملة حلول تقدي  في المتخصصة الهيدروجين أنظمة لشركة التنفيذب الرئيس هو

 في األمريكية المتحدة بالواليام راكفورد كلية من األعمال إدارة في بكالوريوس على حاصل المتجددة  الطاقة

 عام األمريكية المتحدة الواليام في إيلينوب غرب جامعة من االقتصاد في الماجستير على وحصل. م2000 عام

 .م2002

 :ومسؤولوال  ال ندوق إدارة مجلس  دوار حج

 .فيها طرفا   الصندوق يكون التي الجوهرية والتقارير والقرارام العقود جميع على الموافقة .1

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. .2

 لالئحة وفقا   الصتتندوق مدير عنه يفصتتح مصتتالح تعارض أب على المصتتادقة مناستتبا   كان ومتى ايشتتراف  .3

 .االستثمار صناديق

 التزام من للتأكد الصتتندوق  مدير لدى وااللتزام المطابقة مستتؤول مع األقل على ستتنويا   مرتين االجتماع .4

 .العالقة ذام واللوائح واألنظمة القوانين بجميع الصندوق مدير

عليها في الئحة صناديق االستثمار  الموافقة على جميع التغييرام األساسية والغير أساسية المنصوص .5

 وذل  قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدام والهيئة او اشعاره  محيثما ينطبقال.
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 وأحكام لشتتتتروط وفقا   الوحدام مالكي مصتتتتلحة يحقق بما بمستتتتؤولياته الصتتتتندوق مدير قيام من التأكد .6

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام الصندوق

 بالصتتندوق تتعلق إفصتتاحام يتضتتمن آخر مستتتند وأب الصتتندوق وأحكام شتتروط ودقة اكتمال من التأكد .7

 عليها المنصتتوص األحكام مع توافقها مدى من التأكد إلى باي تتافة للصتتندوق  وإدارته الصتتندوق ومدير

 .االستثمار صناديق الئحة في

 ومالكي االستتثمار صتندوق مصتلحة يحقق وبما وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحستن بأمانة العمل .8

 .فيه الوحدام

 إدارة مجلس اتختتذهتتا التي والقرارام االجتمتتاعتتام وقتتائع جميع تبين التي االجتمتتاعتتام محتتا تتتتتتتر تتتدوين .9

 .الصندوق

االطالع على التقرير المتضتتتتتتتمن تقيي  أداء وجودة الختتدمتتام المقتتدمتتة من األطراف المعنيتتة بتقتتدي   .10

والتأكد من قيام مدير الصتتتندوق بمستتتؤولياته بما يحقق مصتتتلحة مالكي الخدمام الجوهرية للصتتتندوق  

 .الوحدام وفقا  لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في اللوائح ذام العالقة

تقيي  آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا  لسياسام وإجراءام مدير  .11

 لصندوق وكيفية التعامل معها.الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة با

االطالع على التقرير المتضتتتتمن جميع الشتتتتكاوى وايجراءام المتخذة حيالها  وذل  للتأكد من قيام مدير  .12

الصتتندوق بمستتؤولياته لما يحقق مصتتلحة مالكي الوحدام وفقا  لشتتروط وأحكام الصتتندوق وما ورد في 

 .الئحة صناديق االستثمار

 :ال ندوق إدارة مجلس  .دا  مكافآت حد

 يتقا ى ال بينما الصندوق  مدير يتحملها يحضره اجتماع كل عن مقطوعة مكافأة المستقل العضو يتقا ى

 .مبالد أية مستقلين الغير األعضاء

  ي لعارض متديق  و مدتمل  ون م ال  .دو مجلس إدارة ال ندوق وم ال  ال ندوق: حه

 األحوال كل وفي. الصندوق ومصالح الصندوق إدارة مجلس أعضاء مصالح بين تعارض الحا ر الوقت في يوجد ال

 الوحدام مالكي مصالح و ع على بالعمل وذل  محتمل  مصالح تعارض أب تجنب إلى الصندوق مدير يسعى

 إلى عنه بايفصاح مصالح تعارض وجود حال في ايدارة مجلس عضو يلتزم. أخرى مصالح أية فوق بالصندوق

 .الصندوق مدير

 إدارة ال ناديق التي يشارك فويا .دو مجلس ال ندوق: جموع مجالس حو

 
 رائدح  

 البركالي

 .بدالرحمنح  

 المشعل

 .بدالل ح  

 الفارس

  حمدح  

 الدر ي
 األحمد  ملح  

 ح فو ل 

 المكونزي

 ح وطام 

 السويلم

صندوق الرياض لألويم 

 السعودية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألويم 

فية واالمت السعودية

 الشريعةمع 

√ √ √ X √ √ √ 
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 رائدح  

 البركالي

 .بدالرحمنح  

 المشعل

 .بدالل ح  

 الفارس

  حمدح  

 الدر ي
 األحمد  ملح  

 ح فو ل 

 المكونزي

 ح وطام 

 السويلم

صندوق الرياض لألويم 

 اليوادية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للدخل 

 المتوازن
√ √ √ X √ √ √ 

 صندوق الرياض للشركات

 المتووطة وال غورة
√ √ √ X √ √ √ 

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض لإل.مار

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض للدخل

لألويم صندوق الرياض 

 الخلوجوة
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للمتاجرة 

  الريال
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للمتاجرة 

  الدوالر
√ √ √ X √ √ √ 

 للمتاجرة صندوق الرياض

  الريال المتنوع
√ √ √ X √ √ √ 

 للمتاجرة صندوق الرياض

  الدوالر المتنوع
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألويم 

 األمريكوة
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألويم 

فية مع واالعالموة المت

 الشريعة

√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ألويم 

 االوواق الناشئة
√ √ X √ √ √ √ 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الجري 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الشجاع

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض المتوازن

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض المتدفظ

صندوق الرياض الجري  

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الشجاع 

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 
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 رائدح  

 البركالي

 .بدالرحمنح  

 المشعل

 .بدالل ح  

 الفارس

  حمدح  

 الدر ي
 األحمد  ملح  

 ح فو ل 

 المكونزي

 ح وطام 

 السويلم

صندوق الرياض المتوازن 

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض المتدفظ 

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 

 X X X X √ √ √ ريت الرياض صندوق

 √ √ X X √ √ √ للفرص الرياض صندوق

 :الشر.وة الرقا ة لجنة ح25

 : وما   .دا  لجنة الرقا ة الشر.وة، ومؤهالليم ح 

 مؤهالل   وان العدوية اوم العدو

الشوخ / .بد الل   ن 

 ولومان  ن منوع
 رئيس

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة  والرئيس السابق لمحاك  مكة 

نائبا  عاما  للرئيس العام للبحوث العلمية وايفتاء  المكرمة. ُعين

ه  ومستشار للعديد من 1396والدعوة وايرشاد عام 

المؤسسام المالية ايسالمية في العال  وله العديد من 

 المؤلفام والبحوث حول المصرفية ايسالمية.

الشوخ / دح .بد الل   ن 

 مدمد المطلق
 عضو

بالمملكة  وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء عضو هيئة كبار العلماء 

والرئيس السابق لقس  الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 

ومستشار للعديد من المؤسسام المالية ايسالمية  وله العديد 

 من المؤلفام والبحوث حول المعامالم المالية ايسالمية.

الشوخ / دح مدمد  ن .لي 

 اليري
 عضو

المل  عبد العزيز قس  االقتصاد ايسالمي أستاذ في جامعة 

بجده  والرئيس السابق لمركز بحوث االقتصاد ايسالمي 

بالجامعة. وخبير في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر 

ايسالمي بجده  ومستشار للعديد من المؤسسام المالية 

ايسالمية في العال  وله العديد من المؤلفام والبحوث حول 

 ة ايسالمية.المصرفي

 : وان  دوار لجنة الرقا ة الشر.وة ومسؤولواليا حب

 تتمثل مسؤوليام لجنة الرقابة الشرعية في و ع الضوابط الشرعية لالستثمار  والمراجعة الدورية لها. .1

 يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف لجنة الرقابة الشرعية. .2

الشرعية في الرياض  اللجنةيستثمر الصندوق كافة أصوله وفقا  للضوابط الشرعية لالستثمار التي قررتها  .3

 المالية وفقا  للفقرة مدال أدناه.
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 :فاصول مكافآت  .دا  لجنة الرقا ة الشر.وةل حج

 الشرعية ملجنة الرقابة الشرعيةال. اللجنةيتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف 

المطبية لتدديد شر.وة األصول المعدة لالوتدمار والمراجعة الدورية لتلك األصول لفاصول المعايور  حد

 :واإلجرا ات المتبعة في حال .دم التوافق

 )حودما ينطبق(: الدوا ع المتعلية  النشاط ▪

يجب أن يقتصر االستثمار على الشركام ذام األغراض المباحة مثل انتاج السلع والخدمام النافعة 

والصناعة وما إلى ذل   وال يجوز االستثمار في الشركام التي يكون مجال نشاطها الرئيسي والتجارة 

 ما يلي:

ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوف التي تتعامل بالفائدة  .1

 الربوية وشركام التأمين التقليدية.

تقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة إنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومش .2

 الشرعية.

 انتاج ونشر األفالم والكتب والمجالم والقنوام الفضائية ايباحية. .3

 المحرم. المطاع  والفنادق التي تقدم خدمام محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذل  أماكن اللهو .4

 الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.  ه اللجنةأب نشاط آخر تقرر .5

 )حودما ينطبق(: الدوا ع المتعلية  أدوات االوتدمار ▪

ال يجوز االستثمار في أسه  الشركام التي تزيد فيها نسبة المديونية الربوية مقروض وتسهيالم  .1

 % من متوسط القيمة السوقية للشركة.33مدفوعة بفائدةال عن 

الربوب مالودائع والسندام ال يجوز االستثمار في أسه  الشركام التي تزيد فيها نسبة االستثمار  .2

 % من متوسط القيمة السوقية للشركة.33بفائدة مدفوعةال عن 

ال يجوز االستثمار في أسه  الشركام التي تزيد فيها نسبة الدخل المحرم ممن مصادر غير متوافقة  .3

 % من إجمالي دخل الشركة.5مع أحكام الشريعةال عن 

والصكوف والشهادام المالية وصناديق االستثمار يجوز للصندوق االستثمار في عمليام المرابحة  .4

 أو أب ادوام اخرى تتوافق مع الضوابط الشرعية.

 ال يجوز تأجير األصول العقارية إال ألنشطة ذام غرض مباح.  .5

 يجوز تعامل الصندوق بصيد التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط. .6
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 الشرعية:  اللجنةية التالية  إال بعد موافقة االستثمار ال يجوز تداول األسه  من خالل األدوام .7

 الصور الجائزة من المشتقام المالية. •

 الصور الجائزة من البيع على المكشوف. •

 الصور الجائزة من اقراض االسه  المملوكة للصندوق. •

 )حودما ينطبق(:المراجعة الدورية  ▪

تت  دراسة توافق الشركام المساهمة مع الضوابط الشرعية بشكل دورب  وفي حال عدم موافقة 

إحدى الشركام المملوكة في الصندوق مع الضوابط الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركام مؤشر 

 يوما  من تاريخ المراجعة.  90الصندوق  فسيت  بيعها في مدة ال تتجاوز 

 )حودما ينطبق(:التطيور  ▪

تت  عملية تطهير الصندوق من الدخل المحرم الذب استلمه الصندوق  حيث يقوم مدير الصندوق  سوف

بتحديد نسبة الدخل المحرم من االرباح الموزعة للشركام المساهمة المستثمر فيها وايداعها في 

 حساب خاص يت  الصرف من خالله على األعمال الخيرية.

 مستشار االوتدمار: ح26

 ال يوجد.

 الموزع: ح27

 .ال يوجد

 :مراجع الدسا ات ح28

 :الدسا ات مراجع  وم ح 

 .كوبرز هاوس ووتر برايس شركة

 :الدسا ات لمراجع العمل و.نوان المسجل العنوان حب

 11452 ب ص

 11414 الرياض

 السعودية العربية المملكة

    2110400(11)966+ هاتف:

 2110401(11)966+فاكس: 

www.pwc.com 
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 :ومسؤولوال  الدسا ات لمراجع األواووة األدوار حج

عن الهيئة  معتمدةمراجعة القوائ  المالية للصندوق وفقا  لمعايير المحاسبة ال الحسابام مراجعيقع على عاتق 

 السعودية للمحاسبين القانونيين وابداء الرأب فيها وتسليمها في الوقت المحدد إلى مدير الصندوق.

 :ندوقلل  الدسا ات مراجع الوتبدال المنظمة االحكام حد

 مراجعللصندوق  علما أن مدير الصندوق سيقوم باستبدال  الحسابام مراجعيقوم مدير الصندوق بتعيين 

غير مستقال  عن مدير الصندوق أو وجود ادعاءام بسوء السلوف المهني أو  الحسابام مراجعإذا أصبح  الحسابام

السوق المالية أو بهدف تقليل تكاليف الصندوق مع الحفاظ على جودة األعمال المقدمة من  بطلب من هيئة

 المختار. الحسابام مراجعقبل 

  صول ال ندوق: ح29

 :حفظ  صول ال ندوق ح 

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

 :ف ل  صول ال ندوق حب

فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه األخرين  ويجب أن تحدد تل  يجب على أمين الحفظ 

األصول من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باس  أمين الحفظ لصالح ذل  

 الصندوق  واالحتفاظ بجميع السجالم الضرورية وغيرها من المستندام التي تؤيد التزاماته التعاقدية.

 :ملكوة  صول ال ندوق حج

إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدام ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق 

أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أّب مصلحة 

األصول  إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتل  

الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدام الصندوق  وذل  

في حدود ملكيته  أو كان مسموحا  بهذه المطالبام بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار ُوُأفصح عنها في 

 .وط واألحكامهذه الشر

 معالجة الشكاول: ح30

 لدى مكتوبة تقديمها المستتثمر على فيتعين واالحكام  الشروط بهذه يتعلق فيما شكوى أب وجود حال يف

 بمعالجة الخاصة جراءاماي على ستثمرلما عالاط سيت  بأنه علما  لمبين أدناها العنوان على الصتندوق مدير

  مقابل: ودون طلبها عند الشكاوى

 

 شركة الرياض المالية 

  ايدارة العامةمبنى 

  69الوحدة رق    حي الشهداء 2414

  13241-7279الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299الرق  المجاني:  
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 . www.riyadcapital.comالموقع االلكتروني: 

 ask@riyadcapital.comالبريد ايلكتروني: 

 لتدى شتكواه إيتداع للمستثمر يحتق عمتل  يتوم 15 لالخت الترد يتت  لت  أو تستوية إلتى الوصتول تعتذر حالتة وفتي

 فتي الفصتل لجنتة لتدى شتكواه إيتداع للمشتترف يحتق كمتا المستتثمرين  شتكاوى إدارة -الماليتة الستوق هيئتة

 الهيئتة اخطترم إذا إال الهيئتة  لتدى الشتكوى إيتداع تاريتخ متن يتومال 90م متدة مضتي بعتد الماليتة وراقألا منازعتام

 .المتدة انقضتاء قبتل اللجنتة لتدى إيداعهتا بجتواز الشتكوى مقتدم

 المعلومات األخرل: ح31

 : الم ال  لعارضالسواوات واإلجرا ات التي وتتبع لمعالجة  ح 

 الشركام أو الصندوق ومدير جهة من الصندوق بين آلخر وقت من المصالح في تعارض يقع قد أو ينشأ قد

 أو برعايتها يقومون التي الصناديق من وغيره أخرى  جهة من ووكالئه وموظفيه ومسؤوليه ومديريه له التابعة

 وأخذ النية وحسن الحكمة توخي طريق عن المصالح في تعارض أب حل الصندوق مدير يحاول وسوف. إدارتها

 واالجراءام السياسام تقدي  وسيت . االعتبار بعين ككل المتضررة واألطراف الوحدام ومالكي الصندوق مصالح

 .مقابل دون طلبها عند فعلي أو و محتمل مصالح تعارض وأب المصالح تعارض لمعالجة ستتبع التي

 ال ندوقالجية اليدائوة المخت ة في  ي نزاع ناشئ من  و .ن االوتدمار في  حب

 لجنة هي االستثمار صناديق في االستثمار عن أو من ناشئ نزاع أب في بالنظر المختصة القضائية الجهة إن

 .المالية األوراق نزاعام في الفصل

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات: حج

 شروط وأحكام الصندوق. .1

 التقارير والقوائ  المالية واال فصاحام الالزمة المتعلقة بالصندوق.  .2

 القوائ  المالية لمدير الصندوق. .3

 .التقارير المتعلقة بمالكي الوحدام .4

 ي معلومات  خرل معروفة  و ينبغي ان يعرفيا مدير ال ندوق  و مجلس إدارة ال ندوق  شكل معيول،  حد

دات الدالوون او المدتملون او مستشاروهم المينوون،  و من مالكو الوح – شكل معيول  –وقد يطلبيا 

 المتوقع  ن لتدمنيا شروط واحكام ال ندوق التي ووتخذ قرار اوتدمار  نا   .لويا:

 .يوجد ال

 ي إ.فا ات من قوود الئدة صناديق االوتدمار لوافق .لويا هوئة السوق المالوة ما .دا التي ذكرت في  حه

 ومماروال :وواوات االوتدمار 

 .يوجد ال

http://www.riyadcapital.com/
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 اإلضافوة: تمتطلبات المعلوما ح32

 فيها يستثمر التي الصناديق تخضع الصندوق  على احتسابها يت  التي والمصاريف الرسوم إلى باي افة

 .بها خاصة ومصاريف رسوم إلى متفاوتة بنسب الصندوق
 

  :إقرار من مالك الوحدات ح33

لقد قمت   قمنا باالطالع على شروط وأحكام الصندوق كذل  على خصائص الوحدام بما في ذل  المخاطر 

المصالح القائمة والمحتملة فيما يتعلق بأب صفقة أو  تعارضالمتعلقة باالستثمار في الصندوق وعن حاالم 

الحصول على نسخة منها بعد  خدمة يقدمها مدير الصندوق  وت  فه  ما جاء فيها والموافقة عليها  كما جرى

 التوقيع عليها.

 
 اوم المستدمر 
 رقم اليوية 
 التوقوع 
 التاريخ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


