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 الشجاعصندوق الرياض 

Riyad Al Shuja’a Fund  

 

 الصناديق من مجموعة في يستثمر مفتوح عام قابض صندوق هو الشجاع الرياض صندوق

 مدير الصندوق: شركة الرياض المالية

  

 

 
 الشروط واألحكام

 

من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس ادارة الصندوق  شروط وأحكام الصندوقروجعت 

يقر ويعكد أعضؤؤؤؤؤؤاء مجلس إدارة كذلك . الشؤؤؤؤؤؤروط واألحكاممجتمعين ومنفردين كامل المسؤؤؤؤؤؤعولية عن دقة واكتمال المعلومار الواردة ف  

ويعكدون أن المعلومار والبيانار الواردة أيضؤؤا  يقرون و، الشؤؤروط واألحكامواكتمال المعلومار الواردة ف   الصؤؤندوق ومدير الصؤؤندوق  صؤؤحة

 .غير مضللة الشروط واألحكامف  

، وال تعط  أّي شؤؤروط وأحكام الصؤؤندوق. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤؤعولية عن محتويار طرح وحدار الصؤؤندوقوافقت هيئة السؤؤوق المالية عل  

وال تعن  موافقتها ، يتعلق  دقتها أو اكتمالها، وال تعط  هيئة السوق المالية أّي توصية  شأن جدوى االستثمار ف  الصندوق من عدمهتأكيد 

 وتعكد عل  أن قرار االستثمار ف  الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. ،توصيتها  االستثمار فيه طرح وحدار الصندوقعل  

 المعلومار أن كما المالية، السوق هيئة عن الصادرة االستثمار صناديق لالئحة كافة االخرى والمستندار لصندوقا هذا وأحكام شروط تخضع

 وغير وصحيح وواضح كامل افصاح عل  تحتوي تحديثها  تاريخ الصندوق مدير علم وحسب األخرى والمستندار واألحكام الشروط تتضمنها الت 

 مع الصؤؤندوق وأحكام شؤؤروط قراءة  االسؤؤتثمار الراغبين المسؤؤتثمرين عل  يتعين. كما الصؤؤندوق تخص الت  الجوهرية الحقائق جميع عن مضؤؤلل

 وقبلها الصندوق وأحكام شروط عل  وقع قد الوحدار مالك يعد. االستثماري القرار اتخاذ قبل محتوياتها وفهم للصندوق االخرى المستندار

 تقاريره ضمن الصندوق أداء عل  االطالع يمكن. كما الصندوق وحدار من مدرجة وحدة أي ف  اشتراكه عند

 مسؤؤتشؤؤار  مشؤؤورة  األخذ ننصؤؤح الصؤؤندوق، وأحكام شؤؤروط فهم تعذر حال وف . وفهمها الصؤؤندوق وأحكام شؤؤروط  قراءة المسؤؤتثمرين ننصؤؤح

 .مهن 
 

 

 

 

 م2022 نوفمبر 06ف  تاريخ  تحديثها وتم م2009أ ريل  1 ف  الصندوق وأحكام شروط إصدار تم

 م2008 ديسمبر 20 تاريخ ف  وحداته طرح ف  االستمرار عل  المالية السوق هيئة وافقت

 

 

 



 

الشجاع الرياض صندوق  Page 2 of 38 

 ملخص الصندوق

اسم صندوق  .1

 االستثمار
 الشجاع. الرياضصندوق 

الصندوق/نوع فئة  .2

 الصندوق
 .الصناديق من مجموعة في يستثمر مفتوح عام قابض صندوق

 شركة الرياض المالية. اسم مدير الصندوق .3

 هدف الصندوق .4
 المال رأس نمو إلى الصنننننناديق ي د  من مجموعة في يسنننننتثمر مفتوح عام قابض صنننننندوق هو

 .عالية مخاطر ظل في الطويل المدى على المستثمر

 .عالية مخاطر ذو أنه على الصندوق هذا يصنف المخاطرمستوى  .5

الحد األدن   .6

لالشتراك 

 واالسترداد

ريال سعودي بينما الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو  5000الحد األدنى لالشتراك في الصندوق 

 ريال سعودي. 1000االسترداد 

أيام  .7

 التعامل/التقييم
 .من كل أسبوع الخميس وحتى اإلثنين يوم من

 أيام اإلعالن .8

سننني وم مدير الصنننندوق بنشنننر أسنننعار الوحدام في يوم العمل التالي ليوم التعامل الت يي  على 

الموقع االلكتروني لشنننننركة السنننننوق المالية السنننننعودية موداولال وعلى الموقع االلكتروني لمدير 

 الصندوق.

موعد دفع قيمة  .9

 االسترداد

األقصنننى للمدا ما بين عملية االسنننترداد وصنننر  مبلد االسنننترداد المسنننتحق لمال  الوحدا  الحد

 .عمل أيام خمسةاالستثمارية هو 

سعر الوحدة عند  .10

الطرح األول  

 )القيمة االسمية(

 .و  طرح وحدام الصندوقان ال ينطبق حيث سبق و

 .ريال سعودي عملة الصندوق .11

 مدة الصندوق .12

وتاريخ استحقاق 

 الصندوق

 .الصندوق مفتوح ال يوجد مدا محددا

 .م2001 ويوني 10بدء الصندوق في   تاريخ  داية الصندوق .13

تاريخ إصدار الشروط  .14

، وآخر واألحكام

  تحديث لها

 .م2022 نوفمبر 06في واريخ  وحديث ا وو  م2009أبريل  1 بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرم

رسوم االسترداد  .15

 المبكر
 ال يوجد.
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المعشر  .16

 االسترشادي

 من يتكون الذي المركب شاديستراال المؤشر بأداء م ارنة أدائه ب ياس الصندوق مدير سي وم

   :التاليةالمؤشرام 

▪ MSCI World Index 

▪ TASI 

▪ Barclays Bond Index 

 سعر وكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدا ش ر ▪

 

اسم مشغل  .17

 الصندوق
 .شركة الرياض المالية

 .السعودية العربية سي بي إس إوش شركة اسم أمين الحفظ .18

اسم مراجع  .19

 الحسا ار
 .شركة برايس ووور هاوس كوبرز

رسوم إدارة  .20

 الصندوق

 الصننناديق وخضننع كما الصننندوق  أصننول صننافي قيمة من سنننويا  % 0.65 الصننندوق مدير يحتسننب

 .إدارا لرسوم في ا المستثمر

 االشتراكرسوم  .21

  واالسترداد

 .% من قيمة االشتراك1بحد أعلى 

 رسوم االسترداد: ال يوجد.

 .الواحدا الصف ة على دوالر 10 إلى باإلضافة الصندوق  أصول صافي قيمة من سنويا  % 0.02 رسوم أمين الحفظ .22

 سُتحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية. مصاريف التعامل .23

رسوم ومصاريف  .24

 أخرى

 ان ويتوقع   الصننندوق أنشننطه عن الناوجة االخرى والنف ام المصنناريف جميع الصننندوق سننيتحمل

 .سنويا   الصندوق أصول صافي قيمة من% 0.20 المصاريف هذه وتجاوز ال

 ال يوجد. رسوم األداء .25
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 صندوق االستثمار: .1

 :ونوعهوفئته  اسم الصندوق .أ

 .الصناديق من مجموعة في يستثمر مفتوح عام قابض صندوق هوو  الشجاع الرياض صندوق

 :وآخر تحديث لها ،تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق .ب

 .م2022 نوفمبر 06في واريخ  وحديث ا وو  م2009أبريل  1 في الصندوق وأحكام شروط إصدار و 

 الصندوق: موافقة هيئة السوق المالية عل  طرح وحدارتاريخ  .ج

وواف ت هيئة السوق المالية على االستمرار في طرح وحداوه   م2001ويوني 10و  وأسيس الصندوق في واريخ 

 م.2008ديسمبر  20بتاريخ 

 مدة صندوق االستثمار: .د

 .ال ووجد مدا محددا للصندوق

 النظام المطبق: .2

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

 .العالقة المطب ة في المملكة العربية السعودية

 سياسة االستثمار وممارساته: .3

 األهداف االستثمارية للصندوق: .أ

 على المستثمر المال رأس نمو إلى الصناديق ي د  من مجموعة في يستثمر مفتوح عام قابض صندوق هو

 .عالية مخاطر ظل في الطويل المدى

  يستثمر فيها الصندوق  شكل أساس :أنواع األوراق المالية الت  سوف  .ب

 قليميةواإلبشكل رئيسي في صناديق عالية المخاطر كصناديق األس   المحلية  أصوله الصندوقيستثمر 

وصناديق التطوير الع اري وصناديق الملكية الخاصة وجزء من أصوله  المتداولة المؤشرام وصناديقوالدولية 

يستثمر في صناديق الدخل الثابت كصناديق الصكوك والع ار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق 

 والمرابحة. أسواق الن د

عار، أو ف   لد سياسة تركيز االستثمار ف  أوراق مالية معينة، أو ف  صناعة أو مجموعة من القطا .ج

 معين أو منطقة جغرافية معينة، تشتمل عل  الحد األدن  واالقص  لتلك األوراق المالية:

 على باالعتماد الصندوق مدير سي وم  وفي صناديق عالية المخاطر رئيسي بشكل أصوله الصندوق يستثمر

 .أدناه موضح هو كما االستثمارام من متنوعة فئام في استثماراوه وركيز إمكانية له وتيح استثمارية سياسة
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 :واألعل األدن   هجدول يوضح نسبة االستثمار ف  كل مجال استثماري  حد .د

 الحد األعل   الحد األدن   األصول نوع

 بدون %50 الصناديق عالية المخاطر

 بدون بدون صناديق الدخل الثابت

 بدون بدون الصناديق متدنية المخاطر

 :الت  يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته األوراق الماليةأسواق  .ه

بشكل رئيسي في صناديق عالية المخاطر  يستثمرمع مراعاا ما هو وارد في الف را مدال أعاله  فإن الصندوق 

وصناديق التطوير الع اري  المتداولة المؤشرام وصناديقوالدولية  قليميةواإلكصناديق األس   المحلية 

وصناديق الملكية الخاصة وجزء من أصوله يستثمر في صناديق الدخل الثابت كصناديق الصكوك والع ار والتوريق 

 .والمرابحة والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق الن د

 :عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار ف  وحدار صندوق االستثماراالفصاح  .و

 خاصة معاملة االستثمار ل ذا يكون أن دون الصندوق في االستثمار موظفيه أو وابعيه أو الصندوق لمدير يحق

 .الصندوق وحدام في المشتركين لباقي األخرى االستثمارام عن

المعامالر واألساليب واألدوار الت  يمكن لمدير الصندوق استخدامها  غرض اتخاذ قراراته  أنواع .ز

 :لصندوق االستثماراالستثمارية 

 يزيد وأن سوق أو منط ة ألي السوقية ال يمة وزن وخفيض أو زيادا في المطلق الخيار الصندوق لمدير سيكون

 .أعاله إلي ا المشار لألوزان االصول فئام من الوزن يخفض أو

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

 المست بلي األداء وووقع االقتصادية والعوامل الشركام وأرباح األسعار وحركة لألسواق وو ييمه األصول

 .المختلفة االروباط وعالقام

 أصول أوزان لتغيير مستمر بشكل واالقتصادية السياسية والسيناريوهام األوضاع الصندوق مدير يراقب سو 

 .المخاطر لت ليل مؤثرا وغييرام حدثت ما إذا الصندوق

 والمخاطر األداء ذل  في بما في ا المستثمر للصناديق اختياره عند دقي ة معايير باوباع الصندوق مدير سي وم

 .  المعني الصندوق مدير وو يي  دراسة مثل أخرى معايير إلى باإلضافة الصناديق  بتل  المروبطة

  يمكن إدراجها ضمن استثمارار الصندوق:أنواع األوراق المالية الت  ال  .ح

 ال يوجد.

 :أي قيد آخر عل  نوع من األوراق المالية أو األصول األخرى الت  يمكن للصندوق االستثمار فيها .ط

 شروطو االستثمار صناديق الئحة التي وفرض ا االستثمارية والحدود ال يود عدا فيماال ووجد أي قيود أخرى 

 الصندوق. هذا حكامأو
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الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق ف  وحدار صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير  .ي

  الصندوق أو مديرو صناديق آخرون:

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

 االستثمارية وال يود واالستراويجيام االستثمار صناديق الئحة متطلبام مع يتنافى ال بما صناديق آخرون

 .الصناديق ول  ومصاريف رسوم احتساب الصندوق لمدير يجوزو للصندوق 

صالحيار صندوق االستثمار ف  اإلقراض واالقتراض وسياسة مدير الصندوق  شأن ممارسة صالحيار  .ك

 الصندوق:فيما يتعلق  رهن أصول  سياستهاإلقراض واالقتراض و يان 

حسب ما وحدده الئحة  الصندوق أصول صافي من% 15 نع يزيد ال أن بشرط لحسابه ي ترض أن للصندوق يجوز

 مع ومتواف ا   مؤقت أساس على ويكون البنوك من م دما   االقتراض هذا يكون أن وينبغي  صناديق االستثمار

 يملك ا  أصول أي من ديون   استرداد حق الدائنين إعطاء أو أصوله رهن للصندوق يجوز وال الشرعية  الضوابط

 للحصول الالزم الج د الصندوق مدير يبذل وسو  .ب ا له المسموح االقتراض لعملية ضروريا   ذل  يكن ل  ما

  .  ولن ي وم الصندوق بإقراض أصولهللصندوق الشروط بأفضل التمويل على

  نظير:الحد األعل  للتعامل مع أي طرف  .ل

 ال ينطبق.

 ر الصندوق:دارة مخاطإل مدير الصندوق سياسة .م

عند اوخاذه ل راراوه االستثمارية  سيتوخى مدير الصندوق الحرص في أن وكون ول  ال رارام متواف ة مع اعلى 

 :معايير الممارسام العالمية لالستثمار التي وح ق األهدا  االستثمارية للصندوق وبحيث وراعي التالي

استثمارام الصندوق بشكل يراعي المخاطر المروبطة باألوراق المالية المستثمر في ا وفئة األصول  ووزيع ▪

 التي ونتمي إلي ا.

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

ئح المطب ة التي وتضمن وح يق مصالح مراعاا االلتزام بال يود االستثمارية التي وفرض ا األنظمة واللوا ▪

 مالكي الوحدام.

المعشر االسترشادي،  اإلضافة إل  معلومار عن الجهة المزودة للمعشر، واألسس والمنهجية المتبعة  .ن

 :لحساب المعشر

 المؤشرام التالية من يتكون الذي المركب االسترشادي المؤشر بأداء م ارنة أدائه ب ياس الصندوق مدير سي وم

 المزودا من قبل الج ام التالية وبحسب األسس والمن جية المتبعة لدي  .

 

 النسبة المئوية المعشر الجهة المزودة

 مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال

(MSCI) 

MSCI World Index 48% 

 TASI 12% الوداولم السوق السعودية شركة

 Barclays Bond Index 30% اركليزب
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بين  وكلفة التمويلمتوسط أسعار 

 البنوك السعودية

سعر وكلفة التمويل بين البنوك بالريال 

 السعودي لمدا ش ر

10% 

ل ذا الصندوق من خالل موقع الرياض المالية على اإلنترنت  االسترشاديويمكن الحصول على أداء المؤشر 

www.riyadcapital.com   الصندوق أداء عن المعلنة البيانام ضمن دوري بشكل األداء عن اإلفصاح وسيت. 

  عقود المشتقار: .س

 ال يوجد.

 :أي إعفاءار توافق عليها هيئة السوق المالية  شأن أي قيود أو حدود عل  االستثمار .ع

 ال يوجد.

 :الصندوق ف  لالستثمار الرئيسة المخاطر .4

 أن الصندوق معرض لت لبام مروفعة بسبب وكوين استثماراوه. .أ

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

ال يوجد ضمان لمالكي الوحدام أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه م ارنة بالمؤشر سو  يتكرر أو يماثل  .ج

 األداء السابق.

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

 ية عن أي خسارا مالية قد وتروب على االستثمار في الصندوق.يتحمل مالكي الوحدام المسؤول .ه

هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية  ووشمل هذه المخاطر التي قد وؤدي إلى وغير في صافي أصول  يصنف .و

 الصندوق أو عائداوه ما يلي:

ق المالية التي الصندوق يت  على أساس ال يمة السوقية لألورا و يي : نظرا  ألن مخاطر السوق المالية ▪

ال يمة الرأسمالية الستثمارام الصندوق ستب ى مت لبة بسبب  مباشر  فإنيمتلك ا بشكل مباشر أو غير 

 و لب السوق المالية.

وروبط األسواق المالية التي يستثمر في ا الصندوق بالوضع االقتصادي العام الذي  :المخاطر االقتصادية ▪

فإن الت لبام االقتصادية  والبطالة  لذل الفائدا  التضخ  ومعدالميؤثر في ربحية الشركام وفي مستوى 

  قد وؤثر سلبا  أو إيجابا  على اداء الصندوق.

يتعرض سعر الوحدا في الصندوق الى الت لبام بسبب و لبام أسعار األوراق  :مخاطر تقلبار سعر الوحدة ▪

  تثمارام العمالء.المالية التي يستثمر في ا الصندوق  مما قد يؤثر سلبا  على اس

ووتمثل بحاالم عدم االست رار السياسي أو صدور  :المخاطر السياسية والقانونية واألنظمة واللوائح ▪

وشريعام أو قوانين جديدا أو إحداث وغييرام في التشريعام أو ال وانين الحالية مما قد يؤثر سلبا  على 

 استثمارام الصندوق.

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

وحدام  سعر االخرى سو  وؤثر على قيمة الصندوق  مما يعني أن و لبام أسعار صر  ول  العمالم

  الصندوق.
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: هي المخاطر الناوجة عن و لب قيمة األوراق المالية نتيجة للتغير في مخاطر التقلبار ف  أسعار الفائدة ▪

أو إيجابا  نتيجة لت لبام أسعار الفائدا  سلبا  ائدا  ولذا فإن قيمة استثمارام الصندوق يمكن أن وتأثر أسعار الف

  في السوق.

: والتي قد يكون ل ا وأثير سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادا مدير مخاطر الكوارث الطبيعية ▪

  الصندوق.

في ا مصالح مدير الصندوق أو األطرا  ذام  وتعارض: قد ونشأ هناك حاالم المصالح تعارضمخاطر  ▪

العالقة مع مصالح المشتركين في الصندوق مما يحد من قدرا مدير الصندوق أو األطرا  ذام العالقة 

  مما قد يؤثر سلبا  على الصندوق. م امه بشكل موضوعي أداءعلى 

دوق بدرجة كبيرا على : يعتمد نجاح استثمار أصول الصنمخاطر االعتماد عل  موظف  مدير الصندوق ▪

م ارام وخبرام الموظفين الم نيين العاملين لدى مدير الصندوق  وبالتالي ف د وتأثر عوائد الصندوق سلبا  

  نتيجة لتغير ال ائمين على إدارا الصندوق.

: يكون أمين الحفظ معرضا  الروكاب االخطاء عند اجراءه الحفظ أمينمخاطر التسويار الت  يقوم  ها  ▪

 م وسويام الصندوق.لعمليا

: يعتمد مدير الصندوق على وكنولوجيا المعلومام في ادارا الصندوق وحفظ مخاطر االعتماد عل  التقنية ▪

لالختراقام  السجالم الخاصة بأصول بالعمالء  وقد وتعرض نظ  المعلومام التي يستخدم ا مدير الصندوق

م االى اوخاذ قرار او يؤديخر عملية االستثمار او ال جمام الفيروسية او الى االعطال الفنية مما قد يؤ

 استثمارية خاطئة وؤثر سلبا  على سعر الوحدا.

: احدى الوسائل التي يستخدم ا مدير الصندوق في عملية مخاطر التنبع  البيانار المالية المستقبلية ▪

التنبؤ بالبيانام المالية المست بلية باالعتماد على الت ارير المالية التي ينشرها  هياوخاذ ال رار االستثماري 

مصدر الورقة المالية  ولكن قد وختلف النتائج الفعلية عن ول  المتوقعة إما بسبب خطأ مدير الصندوق 

ء الت دير غير متعمدا أدم الى سو متعمدا أوفي و ديراوه أو ان ول  الت ارير كانت ونطوي على اخطاء 

  ان يؤثر ذل  سلبا  على اداء الصندوق.  وبالتالي يمكن

: هي المخاطر الناجمة عن وركز استثمارام الصندوق في أس   أو قطاعام معينة مخاطر تركز االستثمارار ▪

  .االسترشاديوحددها طبيعة واهدا  الصندوق أو المؤشر 

ريخ استح اق الودائع او المرابحام من عدم ضمان : وهي المخاطر الناشئة عند ووامخاطر إعادة االستثمار ▪

اعادا استثمار مبالد االستثمار االصلية ومستح او ا سواء من الفوائد أو االرباح بنفس االسعار الساب ة  

االستثمار في الصكوك او السندام  ف د ال يت  استثمار ووزيعاو ا بنفس األسعار التي و   وكذل  في حالة

وك أو السندام أو قد ال يجد عند استح اق ا او استدعاءها أوراقا  مالية مماثلة في عند شراء هذه الصك

 شروط الدفع.

: في حالة عدم ووفر وصنيف ائتماني ألدوام الدين مخاطر االستثمار ف  أدوار دين غير مصنفة ائتمانيا   ▪

ة ووحليل وو يي  ول  الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار في ا سي وم مدير الصندوق بدراس

اوخاذ ال رار االستثماري وذل   العالقة قبلاألدوام بما وشمله من وحليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذي 

 يعتبر جزء من المخاطر التي قد يتأثر ب ا أداء الصندوق.
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: ح وق األولوية المتداولة معرضة لت لبام سعرية بسبب ظرو  مخاطر االستثمار ف  حقوق األولوية ▪

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

: ينطوي االستثمار في وحدام صناديق الع ار المتداولة على التعرض مخاطر االستثمارار العقارية ▪

الوحدام للتذبذب  األصول الع ارية المستثمر في ا  باإلضافة الى وعرض ول  في قيمةلمخاطر التغير 

  السعري في السوق.

من طر  واحد ويت   أكثرمالية وعاقدية وت  بين  أدوام: هي مخاطر االستثمار ف  المشتقار المالية ▪

اشت اق قيمت ا بناء على قيمة األصول المتضمنة في الع د مأس    مؤشرام  سندام  معدالم الفائدا  

ا مخاطر رئيسية هي: مخاطر السوق  مخاطر االطرا  عمالم......الخال ووتضمن هذه الع ود على عد

 االخرى  مخاطر السيولة ومخاطر االروباط بمشت ام أخرى.

: وهو قيام المستثمر باقتراض ورقة مالية ث  بيع ا في السوق أمال في ان مخاطر البيع عل  المكشوف ▪

صندوق في هذه الحالة من البيع ي وم الح ا  بشرائ ا بسعر أقل من سعر البيع وارجاع ا للم رض. يتعرض ال

لمخاطرا اروفاع سعر الورقة المالية بدال  من هبوط ا فيضطر عندئذ إلى شراءها من السوق بسعر أعلى من 

  سعر البيع. 

: ال ينوي الصندوق االقتراض كاستراويجية أساسية لالستثمار ولكن في حالة االقتراض مخاطر االقتراض ▪

على أداء  يؤثرفاعلية فإن هناك احتمالية لتأخر الصندوق عن السداد مما قد بغرض إدارا الصندوق بكفاءا و

.  الصندوق سلبا 

: في حالة قيام الصندوق باالكتتاب في أحد الطروحام األولية  فال يعتبر مدير مخاطر نتائج التخصيص ▪

الصندوق ضامنا  لعدد األوراق المالية التي من الممكن وخصيص ا للصندوق خالل عملية بناء سجل األوامر  

علن أو فالصندوق قد يخصص له عدد أقل من األوراق المالية التي طلب االكتتاب في ا بسعر االكتتاب الم

ما اختلف سعر طلب االكتتاب الذي و دم به مدير الصندوق عن سعر  إذاقد ال يحصل الصندوق على شيء  

 االكتتاب المعلن. 

: في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحام األولية  فإن مخاطر تأخر إدراج األوراق المالية المكتتب فيها ▪

لسوق المالية. وبالتالي فإن أي وأخير في اإلدراج يعتبر هذه االكتتابام وكون مروبطة بموعد إدراج ا في ا

  من المخاطر التي قد وؤثر على استثمارام وأداء الصندوق.

: قد يتعرض مصدر الورقة المالية لمشاكل اساسية طارئة مخاطر عدم التوزيع أو خفض التوزيعار النقدية ▪

 ا  ووزيعام الورقة المالية وبالتالي يؤثر او دفعام أو التزامام غير متوقعة  فيؤدي ذل  الى خفض أو اي

  ذل  على عوائد الصندوق.

: قد وحمل بعض األوراق المالية خيار االستدعاء  حيث يتيح هذا الخيار لمصدر الورقة مخاطر االستدعاء ▪

ال  وقد ينتج عن ذل   المالية ان يستدعي الورقة المالية قبل واريخ استح اق ا مالسندام والصكوك مثال 

 ض الصندوق الى مخاطر إعادا االستثمار.وعر

إلى وغيرام كبيرا في بعض األحيان بسبب  : قد وتعرض قيمة استثمارام الصندوقمخاطر متعلقة  المصدر ▪

طبيعة نشاط ونتائج أعمال الج ة المصدرا لألوراق المالية أو ال ضايا ال انونية التي قد وتعرض ل ا  مما 

 .قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق
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: في حالة انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر أي ورقة مالية يملك ا مخاطر انخفاض التصنيف االئتمان  ▪

الصندوق لي ل عن التصنيف االئتماني االستثماري فإن ذل  قد يعرض سعر ول  الورقة المالية لت لبام 

  حادا في السوق وبالتالي قد يؤثر ذل  سلبا  على سعر الوحدا.

التعامل أو الج ة المصدرا ألي ورقة مالية سواء كانت ج ة  أطرا : قد يتعرض أحد انمخاطر االئتم ▪

سيادية او شركة وجارية لعدم ال درا أو االستعداد لتلبية التزاماو ا المالية في وقت محدد أو مطل ا   مما 

  قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق.

قد يمل  بعض عمالء الصندوق نسبة كبيرا من : الصندوق أصولمخاطر السيطرة عل  نسبة كبيرة من  ▪

أصوله مما قد يؤثر على ووزيع استثمارام الصندوق في حال ومت عملية انسحاب ألحد او مجموعة من 

  هؤالء العمالء المسيطرين  وذل  قد يؤثر على عوائد الصندوق.

إذا بلد إجمالي قيمة ول  : قد ال يتمكن مدير الصندوق من ولبية جميع طلبام االسترداد مخاطر السيولة ▪

% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق أو إذا ل  يتمكن مدير الصندوق من وسييل بعض 10الطلبام 

  استثماراوه نتيجة ضعف أو وعليق التداول في السوق.

: قد يتحمل مالكي وحدام الصندوق االثار الضريبية والزكوية المتروبة على مخاطر الضريبة والزكاة ▪

البلدان التي  السارية فياالشتراك أو على االحتفاظ بوحدام الصندوق او استردادها بموجب ال وانين 

أو رخصة االقامة في ا أو وعتبر محل اقامة عادية ل   أو موطنا  مختارا  ل  . ويتحمل  يحملون جنسيت ا

مالكي الوحدام مسؤولية دفع الضريبة والزكاا إن وجدم على استثماراو   في الصندوق او على الزيادا 

  في رأس المال الناشئة عن ا.

في حالة استثمار الصندوق في صناديق استثمارية  :األخرى مخاطر االستثمار ف  الصناديق االستثمارية ▪

 على ول  الصناديق. أيضا  أخرى فإن جميع المخاطر المذكورا ساب ا  ونطبق 

 :المخاطر تقييم آلية .5

وذل  بالتعاون مع إدارا المخاطر  المتعل ة بأصول الصندوقالمخاطر  لت يي ي ر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية 

 .مصلحة لسير عمل الصندوق ومصلحة مالكي الوحداممن بما فيه  لدى مدير الصندوق

 :الصندوق ف  الستثمارل المستهدفة المستثمرين فئة .6

وح يق ونمية رأس المال على المدى الطويل  إضافة إلى  إلى يسعون الذينيست د  الصندوق فئة المستثمرين 

 .عاليةسيولة في ظل مخاطر الووفير 

 حدود االستثمار:/قيود .7

االستثمار وشروط ي ر مدير الصندوق بالتزامه خالل إداروه للصندوق بال يود والحدود التي وفرض ا الئحة صناديق 

 الصندوق. هذا وأحكام
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 :العملة .8

 سعر وطبيق فيت  المحددا  الصندوق عملة غير أخرى بعملة االشتراك حالة وفي. السعودي بالريال م وم الصندوق

 الصندوق لمدير ويحق. الصندوق عملة إلى المستثمر عملة وحويل بغرض المعني التاريخ في به المعمول الصر 

 .الصندوق عملة غير بعمالم واألصول المالية األوراق في االستثمار

 :مقا ل الخدمار والعموالر واالتعاب .9

 :احتسا ها وطريقة ستثمار،اال صندوق أصول من دفوعارملا ميعلج تفاصيل .أ

 التفاصيل وطريقة االحتساب الرسوم

 .% من قيمة االشتراك1بحد أعلى  رسوم االشتراك

 .ال يوجد المبكررسوم االسترداد االسترداد 

 .ال يوجد رسوم ن ل الملكية

 كما الصندوق  أصول صافي قيمة من سنويا% 0.65 الصندوق مدير يحتسب رسوم إدارا

 .إدارا لرسوم في ا المستثمر الصناديق وخضع

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

 على دوالر 10 إلى باإلضافة الصندوق  أصول صافي قيمة من سنويا  % 0.02 رسوم حفظ 

 .الواحدا الصف ة

 .ريال سنويا   7,500 رسوم هيئة السوق المالية 

رسوم السوق المالية السعودية 

 موداولال 

 .ريال سنويا   5,000

 .ُتحمل على الصندوق بالتكلفة الفعليةس مصاريف التعامل

 بحدريال سعودي و 22,000مراجع الحسابام ب يمة يتحمل الصندوق وكاليف  مراجع الحساباممصاريف 

 .سنويا   سعودي ريال 30,000 أعلى

 .الصندوق مدير يتحمل ا االسترشادي المؤشر رسوم

 ادارا مجلس أعضاء مكافآم

 الصندوق

 .الصندوق مدير يتحمل ا

المصاريف األخرى ووشمل 

مصروفام نشر المعلومام والت ارير 

 وال وائ  المالية للصندوق

سيتحمل الصندوق جميع المصاريف والنف ام االخرى الناوجة عن أنشطه 

 أصول صافي قيمة من% 0.20وتجاوز هذه المصاريف  أالالصندوق م  ويتوقع 

 .سنويا   الصندوق

بناء  على طري ة احتساب رسوم ومصاريف الصندوق المنصوص علي ا أعاله  أو حسب االوفاق مع م دم الخدمة  

 .الرسوم إما من إجمالي أو من صافي أصول الصندوقيت  احتساب بعض 

مع كيفية حساب مقا ل الخدمار والعموالر واألتعاب، ووقت  الرسوم والمصاريفيوضح جميع جدول  .ب

 :دفعها من قبل الصندوق

 

 مثال افتراض  طريقة احتسا ها الرسوم والمصاريف

 رسوم االشتراك

الرسوم وكون  فإن ريال 10,000و  االشتراك ب  إذا % من قيمة االشتراك1بحد أعلى 

 يت  ث  ومن العميل حساب من فورا وخص  ريال 100

 يعادل بما الصندوق من وحدام عدد العميل منح

 .االشتراك عملية ونفيذ واريخ يوم في ريال 9,900
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 مثال افتراض  طريقة احتسا ها الرسوم والمصاريف

رسوم 

االسترداد/االسترداد 

 المبكر

 ال يوجد 

 ال ينطبق

 ينطبقال  ال يوجد رسوم نقل الملكية

% 0.65 الصندوق مدير يحتسب رسوم إدارة

 أصول صافي قيمة من سنويا  

 الصناديق وخضع كما الصندوق 

 .إدارا لرسوم في ا المستثمر

 الت يي كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم  إذا

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

 .ريال 178.08 =ال 365÷1×%0.65×10,000,000م

% سنويا  من قيمة صافي 0.30 رسوم خدمار إدارية 

 .أصول الصندوق

كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم واريخ  إذا

 االدارية الخدمام رسوم فإن ريال 10,000,000الت يي  

 ال=365÷1×%0.30×10,000,000: مهي واحد ليوم

 ريال 82.19

 صافي قيمة من سنويا  % 0.02 رسوم حفظ 

 10 إلى باإلضافة الصندوق  أصول

 .الواحدا الصف ة على دوالر

كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم واريخ  إذا

فان رسوم الحفظ ليوم  ريال 10,000,000الت يي  

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

رسوم هيئة السوق 

 المالية 

 ضافت اإو يومي بشكل حساب ا يت  سنويا   ريال 7500 ريال سنويا   7500

 - السنة ن اية خصم ا ث  ومن وجميعي بشكل  للت يي

 .واحد يوم عن ريال 20.55=1× ال365÷7500م

رسوم السوق المالية 

 السعودية )تداول( 

 ضافت اإو يومي بشكل حساب ا يت  سنويا   ريال 5000 ريال سنويا   5000

 - السنة ن اية خصم ا ث  ومن وجميعي بشكل  للت يي

 .واحد يوم عن ريال 13.70=1× ال365÷5000م

سُتحمل على الصندوق بالتكلفة  مصاريف التعامل

 الفعلية

 كانت لو المثال سبيل على التداول  قيمة من نسبة

 وكانت صف ة أي قيمة منال 0.00155م التداول عمولة

 بدفع الصندوق سي وم ريال  مليون الصف ة قيمة

 .للوسيط ريال 1550

 ريال 30,000 أعلى بحدو 22,000 مراجع الحسا ارمصاريف 

 يت  لن حيث سنويا   سعودي

 الفعلية الرسوم سوى احتساب

 بين المبرمة لالوفاقية وف ا  

 .الصندوق ومدير المحاسب

 بشكل  للت يي ضافت اإو يومي بشكل حساب ا يت 

 ال365÷6000م - السنة ن اية خصم ا ث  ومن وجميعي

 مصاريف أن بافتراض. واحد يوم عن ريال 16.44=1×

 .ريال 6000 هي للصندوق المراجعة

 المعشر رسوم

 االسترشادي

 الصندوق مدير يتحمل ا
 ال ينطبق
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 مثال افتراض  طريقة احتسا ها الرسوم والمصاريف

مكافآر أعضاء مجلس  

 ادارة الصندوق

 الصندوق مدير يتحمل ا
 ال ينطبق

المصاريف األخرى 

وتشمل مصروفار نشر 

المعلومار والتقارير 

والقوائم المالية 

 للصندوق

 جميع الصندوق سيتحمل

 الناوجة األخرى والنف ام المصاريف

 الأ ويتوقع   الصندوق أنشطه عن

 من% 0.20 المصاريف هذه وتجاوز

 الصندوق أصول صافي قيمة

 .سنويا  

إذا كانت قيمة صافي أصول الصندوق هي 

ريال  وكانت المصاريف والنف ام  000 000 10

% من صافي األصول 0.20األخرى للصندوق ومثل 

األخرى ليوم واحد هيفإن المصاريف  : 

 ريال. 54.79ال = 365÷1%×0.20×000 000 10م

ولن يت  خص  غير المصاريف الفعلية لن يتحمل الصندوق أي رسوم أو وكاليف بخال  ما ذكر في الجدول أعاله. هذا 

 .للصندوق

نسبة تكاليف الصندوق إل  القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق عل  مستوى اض  يوضح رافت جدول .ج

  الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق، عل  أن يشمل التكاليف المتكررة والغير متكررة:

 .ال ريال سعودي000 000 100بافتراض ان متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل السنة هو مائة مليون م

  الصندوق أصول من نسبتها والمصاريف الرسوم
من المبلغ المستثمر لمالك  النسبة

 الوحدار 

 %1 ال ينطبق  االشتراك رسوم

 ال يوجد ال يوجد رسوم االسترداد/االسترداد المبكر

 ال يوجد ال يوجد رسوم نقل الملكية

 %0.65 %0.65 رسوم اإلدارة

 %0.30 %0.30 خدمار ادارية رسوم

 %0.02 %0.02 رسوم أمين الحفظ

ألف ريال  30) الحسا ار مراجع مصاريف

 سنويا  عل  سبيل المثال(
0.03% 0.03% 

 حسب التكلفة الفعلية حسب التكلفة الفعلية مصاريف التعامل

 حسب التكلفة الفعلية حسب التكلفة الفعلية رسوم التمويل

ريال  7،500) المالية السوق هيئة رسوم

)  سنويا 
0.0075% 0.0075% 

 السعودية المالية السوقشركة  رسوم

(5،000  )  ريال سنويا 
0.005% 0.005% 

 % 0.20 % 0.20 األخرى المصاريف

 %1.2125 %1.2125 إجمال  نسبة التكاليف المتكررة

 %1 ال يوجد إجمال  نسبة التكاليف الغير متكررة

 %2.2125 %1.2125 إجمال  الرسوم والمصاريف
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الوحدار تفاصيل مقا ل الصفقار المفروضة عل  االشتراك واالسترداد ونقل الملكية الت  يدفعها مالكو  .د

 وطريقة احتسا ها:

وال يوجد هناك رسوم   % وخص  عند االشتراك في الصندوق1يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك بحد أعلى 

 على االسترداد أو ن ل الملكية.

معلومار المتعلقة  التخفيضار والعموالر الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق  شأن التخفيضار ال .ه

 :والعموالر الخاصة

يحق لمدير الصندوق ووف ا  لت ديره الخاص خفض الرسوم المتعل ة باإلدارا وأي رسوم أخرى يت اضاها. كما 

 يجوز لمدير الصندوق ابرام ورويبام العمولة الخاصة إذا ووافرم الشروط اآلوية:

 إذا قام الشخص المسؤول عن ونفيذ الصف ة بت دي  خدمام التنفيذ بأفضل الشروط لمدير الصندوق. ▪

مدير  عمالء إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمام التي يتل اها مدير الصندوق بشكل مع ول على أن ا لمنفعة ▪

 .الصندوق

 إذا كان مبلد أي رسوم أو عمولة مدفوعة لم دم السلع أو الخدمام مع وال  في ول  الظرو . ▪

 إلىخدمام إضافة  أوندوق سلعا  وي صد بترويبام العمولة الخاصة الترويبام التي يتل ى بموجب ا مدير الص

 خدمام ونفيذ التداول من وسيط ل اء عمولة يت  دفع ا م ابل الصف ام التي ووجه من خالل ذل  الوسيط.

 : الزكاة و/أو الضريبة )إن وجدر( المتعلقة المعلومار  .و

الرسوم والمصاريف المذكورا ال وشمل ضريبة ال يمة المضافة  وسيت  وحميل الضريبة بشكل منفصل وف ا   إن

ولن ي وم الصندوق باحتساب  لألسعار المنصوص علي ا في نظام ضريبة ال يمة المضافة والئحته التنفيذية.

اا إن وجدم على استثماراو   في مسؤولية دفع الزكودفع الزكاا عن استثماراوه  حيث يتحمل مالكي الوحدام 

 .على الزيادا في رأس المال الناشئة عن ا أوالصندوق 

 :عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق )إن وجدر(أي  .ز

 ال يوجد.

مثال افتراض  يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقا ل الصفقار الت  دفعت من أصول الصندوق أو من  .ح

  الصندوق:قبل مالك الوحدار عل  أساس عملة 

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

ال قرض ومويل  وبافتراض ان مبلد االشتراك لمال  الوحدام هو مليون 15من ا خمسة عشر مليون م

 .% من متوسط حج  الصندوقال0.87ال ريال سعودي ميمثل نسبة 000 000 1م

 وم والمصاريفالرس
 ما يتحمله الصندوق 

 )ريال سعودي(

 ما يتحمله مالك الوحدار

 )ريال سعودي(

 10,000 ال ينطبق رسوم االشتراك )*(

 1,000,000 ال ينطبق المبلغ المستثمر ف  الصندوق
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 6,503.25 747,500 رسوم اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد رسوم االسترداد/االسترداد المبكر

 ال يوجد ال يوجد الملكيةرسوم نقل 

 3,001.50 345,000 رسوم خدمار ادارية

 2,001 230,000 المصاريف األخرى

 200.10 23,000 رسوم أمين الحفظ

 30مصاريف مراجع الحسا ار ) افتراض انها 

 ألف سنويا(
30,000 261 

 65.25 7,500 رسوم هيئة السوق المالية 

 43.5 5,000 رسوم السوق المالية السعودية

%( من مبلغ 2رسوم التمويل  افتراض أنها )

 القرض
300,000 2,610 

 24,685.6 1,688,000 إجمال  الرسوم والمصاريف

 مبلغ االشتراك ف  المثال أعاله. منرسوم االشتراك خصم )*( لم يتم 

بافتراض أن الصندوق قد ح ق عائدا  صافيا 

 % بن اية ول  السنة10قدره 

بعد خص   بن اية السنةحج  الصندوق 

 جميع الرسوم والمصاريف

صافي قيمة استثمار مال  

 الوحدام بن اية السنة

126,500,000 1,100,000 

 التقييم والتسعير: .10

 :كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق .أ

 :كل أصل يملكه الصندوق و يي يوضح الجدول التالي كيفية 

 التقييمطريقة  أصول الصندوق

 كشف الحساب ف  نهاية يوم العملحسب  النقد

 وحداتها لقيمة اعالن آخر عل   ناء االستثمار صناديق

 : عدد نقاط التقييم، وتكرارها .ب

 منهي  الت يي   علما  بأن أيام و يي في كل يوم  أصول الصندوق المشار إلي ا في الف را مأال أعاله و يي يت  

من كل أسبوع  على أن وكون أيام عمل في األسواق التي يستثمر في ا الصندوق   الخميس وحتى اإلثنين يوم

  الت يي .وسي وم مدير الصندوق بنشر أسعار الوحدام في يوم العمل التالي ليوم 

 :التسعير ف  الخطأ أو التقييم ف  الخطأ حالة ف  سُتتخذ  تال اإلجراءار .ج

 االشتراك عمليام ومرير إعادا طريق عن وذل  فورا   الخطأ وصحيح يت  التسعير أو الت يي  في خطأ حدوث عند

 في بما المتضررين الوحدام مالكي جميع ووعويض عادلة بطري ة الصحيح السعر على أخرى مرا واالسترداد

 فورا   المالية السوق هيئة بإبالغ الصندوق مدير ي وم كما. الوقت نفس وفي الساب ين الوحدام مالكي ذل 

 لمدير االلكتروني الموقع في عن ا واإلفصاح الوحدا سعر من أكثر أو% 0,5 نسبة شكل الخطأ أن حال في
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 و ارير في أيضا   عن ا االفصاح ويت   الوداولم السعودية المالية السوق لشركة االلكتروني والموقع الصندوق

 .الصندوق

 واالسترداد:طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبار االشتراك  .د

 يوم في ال ائمة الصندوق وحدام عدد إجمالي على األصول قيمة صافي الوحدا بت سي  سعر احتساب يت 

 .المعني الت يي 

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

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها: .ه

 لشركة االلكتروني الموقع على الت يي  ليوم التالي العمل يوم في الوحدام أسعار بنشر الصندوق مدير سي وم

وفي حال و  وعليق و يي  وحدام . الصندوق لمدير االلكتروني الموقع وعلىال وداولم السعودية المالية السوق

و  ونشر أسعار الوحدام الصندوق في أي يوم وعامل  فسيت  وأجيل عملية الت يي  إلى يوم التعامل التالي  وس

 في يوم العمل التالي لذل  اليوم.

 :التعامالر .11

 :األول  الطرح تفاصيل .أ

  ال ينطبق  حيث سبق وأن و  طرح وحدام الصندوق.

التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبار االشتراك واالسترداد ف  أي يوم تعامل ومسعوليار  .ب

 :االشتراك واالستردادمدير الصندوق ف  شأن طلبار 

قبول وونفيذ طلبام االشتراك االسترداد في الصندوق في كل يوم وعامل  علما  بأن أيام التعامل التي يت   ت ي

 من كل أسبوع.  الخميس وحتى اإلثنين يوم منفي ا ولبية هذه الطلبام هي 

من يوم التعامل ليت  ونفيذها  ظ را   ال12:00م الثانية عشرا و دي  طلبام االشتراك واالسترداد قبل الساعة يجب

في ذل  اليوم إلى فروع شركة الرياض المالية أو أٍي من ال نوام االلكترونية. ووعد الطلبام  الت يي حسب سعر 

إصدار الوحدام واستثمار  ويت التي وسل  بعد الساعة الواحدا ظ را  على أن ا استلمت في يوم التعامل التالي. 

أيام  5ذو العالقة وبما ال يتجاوز  الت يي الشتراك ب ا ضمن أصول الصندوق بعد حساب سعر المبالد التي و  ا

 عمل.

لمدير الصندوق الحق المطلق في رفض أي طلب اشتراك أو استرداد ويشمل ذل  الحاالم التي وؤدي إلى 

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

الصندوق أو إذا رأى مدير الصندوق بشكل مع ول أن التعليق يح ق مصالح مالكي الوحدام. أما طلبام 

 .االسترداد فال وت  إال بموجب طلبام استرداد الصناديق المشتركة لشركة الرياض المالية
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 ودفع االسترداد طلب  ين والمدة الطلبار تقديم مكان ذلك ف   ما واالسترداد، االشتراك إجراءار .ج

 الوحدار أو نقل الملكية: لمالك االسترداد متحصالر

يستطيع المستثمرون شراء وحدام استثمارية في الصندوق من خالل وعبئة طلب االشتراك  وسيحدد عدد 

الوحدام االستثمارية التي يت  االشتراك ب ا في الصندوق على حسب قيمة االشتراك وسعر الوحدام 

 رية بالسعر الالحق موهو سعر الوحدا المعمول به في يوم الت يي  المعنيال.االستثما

علما  بأن أيام التعامل التي يت   وعامل  يوم كل في الصندوق في سيت  استالم طلبام االشتراك واالسترداد

 الرياض شركة فروع  عن طريق من كل أسبوع الخميس وحتى اإلثنين يوم منفي ا ولبية هذه الطلبام هي 

 .االلكترونية ال نوام من أٍي  أو المالية

األقصى للمدا ما بين عملية االسترداد وصر  مبلد االسترداد المستحق لمال  الوحدا  الحدعلما  أن 

 .عمل أيام خمسةاالستثمارية هو 

 أي قيود عل  التعامل ف  وحدار الصندوق: .د

 .هناك أي قيود على التعاملمع مراعاا الف را مهال والف را موال أدناه  فال يوجد 

 :الحاالر تلك ف  المتبعة واإلجراءار يعلق، أو الوحدار ف  التعامل معها يعجل الت  الحاالر .ه

 :التالية الحاالر ف  التال ، التعامل يوم ال  االسترداد طلب تأجيل الصندوق لمدير يجوز ▪

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

 .الصندوق أصول قيمة صافي من أكثر أو

 :التالية الحاالر ف  االسترداداالشتراك و طلبار تعليق الصندوق لمدير يجوز ▪

 .ذل ب ال يامهيئة السوق المالية منه إذا طلبت  .1

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل مع ول أن التعليق يح ق مصالح مالكي وحدام الصندوق. .2

ووقف التعامالم في السوق الرئيسية التي يت  في ا التعامل باألوراق المالية أو بأي أصول أخرى من  .3

 .أصول الصندوق  سواء بصورا عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندوق االستثماري

في حال وعذر على مدير الصندوق ال يام بعملية و يي  الصندوق أو وسييل أصوله في الحاالم  .4

 .أو الطارئة أو أصبح ذل  غير مالئما  له االستثنائية

 :تعليق أي فرضه حال ف سوف يتخذ مدير الصندوق االجراءار التالية  ▪

للمدا الضرورية والمبررا مع مراعاا مصالح  إالسيتأكد مدير الصندوق من عدم استمرار أي وعليق  .1

 مالكي الوحدام.

 ومشغل الصندوق الصندوق وأمين الحفظ إدارامراجعة التعليق بصورا منتظمة والتشاور مع مجلس  .2

 حول ذل .
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فور حدوث أي وعليق مع ووضيح أسباب ذل  وكذل  ومالكي الوحدام إشعار هيئة السوق المالية  .3

عن طريق الموقع االلكتروني  واإلفصاح عن ذل اشعار ال يئة ومالكي الوحدام فور انت اء التعليق  

وأي موقع آخر متاح  موداولال السوق المالية السعوديةلمدير الصندوق والموقع االلكتروني لشركة 

 .للجم ور بحسب الضوابط التي وحددها هيئة السوق المالية

 ولل يئة صالحية رفع التعليق إذا رأم أن ذل  يح ق مصالح مالكي الوحدام. .4

 :ستعجل الت  االسترداد طلبار اختيار  مقتضاها يجري الت  اإلجراءار .و

 منح مع وناسبي أساس على ونفيذها فسيت  التالي  التعامل يوم الى االسترداد طلبام وأجيل و  حال في

 .طلبامال ول  استالم وقتاعتمادا  على  التنفيذ في األولوية

 :آخرين مستثمرين إل  الوحدار ملكية لنقل المنظمة األحكام وصف .ز

 على الشأن  هذا في المختصة التنظيمية الج ام لتعليمام خرينآ مستثمرين إلى الوحدام ن ل عملية وخضع

 والشؤون االلتزام إدارا وبإشرا  الشرعية المحكمة من حك  اساس على ي وم فإنه التوارث المثال سبيل

 ما حسب وذل  الخاص وضع ا حسب حالة وكل الخاصة الحاالم هذه جميع في المتبعة واالجراءام ال انونية

 .االستثمار صناديق الئحة في آخرين مستثمرين الى الوحدام لن ل المنظمة االحكام و تضيه

 :استردادها أو نقلها أو فيها االشتراك الوحدار مالك عل  يجب الت  الوحدار قيمة أو لعدد األدن  الحد .ح

 االسترداد أو اإلضافي لالشتراك األدنى الحد سعودي بينما ريال 5000 الصندوق في لالشتراك األدنى الحد

يحق لمدير الصندوق قبول االشتراك أو االشتراك اإلضافي أو االسترداد عن طريق كما . سعودي ريال 1000

 ال نوام اإللكترونية أو برامج االستثمار المنتظ  أو غيرها بأقل من الحد األدنى.

 الصندوق في استثماراوه وخفيض المشترك استرداد شأن من كان سعودي وإذا ريال 5000 للرصيد األدنى الحد

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

 . االستثماري حسابه بعملة وقيدها الصندوق بعملة للمستثمر المستح ة االسترداد

 إلؤ  الوصؤول عؤدم حؤال فؤ  المتخؤذة واإلجؤراءار جمعؤه الصنؤدوق مديؤر ينؤوي التؤ  للمبلؤغ األدنؤ  الحؤد .ط

 :الصنؤدوق فؤ  األدنؤ  الحؤد ذلؤك

 ال ينطبق.

 سياسة التوزيع: .12

 :األر احوتوزيع الدخل  سياسة .أ

 سو  ي وم الصندوق بإعادا استثمار األرباح المستلمة في مجاالم استثمار الصندوق.

 :والتوزيع ستحقاقلال  التقريب التاريخ .ب

 ال ينطبق.
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 :التوزيعار دفع كيفية .ج

 ال ينطبق.

  :تقديم التقارير إل  مالك  الوحدار .13

 األولية المالية والقوائم ةالسؤؤؤؤؤؤنوي ر ع ارانالبي ذلك ف   ما السؤؤؤؤؤؤنوية،  التقارير المتعلقة المعلومار .أ

 :والسنوية

 وال وائ  بإعداد الت ارير السننننننننوية بما في ذل  ال وائ  المالية السننننننننوية المراجعة الصنننننننندوق مدير ي وم ▪

 الئحة صننننناديق االسننننتثمار وفق سنننننوية الربع الصننننندوق ومعلومام المفحوصننننة  سنننننوية النصننننف المالية

 ووزويدها لمالكي الوحدام عند الطلب دون م ابل. 

 .االمستثمر في  الصناديقال يوما  من إصدار و ارير 21يجب على الصندوق إواحة و اريره خالل م ▪

 في وذل  الت رينننننننر فترا ن اينننننننة منننننننن أشننننننن رال 3م وتجاوز ال مدا اللخ للجم ور السنوية الت ارير إواحة سيت  ▪

 الصندوق  ديرلم رونننننننيتكاالل وقننننننعلما فيو الصننننننندوق وأحكننننننام شروط في المحددا وبالوسائل ماكناأل

 .يئةل ا ددهاوح تيال الضنوابط حسبب للجم ور متاح خرآ موقع أي أو للسوق كترونياإلل وقعلموا

  وائ ال فترا ن اينة منن ال يوم30م وتجاوز ال مدا اللخسيت  إعداد ال وائ  المالية األولية وإواحت ا للجم ور  ▪

 ديرلمكتروني اإلل وقننننننننعلما فيو الصننننننننندوق وأحكننننننننام شروط في المحددا وبالوسائل ماكناأل في وذل 

 ددهاوح تيال الضننننننننننننننوابط حسنننبب للجم ور متاح خرآ موقع أي أو للسنننوق رونيتكاالل وقعلموا الصنننندوق 

 .يئةل ا

نر إعنداد سيتن  ▪ نع الت اري نام ال10الل مخن للجم نور وإواحت نا سننوية الرب نة منن أي نرا ن اي  وذل المعني  الربع فت

 الصندوق  ديرلم رونننيتكاالل وقننعلما فيو الصننندوق وأحكننام شروط في المحددا وبالوسائل ماكناأل في

 .يئةل ا ددهاوح تيال الضنوابط حسبب للجم ور متاح خرآ موقع أي أو للسوق رونيتكاالل وقعلموا

يجب على مدير الصنننندوق وضنننمين الت رير السننننوي للصنننندوق جميع مخالفام قيود االسنننتثمار المنصنننوص  ▪

 فيعلي ننننننا  المنصوصسننننننتثمار الفننننننة أي مننننننن قيننننننود االمخحننننننال  علي ا في الئحة صناديق االستثمار. وفي

ذه مدير الصننندوق أو مدير وخشننننننننننننننننننننروط وأحكام الصننندوق بسننبب إجراء ا فيأو الئحة صننناديق االسننتثمار 

 اإلجراءام واوخاذبذل  كتابيا  بشنننكل فوري  ال يئةعلى مدير الصنننندوق إشنننعار  يتعينالصنننندوق من الباطن  

لفة أي من قيود االستثمار   وفي حال مخاالمخالفةأينننننام منننننن وننننناريخ وقنننننوع  ال5م خالل الالزمةالتصنننننحيحية 

المنصننوص علي ا في الئحة صننناديق االسننتثمار او في شننروط و احكام الصننندوق بسننبب وغير في الظرو  

ال أيام من 5خارج عن سنننيطرا مدير الصنننندوق او مدير الصنننندوق من الباطن ول  يت  اصنننالح المخالفة خالل م

ؤول المطاب ة وااللتزام و أو لجنة المطاب ة واريخ وقوع المخالفة يتعين على مدير الصننننندوق اشننننعار مسنننن

وااللتزام بذل  فورا  مع اإلشنننننننارا إلى الخطة التصنننننننحيحية والتأكيد على إصنننننننالح المخالفة في أقرب وقت 

 ممكن.

 :معلومار عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق .ب

لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني االلكتروني  الموقعسي وم مدير الصندوق بإواحة و ارير الصندوق من خالل 

 .آخنر متناح للجم نور بحسنب الضوابنط التني وحددهنا ال يئنة إلكتروني موقنعوأي  للسوق
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 :السنوية المالية  القوائم الوحدار مالك  تزويد وسائل عن معلومار .ج

 ديرلم روننيتكاالل وقنعللصندوق دون م ابل عن طريق لم دوريةال ت اريرالحصول على ال الوحدام مالكيل يمكن

المالية السعودية وداول  للسوق رونيتكاالل وقعلموا  الwww.riyadcapital.comمالصندوق

 للصندوق المالية بال وائ  الوحدام مالكي بتزويد الصندوق مدير سي ومال. كما www.saudiexchange.saم

 .م ابل أي ودون الطلب عند الصندوق مدير لدى المسجل العميل عنوان إلى بإرسال ا

 :مراجعة مالية قائمة أول .د

 من األولى السنة باستثناء عام  كل من ديسمبر ٣١ وونت ي في يناير ١ واريخ من للصندوق المالية السنة وبدأ

 ي ر كما ديسمبر  31 بتاريخ وونت ي الصندوق وشغيل واريخ في المالية السنة في ا وبدأ والتي الصندوق  وأسيس

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

 :االلتزام  تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق .ه

دون م ابل يمكن لمالكي الوحدام الحصول على ال وائ  المالية السنوية المراجعة والت ارير الدورية للصندوق 

ال أو عن طريق مراكز الرياض المالية أو www.riyadcapital.comمن خالل الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق م

عن طريق مديري العالقة أو من خالل الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية موداولال 

دام بال وائ  المالية للصندوق ال  كما سي وم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحwww.saudiexchange.saم

 .بإرسال ا إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون أي م ابل

 سجل مالك  الوحدار: .14

 إعداد السجل وتحديثه وحفظه: .أ

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

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

 الوحدام المثبتة فيه. 

 :السجل لمالك  الوحدار إتاحة .ب

يخص الوحدام المملوكة له  فيمام الطلب عند مجانا   للوحدام مال  أي إلى الوحدام مالكي سجل إواحة يت 

 .االلكترونية ال نوام أو المالية الرياض هاوف او المالية الرياض مراكز طريق عن سواء) ف ط

 :اجتماعار مالك  الوحدار .15

 :الوحدار لمالك  اجتماع عقد إل  فيها ُيدع  الت  الظروف .أ

 يت  الدعوا إلى ع د اجتماع لمالكي الوحدام برغبة من مدير الصندوق  أو .1

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

http://www.saudiexchange.sa/
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ال أيام عمل من اسننتالمه طلب كتابي من مال  أو أكثر من مالكي الوحدام الذين يملكون 10خالل عشننرا م .3

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

 :الوحدار لمالك اجتماع  عقد إل  الدعوة إجراءار .ب

النشننننر في موقعة االلكتروني وموقع  ي وم مدير الصننننندوق بدعوا مالكي الوحدام لع د االجتماع عن طريق .1

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

م ال يو21على األقل من االجتماع وبمدا ال وزيد عن واحد وعشنننننرين م عملال أيام 10م عشنننننراوأمين الحفظ قبل 

  وال رارام الم ترح وجدول األعمالقبل االجتماع  على أن يحدد االشنننننننعار واريخ االجتماع ومكانه ووقته عمل 

 مدير الصندوق. هكما يجوز ع د اجتماع مالكي الوحدام عبر وسائل الت نية الحديثة حسب ما يحدد

ر الصننندوق وعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدام خالل فترا االشننعار المشننار الي ا في الف را يجوز لمدي .2

والنشنننر في موقعة االلكتروني  ال أعاله  على أن يرسنننل إشنننعارا  كتابيا  بذل  مبالوسنننائل الورقية أو االلكترونيةال1م

ال أيام على 10مين الحفظ قبل عشننرا موموقع السننوق المالية السننعودية موداولال الى جميع مالكي الوحدام وأ

 ال يوم عمل قبل االجتماع.21األقل وبمدا ال وزيد عن واحد وعشرين م

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

 األقل من قيمة وحدام الصندوق  

ال أعاله  فيجب على مدير الصننندوق الدعوا الجتماع ثان بإرسننال 3مإذا ل  يسننتو  النصنناب الموضننح في الف را  .4

والنشنننننننر في موقعة االلكتروني  إلى جميع مالكي الوحداممبالوسنننننننائل الورقية أو االلكترونيةال إشنننننننعار كتابي 

سبة على األقل  ويعد االجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت ن ال أيام5قبل م وموقع السوق المالية السعودية موداولال

 ملكية الوحدام الممثلة في االجتماع.

 :الوحدار مؤالك  اجتماعؤار ف  التصؤويت وحقؤوق الوحؤدار مؤالك  تصؤويت طريقؤة .ج

 االجتماع وقت يمتلك ا وحدا كل عن الوحدام مالكي اجتماع في واحد بصننوم اإلدالء وحدام مال  لكل يجوز .1

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

وعتبر قرارام اجتماع مالكي الوحدام نافذا عند مواف ة مالكي الوحدام الذين ومثل نسنننننننبة ملكيت   أكثر من  .2

 أحكام و تضننيه ما بحسننب خاص صننندوق قرار وفق أو % من مجموع الوحدام الحاضننر مالك ا في االجتماع50

 .االلكترونية أو الورقية بالوسائل إما التصويت ويكون  االستثمار صناديق الئحة

 :حقوق مالك  الوحدار .16

 :قائمة  حقوق مالك  الوحدار .أ

 .باللغة العربية دون م ابل شروط وأحكام الصندوقوزويد مالكي الوحدام والمستثمرين المحتملين  .1

الحصول على سجل مال  الوحدام عند طلب ا مجانا يظ ر جميع المعلومام المروبطة بمال  الوحدام  .2

 المعني.

 . دون م ابل الالزمة المتعل ة بالصندوق واالفصاحامالحصول على الت ارير وال وائ  المالية  .3

 إشعار مالكي الوحدام بأي وغيير في شروط وأحكام الصندوق وف ا لالئحة صناديق االستثمار. .4
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 يوم. 21إشعار مالكي الوحدام برغبة مدير الصندوق بإن اء الصندوق بمدا ال و ل  .5

 اجتماعام مالكي الوحدام والتصويت على اوخاذ ال رارامحضور  .6

 الحصول على اإلجراءام الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلب ا. .7

 اشعار مالكي الوحدام بتغييرام مجلس إدارا الصندوق. .8

 واألحكام.دفع عوائد االسترداد في األوقام المنصوص علي ا في الشروط  .9

 

 :يديره الذي العام للصندوق أصول  أي المرتبط التصويت  حقوق يتعلق فيما الصندوق مدير سياسة .ب

د التشاور مع مسؤول المطاب ة وااللتزام  يوافق مجلس إدارا الصندوق على السياسام العامة المتعل ة بع

بممارسة ح وق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي وشكل جزءا  من أصوله. وي رر مدير 

 . لت ديره ممارسة أو عدم ممارسة أي ح وق وصويتالصندوق طب ا  

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

المالية التي وعطي  لألوراقالخاصة به عند قيامه بالنيابة عن المستثمرين بممارسة حق التصويت  واإلجراءام

 .المالية التي يعمل في ا األسواقلمالك ا حق التصويت في 

 :مسعولية مالك  الوحدار .17

 الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة من ا وف م ا وقبول ا.  واألحكاماالطالع على الشروط  .أ

 ف   وقبول المخاطر المتعل ة بالصندوق وإدراك درجة مالئمته ل ا. .ب

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

 .الصندوق التزامام

 :خصائص الوحدار .18

 جميع وحدام الصندوق هي من فئة واحدا  وومثل كل وحدا وأجزاء الوحدا حصة مشاعة في أصول الصندوق. 

   :التغييرار ف  شروط وأحكام الصندوق .19

 الئحة  موجب المحؤددة واإلشؤعارار والموافقؤار الصندوق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام .أ

 :االستثمار صناديق

لجميع األحكام المنظمة لتغييرام شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة والمواف ام  الصندوق عضيخ

 .وأي وعديل علي ا واالشعارام المحددا بموجب الئحة صناديق االستثمار

 :الصندوق وأحكام شروط ف  تغييرار أيالت  ستتبع لإلشعار عن  اإلجراءار .ب

 :ساسيةألا التغييرام على الوحدام ومال  ال يئة مواف ة .1
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 الم ترح سننننناسنننننيألا التغيير على الوحدام مالكي مواف ة على الحصنننننول الصنننننندوق مدير على يجب ال.أ

 .من خالل قرار صندوق عادي للصندوق

 ال يئة مواف ة على الحصننننول الوحدام مالكي مواف ة على الحصننننول بعد الصننننندوق مدير على يجب ال.ب

 .للصندوق الم ترح ساسيألا التغيير على

 :ويةآلا مالالحا من أيا" ساسيألا التغيير"  بمصطلح ي صد ال.ج

 .فئته او طبيعته أو العام الصندوق أهدا  في الم   التغيير .1

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

 .للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي نسحابالا .3

 .الصندوق مدير ب ا ووبلد خرآل حين من ال يئة و ررها أخرى ماالح أي .4

 .أساسي وغيير أي إجراء قبل الصندوق إدارا مجلس مواف ة على الحصول الصندوق مدير على يجب ال.د

 في سننناسنننيةألا التغييرام وفاصنننيل عن فصننناحالوا الوحدام مالكي إشنننعار الصنننندوق مدير على يجب ال.ه

 سننريان من أيام ال10م قبل  الوداولم للسننوق كترونيلاإل الموقع او الصننندوق لمدير كترونياللا الموقع

 .التغيير

 وفق الصنننندوق مدير يعدها التي العام الصنننندوق و رير في سننناسنننيةألا التغييرام وفاصنننيل بيان يجب ال.و

 .ستثمارالا صناديق ئحةال

 فنننرض دون أساسننني وغيير أي سريان قبل وحداو   استرداد مفتوح عام صندوق وحدام لمالكي يحق ال.ز

 .مالجدو إنم استرداد رسوم أي

 :اساسية غير وغييرام بأي الوحدام ومالكي ال يئة إشعار .2

 لمدير كترونياللا الموقع في فصننننناحإلوا الوحدام ومالكي ال يئة إشنننننعار الصنننننندوق مدير على يجب ال.أ

 لمالكي ويحق التغيير  سنننريان من ال10م قبل العام الصنننندوق في اسننناسنننية غير وغيرام بأي الصنننندوق

 رسنننوم اي فرض دون سننناسنننيالا غير التغيير سنننريان قبل وحداو   اسنننترداد العام الصنننندوق الوحدام

 .الوجدم ُإنم استرداد

 غير وغيير أي إجراء قبل الصنننننننندوق إدارا مجلس مواف ة على الحصنننننننول الصنننننننندوق مدير على يجب ال.ب

 .أساسي

 .ستثمارالا صناديق ئحةوفق ال اساسيا وغييرا يعد ال وغيير أي" ساسيالا غير بالتغيير" ي صد ال.ج

 ئحةوفق ال العام الصندوق و ارير في ساسيةالا غير التغييرام وفاصيل بيان الصندوق مدير على يجب ال.د

 .ستثمارالا صناديق
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 :الصندوقوتصفية إنهاء  .20

 ذلك  موجب أحكام الئحة صناديق الحاالر الت  تستوجب إنهاء صندوق االستثمار واإلجراءار الخاصة  .أ

 :االستثمار

 إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق ال وكفي لتبرير استمرار وشغيل الصندوق. .1

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

 حدوث وغييرام في األنظمة واللوائح التي وحك  عمل الصندوق. .3

 الئحة صناديق االستثمار. أي أسباب او ظرو  أخرى بموجب احكام .4

 :االستثمار صندوق لتصفية المتبعة اإلجراءار .ب

ي وم مدير الصندوق بإومام مرحلة بيع أصول الصندوق وووزيع مستح ام مالكي الوحدام علي   قبل  .1

 انت اء مدا الصندوق.

بما يح نق مصلحة  لغنرض إن ناء الصنندوق  ي نوم مدينر الصنندوق بإعنداد خطنة وإجنراءام إن ناء الصنندوق .2

مالكني الوحدام  ويجنب علينه الحصنول علنى مواف نة مجلنس إدارا الصنندوق محيثمنا ينطبنقال علنى هنذه 

 الخطنة قبنل ال ينام بنأي إجنراء فني هنذا الشنأن.

ي وم مدير الصندوق بإشعار ال يئة ومالكي الوحدام كتابيا  بتفاصيل خطة وإجراءام إن اء الصندوق قبل  .3

 ال يوما  من التاريخ المزمع إن اء الصندوق فيه  ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.21مدا ال و ل عن م

 ال أعاله.2ي وم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءام إن اء الصندوق الموافق علي ا في الف را م .4

ال أيام من انت اء 10ندوق خالل ميجب على مدير الصندوق إشعار ال يئة ومالكي الوحدام كتابيا  بانت اء الص .5

 الئحة صناديق االستثمار. وفقمدا الصندوق 

 يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواا جميع مالكي الوحدام أثناء عملية إن اء الصندوق أو وصفيته. .6

يجب على مدير الصندوق ووزيع مستح ام مالكي الوحدام علي   فور انت اء مدا الصندوق أو وصفيته  .7

 ن وأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدام وشروط وأحكام الصندوق.دو

الئحة صناديق االستثمار خالل  وفقيجب على مدير الصندوق وزويد مالكي الوحدام بت رير إن اء الصندوق  .8

ا ال وائ  المالية الن ائية 70مدا ال وزيد على م ا من واريخ اكتمال إن اء الصندوق أو وصفيته  متضمن  ال يوم 

 المراجعة للصندوق عن الفترا الالح ة آلخر قوائ  مالية سنوية مراجعة.

ا في حال صدور قرار ال يئة بعزل مدي .9  ر الصندوق ووعيين مصفي بديل.إشعار مالكي الوحدام كتابي 

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

يوما  من واريخ إن اء الصندوق  وذل  بعد الحصول على مواف ة مجلس إدارا  21كتابيا  قبل مدا ال و ل عن 

 الصندوق. 
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وصفية الصندوق فور انت ائه  ووسديد ما عليه من مطلوبام  ومن ث  يت  ي وم مدير الصندوق بإجراءام  .11

ووزيع ما يتب ى من أصول الصندوق على المستثمرين خالل ش رين من واريخ ذل  اإلشعار مكل مستثمر 

 بنسبة ما يملكه من وحدام إلى إجمالي الوحدام التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتى ذل  الحينال.

وداول عن -ندوق باإلعالن في موقعه االلكتروني وموقع شركة السوق المالية السعوديةي وم مدير الص .12

 .انت اء مدا الصندوق ومدا وصفيته

 :ف  حال انتهاء مدة الصندوق .ج

 .لصندوقأصول ا من وخص  اوعاب أي الصندوق مدير يت اضى ال الصندوق مدا انت اء حال في

 :مدير الصندوق .21

 :اسم مدير الصندوق .أ

 .الرياض الماليةشركة 

 :الترخيص الصادر عن هيئة السوق الماليةرقم  .ب

ال 07070-37الرياض المالية شركة مساهمة م فلة. وعمل بموجب ورخيص من هيئة السوق المالية برق  م شركة

 .1010239234وسجل وجاري رق  

 العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق: .ج

  الرينناض الماليننة

 غرناطةواحة 

  69حي الش داء  وحدا رق   – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاوف:   

الموقع اإللكترون  لمدير الصندوق وعنوان أي موقع إلكترون  مرتبط  مدير الصندوق يتضمن عنوان  .د

 :معلومار عن صندوق االستثمار

www.riyadcapital.com 

  يان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق: .ه

 .مليون ريال سعودي 500رأس المال المدفوع 

 ملخص  المعلومار المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادار واالر اح للسنة المالية السا قة: .و

  سعودي()ألف ريال  2021عن سنة 

 اإليرادار 790,860

 صاف  الدخل 512,079

 :األدوار األساسية لمدير الصندوق ومسعولياته فيما يتعلق  الصندوق .ز

http://www.riyadcapital.com/
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 الخدمام التي ي دم ا مدير الصندوق والمسؤوليام التي يطلع ب ا  هي كما يلي: 

 وحديد الفرص االستثمارية وونفيذ عمليام بيع وشراء أصول الصندوق. .1

 إجراءام اوخاذ ال رارام التي ينبغي إوباع ا عند ونفيذ ال ضايا الفنية واإلدارية ألعمال الصندوق.وضع  .2

 إطالع هيئة السوق المالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو وطورام قد وؤثر على أعمال الصندوق. .3

 ضمان قانونية وسريان جميع الع ود المبرمة لصالح الصندوق. .4

 الصندوق الموضحة في هذه الشروط واألحكام.ونفيذ استراويجية  .5

 اإلشرا  على أداء األطرا  المتعاقد مع   الصندوق من الغير. .6

 ورويب وصفية الصندوق عند انت ائه. .7

وزويد مجلس إدارا الصندوق بجميع المعلومام الالزمة المتعل ة بالصندوق لتمكين أعضاء المجلس من  .8

 أداء مسؤولياو   بشكل كامل.

 .مع مجلس إدارا الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوقالتشاور  .9

 االلتزام بجميع المبادئ والواجبام التي نصت علي ا الئحة مؤسسام السوق المالية  والعمل لمصلحة .10

 طالئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسام السوق المالية وشرو أحكام بموجب الوحدام مالكي

 الصندوق. وأحكام

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

 والتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمال ا وأن ا واضحة وصحيحة وغير مضللة.

سوء وصرفه أو مسؤولية المدير أمام مالكي الوحدام عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهماله أو  .12

 و صيره المتعمد أو احتياله.

وضع السياسام واالجراءام لرصد المخاطر التي وؤثر في استثمارام الصندوق وضمان سرعة التعامل  .13

 المخاطر بشكل سنوي على األقل. و يي مع ا على أن وتضمن ال يام بعملية 

 اسنتثمار يديره.وطبينق برننامج مراقبنة المطاب نة وااللتنزام لكنل صنندوق  .14

التعاون مع جمينع األشنخاص المعننين بنأداء م نام الصنندوق بمنا في ذلن  أمنين الحفنظ ومراجنع  .15

الحسنابام  ووزوينده  بجمينع منا يلنزم ألداء واجبناو   وم نام   وف ا  لالئحة صناديق االستثمار  وإعداد 

 دمة من األشخاص المعنيين ويجب أن ي دم مدير و رير سنوي يتضمن و ييما  ألداء وجودا الخدمام الم

 الصندوق الت رير المشار اليه الى مجلس إدارا الصندوق.

إعداد و رير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءام المتخذا حيال ا وو ديمة الى مجلس إدارا  .16

 الصندوق.

 االلتزام ما ورد في التعليمام الخاصة بإعالنام الصناديق االستثمارية. .17
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أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع  .ح

 أنشطة صندوق االستثمار:

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

 شأن ا من يكون قد والتي أخرى م نية أعمال أو مالية استثمارام في ووكالئ    وموظفوه  ومسؤولوه 

بشكل  ذل  عنمدير الصندوق  سيفصح وفي ول  الحالة الصندوق  مع المصالح في وعارض إلى وؤدي أن أحيانا  

 يطلع التي الصندوق و ارير فيفوري في موقعة االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية موداولال والح ا  

 المتبعة اإلجراءام وطبيق عبر النوع هذا من وعارض أي لحل الصندوق مدير وسيسعى الوحدام  مالكي علي ا

 .عادل بشكل الصندوق مدير ِقبل من

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

الرياض المالية ح وقا  مباشرا أو غير  في السابق  أو مع غيرها من الكيانام األخرى التي ومتل  في ا شركة

مباشرا  وعلى سبيل المثال ف د و دم شركة الرياض المالية أو بعض الشركام التابعة ل ا خدمام معينة 

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

 سيحصل على رسوم مستح ة للصندوق عند ونفيذ أي معاملة ومويل.بشأن ورويب التمويالم للصندوق  و

من المصار  المرخصة للعمل في المملكة العربية  أيمن  م دمالحصول على ومويل في حال قيام الصندوق ب

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

ووجاري وسي وم مدير الصندوق ببذل الج د الالزم  على أساس مست ل بناء اوخاذهاسيت   الطرفينوت  بين  قد

 .الشروط للتمويل التي وح ق مصالح مالكي الوحدام أفضلللحصول على 

 المصالح المحتملة التي ينطوي وعارضوفسيرا  كامال  وشامال  وولخيصا  لكافة مواطن  أعالهال يتضمن الوارد 

ستثمار في وحدام في الصندوق. لذا فإننا نوصي وبشدا كافة المستثمرين المحتملين السعي العلي ا ا

 أي حل الصندوق مدير يحاول وسو  .المرخصينللحصول على المشورا المست لة من مستشاري   الم نيين 

 واألطرا  الوحدام ومالكي الصندوق مصالح وأخذ النية وحسن الحكمة ووخي طريق عن المصالح في وعارض

 وأي المصالح وعارض لمعالجة ستتبع التي واالجراءام السياسام و دي  وسيت . االعتبار بعين ككل المتضررا

 .م ابل دون طلب ا عند فعلي أو و محتمل مصالح وعارض

 :حق مدير الصندوق ف  تعيين مدير صندوق من الباطن .ط

 مالك مصلحة في يصب وفيما مناسبا يراه حسبما الباطن من للصندوق مدير وعيين الصندوق لمدير يحق

 .االستثمار صناديق الئحة علي ا نصت التي وال يود االنظمة بمراعاا وذل  الوحدام

 :استبداله أو الصندوق مدير لعزل المنظمة األحكام .ي

 اوخاذ أو بديل صندوق مدير لتعيين مناسبا   وراه إجراء أي واوخاذ الصندوق مدير عزل المالية السوق ل يئة يحق

 :اآلوية الحاالم من أي وقوع حال في وذل  مناسبا   وراه آخر إجراء أي

 ووقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارا دون إشعار ال يئة بذل . .1

 إلغاء ورخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارا أو سحبه أو وعلي ه من قبل ال يئة. .2

 الصندوق إللغاء ورخيصه في ممارسة نشاط االدارا.و دي  طلب إلى ال يئة من مدير  .3

 إذا رأم ال يئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل وراه جوهريا  بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. .4
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وفاا مدير الصندوق االستثمارية الذي يدير أصول االستثمار أو عجزه أو است الته مع عدم وجود شخص  .5

 ادر على إدارا أصول الصندوق.آخر مسجل لدى مدير الصندوق ق

 أي حالة أخرى وراها ال يئة بناء  على أسس مع ولة أن ا ذام أهمية جوهرية. .6

 مشغل الصندوق: .22

 مشغل الصندوق: اسم .أ

 .المالية الرياض شركة

 :الترخيص الصادر عن هيئة السوق الماليةرقم  .ب

 بموجب وعمل - سعودي ريال مليون 500 المدفوع المال رأس. م فلة مساهمة شركة المالية الرياض شركة

 .1010239234 رق  وجاري وسجلال 07070-37م برق  المالية السوق هيئة من ورخيص

 :المسجل وعنوان العمل لمشغل للصندوقالعنوان  .ج

 واحة غرناطة

  69حي الش داء  وحدا رق   – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299هاوف: 

 www.riyadcapital.com :اإللكتروني الموقع

 األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسعولياته فيما يتعلق  الصندوق: .د

 .وعادال   كامال   و ييما   الصندوق أصول و يي  .1

 .الصندوق وأحكام شروط في المحددا الت يي  ن اط في الصندوق وحدام وسعير .2

 .الصندوق واحكام شروط في المحددا و ديم ا مواعيد في واالسترداد االشتراك طلبام استالم  .3

 وأحكام شروط أو االستثمار صناديق الئحة مع وتعارض ال بحيث واالسترداد االشتراك طلبام ونفيذ .4

 . الصندوق

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

 .للصندوق ال ائمة الوحدام رصيد يوضح محدث وبسجل والملغاا  الصادرا الوحدام لجميع بسجل االحتفاظ .6

 .الوحدا سعر احتساب أو الصندوق أصول و يي  في األخطاء ووثيق .7

 أو الت يي  أخطاء جميع عنال الساب ين الوحدام مالكي ذل  في بمام المتضررين الوحدام مالكي وعويض .8

 .وأخير دون التسعير

 .الصندوق بتشغيل الصلة ذام والسجالم بالدفاور االحتفاظ .9

http://www.riyadcapital.com/
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 :أدنى بحد التالية المعلومام على يحتوي ان يجب الذي الوحدام مالكي سجل ووحديث وحفظ إعداد .10

 .التواصل وأرقام وعنوانه  الوحدام  مال  اس  ▪

 بحسننب التجاري سننجله رق  أو سننفره وازج رق  أو إقامته رق  أو الوحدام لمال  الوطنية ال وية رق  ▪

 .ال يئة وحددها أخرى وعريف وسيلة أي أو الحال 

 .الوحدام مال  جنسية ▪

 .السجل في الوحدام مال  وسجيل واريخ ▪

 .وحدام مال  كل اجراها التي بالوحدام المتعل ة الصف ام جميع بيانام ▪

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

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

 .الصندوق وأحكام شروط وحدده ما حسب الوحدام مالكي على األرباح ووزيع .11

 حق مشغل الصندوق ف  تعيين مشغل صندوق من الباطن: .ه

ولذل  لل يام بم ام وشغيل  وكليف ا وإعادا ووغييرها للخدمام مزودا ج ام وعيين الصندوق مشغلل يجوز

 .الوحدام مالكي مصلحة يح ق مابو  الصندوق

 :المهام الت  كلف  ها مشغل الصندوق طرفا ثالثا فيما يتعلق  الصندوق .و

 .يوجد ال

 :أمين الحفظ .23

 :الحفظ أمين اسم .أ

 شركة إوش إس بي سي العربية السعودية 

 :الترخيص الصادر عن هيئة السوق الماليةرقم  .ب

 .ال37-05008مورخيص هيئة السوق المالية رق  شركة إوش إس بي سي العربية السعودية 

 :المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظالعنوان  .ج

 المروج  شارع العليا. 7267

  2255-12283الرياض  

 المملكة العربية السعودية 

  www.hsbcsaudi.com الموقع االلكتروني:

 :فيما يتعلق  الصندوق ومسعولياته الحفظ ميناألدوار األساسية أل .د

ُيعّد أمين الحفظ مسننننؤوال  عن التزاماوه وف ا ألحكام الئحة صننننناديق االسننننتثمار  سننننواء أدى مسننننؤوليام  .1

السننوق  مؤسننسننام والئحةف ب ا طرفا  ثالثا  بموجب أحكام الئحة صننناديق االسننتثمار لِ بشننكل مباشننر أم كُ 

  المالية

http://www.hsbcsaudi.com/
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وُيعّد أمين الحفظ مسنننؤوال  وجاه مدير الصنننندوق ومالكي الوحدام عن خسنننائر الصنننندوق الناجمة بسنننبب  .2

  .احتيال أو إهمال أو سوء وصر  أو و صيره المتعمد

ُيعدُّ أمين الحفظ مسننننؤوال  عن حفظ أصننننول الصننننندوق وحمايت ا لصننننالح مالكي الوحدام  وهو مسننننؤول  .3

وف ا  لتعليمام  .اذ جميع اإلجراءام اإلدارية الالزمة فيم ا يتعلق بحفظ أصنننننننول الصنننننننندوقكذل  عن اوخ

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

 :حق أمين الحفظ ف  تعيين أمين حفظ من الباطن .ه

 للصندوق الباطن من للحفظ أمينا   بالعمل وابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طر  وكليف الحفظ ألمين يجوز

 موارده من الباطن من حفظ أمين أي ومصاريف أوعاب الحفظ أمين ويدفع. أصوله حفظ يتولى االستثماري

 .الخاصة

 :المهام الت  كلف  ها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق  الصندوق .و

 ال يوجد.

 :استبداله أو الحفظ أمين لعزل المنظمة األحكام .ز

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

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

ال يوم 30عين مدير الصندوق بديال  خالل ثالثين مإشعار ال يئة ومالكي الوحدام بذل  فورا  وبشكل كتابي وسي

 عمل من استالم االشعار.

 مجلس إدارة الصندوق: .24

 مع  يان نوع العضوية: ،الصندوق إدارة مجلس أعضاءأسماء  .أ

 غير مستقل مستقل  يان العضوية اسم العضو

 ✓  رئيس رائد غيث البركات  /األستاذ

 ✓  عضو عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل /األستاذ

 ✓  عضو الحر   أحمد /األستاذ

 ✓  عضو األحمدمحمد  أمل /األستاذة

  ✓ عضو فيصل  ن عبدالله المكينزي /ستاذاأل

  ✓ عضو السويلم الله عبد سطام /األستاذ

 :الصندوق إدارة مجلس أعضاء معهالر .ب

  رائد غيث البركات األستاذ/ 

 التوزيع وخدمام الوساطة ادارا مدير منصب ساب ا وشغل المساعد التنفيذي الرئيس منصب حاليا يشغل

 المصرفية في سنة 19 من أكثر خبرا لدية المالية  بالرياض االستثمارية المصرفية إلدارا ومديرا المالية  بالرياض
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 2001 عام سافوك جامعة من األعمال إدارا في الماجستير ش ادا على حاصل الشركام  ومصرفية االستثمارية

 .والمعادن للبترول ف د المل  جامعة من األعمال إدارا في البكالوريوس ش ادا على وحاصل

  عبدالرحمن عبدالعزيز المشعلاألستاذ/ 

 إدارية مناصب المشعل شغل وقد. المالية الرياض لشركة األعمال ووطوير لالستراويجية األول الرئيس هو

 مجاالم عدا في المالية السوق هيئة في عمل حيث المالية  الرياض لشركة انضمامه قبل متعددا وقيادية

 رئيس لدى مستشارا المشعل عمل كما. االستثمارية المنتجام ووطوير المالية المؤسسام على التفتيش من ا

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

الماجستير في المالية واالستثمار من جامعة نوون  ام  والبكالوريوس في المحاسبة واإلدارا المالية من جامعة 

  .هال في المملكة المتحدا

 الحر   أحمداألستاذ/ 

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

 سامبا مجموعة في لألفراد المصرفية الخدمام إدارا في الم نية مسيروه بدأ. األمريكية المتحدا الواليام

 في التوزيع لخدمام كمدير وعيينه و  ث  اإللكترونية لل نوام كمدير 2013 في المالية الرياض الى انض . المالية

2017. 

 األستاذة/ أمل محمد األحمد 

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

 الم نية مسيرو ا بدأم. الداخلية والمراجعة المحاسبة في م نية ش ادام على حصول ا إلى باإلضافة األردنية

 الرياض بن  في الداخلية المراجعة بإدارا التح ت ث  السعودية أرامكو شركة في الداخلية المراجعة إدارا في

 الشركة في المخاطر إدارا وورأست 2008 عام المالية الرياض في الداخلية المراجعة إلدارا كمديرا وعيين ا و  ث 

 .2017 في عام

 المكينزي عبدالله  ن فيصل /األستاذ

 في األس   إلدارا العام للمدير مساعد من ا واالستثمار البنكي ال طاع في مناصب عدا فيصل األستاذ شغل

. 2020 عام حتى 2012 عام من األس   محافظ مدير منصب في عمل كما. 2021 عام في المالية سامبا شركة

 في مناصب عدا و لد كما. المحافظ. إدارا في المالية الرياض شركة في عمل 2012 عام حتى 2008 عام ومن

 إدارا في سعود المل  جامعة من البكالوريوس ش ادا على حاصل. 2008 عام حتى 1996 عام من الرياض بن 

 ..1995 عام والتسويق االعمال

 األستاذ/ سطام عبد الله السويلم 

 وقطاع الصناعي لل طاع متكاملة حلول و دي  في المتخصصة ال يدروجين أنظمة لشركة التنفيذي الرئيس هو

 في األمريكية المتحدا بالواليام راكفورد كلية من األعمال إدارا في بكالوريوس على حاصل المتجددا  الطاقة

 عام األمريكية المتحدا الواليام في إيلينوي غرب جامعة من االقتصاد في الماجستير على وحصل. م2000 عام

 .م2002
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 :ومسعولياته الصندوق إدارة مجلس أدوار .ج

 .في ا طرفا   الصندوق يكون التي الجوهرية والت ارير وال رارام الع ود جميع على المواف ة .1

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

 لالئحة وف ا   الصننندوق مدير عنه يفصننح مصننالح وعارض أي على المصننادقة مناسننبا   كان ومتى اإلشننرا   .3

 .االستثمار صناديق

 التزام من للتأكد الصننندوق  مدير لدى وااللتزام المطاب ة مسننؤول مع األقل على سنننويا   مروين االجتماع .4

 .العالقة ذام واللوائح واألنظمة ال وانين بجميع الصندوق مدير

المواف ة على جميع التغييرام األساسية والغير أساسية المنصوص علي ا في الئحة صناديق االستثمار  .5

 وذل  قبل حصول مدير الصندوق على مواف ة مالكي الوحدام وال يئة او اشعاره  محيثما ينطبقال.

 وأحكام لشننننروط وف ا   الوحدام مالكي مصننننلحة يح ق بما بمسننننؤولياوه الصننننندوق مدير قيام من التأكد .6

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام الصندوق

 بالصننندوق وتعلق إفصنناحام يتضننمن آخر مسننتند وأي الصننندوق وأحكام شننروط ودقة اكتمال من التأكد .7

 علي ا المنصننوص األحكام مع وواف  ا مدى من التأكد إلى باإلضننافة للصننندوق  وإداروه الصننندوق ومدير

 .االستثمار صناديق الئحة في

 ومالكي االسنتثمار صنندوق مصنلحة يح ق وبما وحرص وعناية وم ارا واهتمام نية وحسنن بأمانة العمل .8

 .فيه الوحدام

 إدارا مجلس اوخننذهننا التي وال رارام االجتمنناعننام وقننائع جميع وبين التي االجتمنناعننام محنناضنننننننر ونندوين .9

 .الصندوق

االطالع على الت رير المتضنننننننمن و يي  أداء وجودا الخنندمننام الم نندمننة من األطرا  المعنيننة بت نندي   .10

الخدمام الجوهرية للصنننندوق  والتأكد من قيام مدير الصنننندوق بمسنننؤولياوه بما يح ق مصنننلحة مالكي 

 .الوحدام وف ا  لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في اللوائح ذام العالقة

و يي  آلية وعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعل ة بأصول الصندوق وف ا  لسياسام وإجراءام مدير  .11

 الصندوق حيال رصد المخاطر المتعل ة بالصندوق وكيفية التعامل مع ا.

االطالع على الت رير المتضننننمن جميع الشننننكاوى واإلجراءام المتخذا حيال ا  وذل  للتأكد من قيام مدير  .12

ق بمسننؤولياوه لما يح ق مصننلحة مالكي الوحدام وف ا  لشننروط وأحكام الصننندوق وما ورد في الصننندو

 .الئحة صناديق االستثمار

 

 

 :الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافآر .د
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 يت اضى ال بينما الصندوق  مدير يتحمل ا يحضره اجتماع كل عن م طوعة مكافأا المست ل العضو يت اضى

 .مبالد أية مست لين الغير األعضاء

 أي تعارض متحقق أو محتمل  ين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق: .ه

 األحوال كل وفي. الصندوق ومصالح الصندوق إدارا مجلس أعضاء مصالح بين وعارض الحاضر الوقت في يوجد ال

 الوحدام مالكي مصالح وضع على بالعمل وذل  محتمل  مصالح وعارض أي وجنب إلى الصندوق مدير يسعى

 إلى عنه باإلفصاح مصالح وعارض وجود حال في اإلدارا مجلس عضو يلتزم. أخرى مصالح أية فوق بالصندوق

 .الصندوق مدير

 جميع مجالس إدارة الصناديق الت  يشارك فيها عضو مجلس الصندوق: .و

 
 رائد. أ

 البركات 

 عبدالرحمن. أ

 المشعل

 عبدالله. أ

 الفارس

 أحمد. أ

 الحر  
 األحمد أمل. أ

أ. فيصل 

 المكينزي

أ. سطام 

 السويلم

صندوق الرياض لألسهم 

 السعودية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

فقة واالمت السعودية

 مع الشريعة

√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 القيادية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للدخل 

 المتوازن
√ √ √ X √ √ √ 

 للشركارصندوق الرياض 

 المتوسطة والصغيرة
√ √ √ X √ √ √ 

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض لإلعمار

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض للدخل

لألسهم صندوق الرياض 

 الخليجية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للمتاجرة 

  الريال
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للمتاجرة 

  الدوالر
√ √ √ X √ √ √ 

 للمتاجرة الرياضصندوق 

  الريال المتنوع
√ √ √ X √ √ √ 

 للمتاجرة صندوق الرياض

  الدوالر المتنوع
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 األمريكية
√ √ X √ √ √ √ 
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 رائد. أ

 البركات 

 عبدالرحمن. أ

 المشعل

 عبدالله. أ

 الفارس

 أحمد. أ

 الحر  
 األحمد أمل. أ

أ. فيصل 

 المكينزي

أ. سطام 

 السويلم

صندوق الرياض لألسهم 

فقة مع واالعالمية المت

 الشريعة

√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ألسهم 

 االسواق الناشئة
√ √ X √ √ √ √ 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الجريء

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الشجاع

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض المتوازن

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض المتحفظ

صندوق الرياض الجريء 

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الشجاع 

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض المتوازن 

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض المتحفظ 

 فق مع الشريعةواالمت
√ √ X √ √ √ √ 

 X X X X √ √ √ ريت الرياض صندوق

 √ √ X X √ √ √ للفرص الرياض صندوق
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 :الشرعية الرقا ة لجنة .25

 ال يوجد.

 مستشار االستثمار: .26

 ال يوجد.

 الموزع: .27

 .ال يوجد

 :مراجع الحسا ار .28

 :الحسا ار مراجع أسم .أ

 .كوبرز هاوس ووور برايس شركة

 :الحسا ار لمراجع العمل وعنوان المسجل العنوان .ب

 11452 ب ص

 11414 الرياض

 السعودية العربية المملكة

    2110400(11)966+ هاوف:

 2110401(11)966+فاكس: 

www.pwc.com 

 :ومسعولياته الحسا ار لمراجع األساسية األدوار .ج

عن ال يئة  معتمدامراجعة ال وائ  المالية للصندوق وف ا  لمعايير المحاسبة ال الحسابام مراجعي ع على عاوق 

 السعودية للمحاسبين ال انونيين وابداء الرأي في ا ووسليم ا في الوقت المحدد إلى مدير الصندوق.

 :للصندوق الحسا ار مراجع الستبدال المنظمة االحكام .د

 مراجعللصندوق  علما أن مدير الصندوق سي وم باستبدال  الحسابام مراجعي وم مدير الصندوق بتعيين 

غير مست ال  عن مدير الصندوق أو وجود ادعاءام بسوء السلوك الم ني أو  الحسابام مراجعإذا أصبح  الحسابام

السوق المالية أو ب د  و ليل وكاليف الصندوق مع الحفاظ على جودا األعمال الم دمة من  بطلب من هيئة

 المختار. الحسابام مراجعقبل 

 أصول الصندوق: .29

 :حفظ أصول الصندوق .أ
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 ي وم مدير الصندوق بحفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ واحد أو أكثر لصالح الصندوق.

 :فصل أصول الصندوق .ب

فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه األخرين  ويجب أن وحدد ول  يجب على أمين الحفظ 

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

 الصندوق  واالحتفاظ بجميع السجالم الضرورية وغيرها من المستندام التي وؤيد التزاماوه التعاقدية.

 :ملكية أصول الصندوق .ج

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 م دم المشورا أو الموزع أّي 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 م دم المشورا أو الموزع مالكا  لوحدام الصندوق  وذل  

في حدود ملكيته  أو كان مسموحا  ب ذه المطالبام بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار ُوُأفصح عن ا في 

 .وط واألحكامهذه الشر

 معالجة الشكاوى: .30

 مدير لدى مكتوبة و ديم ا المسنتثمر على فيتعين واالحكام  الشروط ب ذه يتعلق فيما شكوى أي وجود حال يف

 عند الشكاوى بمعالجة الخاصة جراءاماإل على ستثمرلما عالاط سيت  بأنه علما  لمبين أدناها العنوان على الصنندوق

  م ابل: ودون طلب ا

 شركة الرياض المالية 

  اإلدارا العامةمبنى 

  69الوحدا رق    حي الش داء 2414

  13241-7279الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 920012299الرق  المجاني:  

 . www.riyadcapital.comالموقع االلكتروني: 

 ask@riyadcapital.comالبريد اإللكتروني: 

 هيئنة لندى شنكواه إينداع للمستثمر يحنق عمنل  ينوم 15 لالخن النرد يتن  لن  أو وسنوية إلنى الوصنول وعنذر حالنة وفني

 منازعنام فني الفصنل لجننة لندى شنكواه إينداع للمشنترك يحنق كمنا المسنتثمرين  شنكاوى إدارا -المالينة السنوق

 م ندم ال يئنة اخطنرم إذا إال ال يئنة  لندى الشنكوى إينداع وارينخ منن ينومال 90م مندا مضني بعند المالينة وراقألا

 .المندا ان ضناء قبنل اللجننة لندى إيداع نا بجنواز الشنكوى

 المعلومار األخرى: .31

 : المصالح تعارضالسياسار واإلجراءار الت  ستتبع لمعالجة  .أ

 الشركام أو الصندوق ومدير ج ة من الصندوق بين آلخر وقت من المصالح في وعارض ي ع قد أو ينشأ قد

 أو برعايت ا ي ومون التي الصناديق من وغيره أخرى  ج ة من ووكالئه وموظفيه ومسؤوليه ومديريه له التابعة

 وأخذ النية وحسن الحكمة ووخي طريق عن المصالح في وعارض أي حل الصندوق مدير يحاول وسو . إدارو ا

http://www.riyadcapital.com/
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 واالجراءام السياسام و دي  وسيت . االعتبار بعين ككل المتضررا واألطرا  الوحدام ومالكي الصندوق مصالح

 .م ابل دون طلب ا عند فعلي أو و محتمل مصالح وعارض وأي المصالح وعارض لمعالجة ستتبع التي

 الصندوقالجهة القضائية المختصة ف  أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار ف   .ب

 لجنة هي االستثمار صناديق في االستثمار عن أو من ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة ال ضائية الج ة إن

 .المالية األوراق نزاعام في الفصل

 قائمة للمستندار المتاحة لمالك  الوحدار: .ج

 شروط وأحكام الصندوق. .1

 الت ارير وال وائ  المالية واال فصاحام الالزمة المتعل ة بالصندوق.  .2

 ال وائ  المالية لمدير الصندوق. .3

 .الت ارير المتعل ة بمالكي الوحدام .4

أي معلومار أخرى معروفة أو ينبغ  ان يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق  شكل معقول،  .د

دار الحاليون او المحتملون او مستشاروهم المهنيون، أو من مالكو الوح – شكل معقول  –وقد يطلبها 

 المتوقع أن تتضمنها شروط واحكام الصندوق الت  سيتخذ قرار استثمار  ناء  عليها:

 .يوجد ال

أي إعفاءار من قيود الئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ما عدا الت  ذكرر ف   .ه

 وممارساته:سياسار االستثمار 

 .يوجد ال

 اإلضافية: رمتطلبار المعلوما .32

الرئيسة المستثمر في ا  الصناديقفإن  الصندوق  على احتساب ا يت  التي والمصاريف الرسوم إلى باإلضافة

 خاضعة لرسوم أخرى.
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  :إقرار من مالك الوحدار .33

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

المصالح ال ائمة والمحتملة فيما يتعلق بأي صف ة أو خدمة  وعارضالمتعل ة باالستثمار في الصندوق وعن حاالم 

الحصول على نسخة من ا بعد التوقيع  ي دم ا مدير الصندوق  وو  ف   ما جاء في ا والمواف ة علي ا  كما جرى

 .علي ا

 
 اسم المستثمر 
 رقم الهوية 
 التوقيع 
 التاريخ 

 

 

 


