صندوق الرياض لألسهم الخليجية
Riyad Gulf Equity Fund
صندوق الرياض لألسهم الخليجية هو صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في األسهم الخليجية المتوافقة مع
الضوابط الشرعية باستثناء األسهم السعودية
مدير الصندوق :شركة الرياض المالية

الشروط واألحكام
روجعت شرررررروط و حكام ال رررررندوق من قبل مجلس إدارة ال رررررندوق ولمت الم الية .ليهاح ويمدمل مدير ال رررررندوق و .درررررا مجلس ادارة
ال ندوق مجممعين ومنفردين كامل الم سؤولية .ن دقة واكممال المعل مات ال اردة لي ال شروط واألحكامح كذلك يير ويؤكد .دا مجلس
إدارة ال ررندوق ومدير ال ررندوق رردة واكممال المعل مات ال اردة لي الشررروط واألحكام ،وييرون يدررا ويؤكدون ن المعل مات والبيانات
ال اردة لي الشروط واألحكام غير مدللةح
واليت هيئة الس ق المالية .لى طرح وحدات ال ندوقح ال لمدمل الهيئة ّي مسؤولية .ن مدم يات شروط و حكام ال ندوق ،وال لعطي ّي
لأكيد يمعلق دقمها و اكممالها ،وال لعطي هيئة السررررر ق المالية ّي ل صرررررية شرررررأن جدول االسرررررمدمار لي ال رررررندوق من .دم  ،وال لعني
م اليمها .لى طرح وحدات ال ندوق ل صيمها االسمدمار لي  ،ولؤكد  .لى ن قرار االسمدمار لي ال ندوق يع د للمسمدمر و من يمدل ح
لخدع شروط و حكام هذا ال ندوق والمسمندات االخرل كالة لالئدة صناديق االسمدمار ال ادرة .ن هيئة الس ق المالية ،كما ن المعل مات
المي لمدررمنها الشررروط واألحكام والمسررمندات األخرل وحس ر .لم مدير ال ررندوق ماريخ لدديدها لدم ي .لى ال رراح كامل وواض ر وصرردي
وغير مدلل .ن جميع الديائق الج هرية المي لخص ال ندوقح كما يمعين .لى المسمدمرين الراغبين االسمدمار قرا ة شروط و حكام ال ندوق
مع المسررمندات االخرل لل ررندوق ولهم مدم يالها قبل الخاذ اليرار االسررمدماريح يعد مالك ال حدات قد وقع .لى شررروط و حكام ال ررندوق
وقبلها .ند اشمراك لي ي وحدة مدرجة من وحدات ال ندوقح كما يمكن االطالع .لى دا ال ندوق ضمن لياريره
نن ر المسررمدمرين يرا ة شررروط و حكام ال ررندوق ولهمهاح ولي حال لعذر لهم شررروط و حكام ال ررندوق ،نن ر
مهنيح

األخذ مشر رة مسررمشررار

لم ا.مماد صندوق الرياض لألسهم الخليجية .لى ن صندوق اسمدمار مم الق مع الد ا ط الشر.ية المجازة من قبل اللجنة الشر.ية المعينة
لل ندوقح

صدرت شروط و حكام ال ندوق ماريخ  1ريل 2009م ،ولم إجرا آخر لدديث لها ماريخ  01مارس 2022م
واليت هيئة الس ق المالية .لى االسممرار لي طرح وحدات ال ندوق لي لاريخ 2008/12/20م
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ملخص ال ندوق
1ح اسم ال ندوق

صندوق الرياض لألسهم الخليجية.

2ح لئة ال ندوق/ن ع

صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في األسهم الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
باستثناء األسهم السعودية.

3ح اسم مدير ال ندوق

شركة الرياض المالية.

4ح هدف ال ندوق

هو صننندوق عام مفتوح يدار من الباطن ويسننتثمر في محفظة من األسننهم الخليجية ،باسننتثناء
السننننعودية ،المتوافقة مع الضننننوابط الشننننرعية المقرة من اللجنة الشننننرعية ويهدف إلى تحقيق
تنمية رأس المال على المدى الطويل.

5ح مسم ل المخاطر

يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية.

6ح الدد األدنى لالشمراك

الحد األدنى لالشتراك في الصندوق  5000ريال سعودي بينما الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
أو االسترداد  1000ريال سعودي.

7ح يام المعامل/الميييم

جميع أيام اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع.

8ح يام اإل.الن

سننيقوم مدير الصننندوق بنشننر أسننعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التعامل/التقييم على
الموقع االلكتروني لشنننركة السنننوق المالية السنننعودية (تداول) وعلى الموقع االلكتروني لمدير
الصندوق.

ال ندوق

واالسمرداد

9ح م .د دلع قيمة االسمرداد
10ح سعر ال حدة .ند الطرح
األولي (الييمة االسمية)
11ح .ملة ال ندوق
12ح مدة ال ندوق ولاريخ
اسمدياق ال ندوق
13ح لاريخ داية ال ندوق
14ح لاريخ إصدار الشروط
واألحكام ،وآخر لدديث لها
15ح رس م االسمرداد المبكر
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الحد األقصننى للمدة ما بين عملية االسننترداد وصننرف مبلس االسننترداد المسننتحق لمال
االستثمارية هو خمسة أيام عمل.

الوحدة

ال ينطبق حيث سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق.
ريال سعودي.
الصندوق مفتوح ال يوجد مدة محددة.
بدأ الصندوق في  14فبراير 2006م.
صنننننندرت شننننننرون وأحكام الصننننننندوق بتاريخ  1أبريل 2009م ،وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ 01
مارس 2022م.
ال يوجد.
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16ح المؤشر االسمرشادي

سنننيقوم مدير الصنننندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشنننر االسنننترشنننادي "مؤشنننر ايديال ريتنجز
اإلسالمي لألسواق الخليجية باستثناء السعودية  -للمستثمر السعودي Ideal Ratings GCC
."ex Saudi Islamic index – Saudi Investor

17ح اسم مشغل ال ندوق

شركة الرياض المالية.

18ح اسم مين الدفظ

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

19ح اسم مراجع الدسا ات

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون.

20ح رس م إدارة ال ندوق

 %1.85سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق.

21ح رس م االشمراك

رسوم االشتراك :بحد أعلى  %2من قيمة االشتراك.

واالسمرداد

رسوم االسترداد :ال يوجد.

22ح رس م مين الدفظ

 %0.08سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق ،باإلضافة إلى  50دوالر أمريكي للصفقة
الواحدة.

23ح م اريف المعامل

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية.

24ح رس م وم اريف خرل

سننيتحمل الصننندوق جميع المصنناريف والنفقات االخرى الناتجة عن أنشننطه الصننندوق (إال إذا تم
استثناءها) ،ويتوقع أال تتجاوز هذه المصاريف  %0.20من قيمة صافي أصول الصندوق سنويا.

25ح رس م األدا

ال يوجد.
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1ح صندوق االسمدمار:
)

اسم ال ندوق ولئم ون : .
صندوق الرياض لألسهم الخليجية ،وهو صندوق استثماري عام مفتوح يدار من الباطن ويستثمر في األسهم
الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من اللجنة الشرعية باستثناء األسهم السعودية.

ب)

لاريخ إصدار شروط و حكام ال ندوق وآخر لدديث لها:
صدرت شرون وأحكام الصندوق بتاريخ  1أبريل 2009م ،وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ  01مارس 2022م.

ج)

لاريخ م الية هيئة الس ق المالية .لى طرح وحدات ال ندوق:
تم تأسيس الصندوق في  14فبراير 2006م ،ووافقت هيئة السوق المالية على االستمرار في طرح وحداته
بتاريخ 2008/12/20م.

د)

مدة صندوق االسمدمار:
ال يوجد مدة محددة للصندوق.

2ح النظام المطبق:
يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات
العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
3ح سياسات االسمدمار وممارسال :
ح األهداف االسمدمارية لل ندوق:
هو صندوق عام مفتوح يدار من الباطن ويستثمر في محفظة من األسهم الخليجية المتوافقة مع الضوابط
الشرعية المقرة من اللجنة الشرعية باستثناء األسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على
المدى الطويل.
بح ن اع األوراق المالية المي س ف يسمدمر ليها ال ندوق شكل ساسي:
يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق اإلمارات العربية
والكويت وقطر والبحرين وعمان المتفقة مع الضوابط الشرعية ،ولتحقيق أهدافه يمكن للصندوق أن يستثمر
في اآلتي:
 .1االستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر واألسهم المدرجة في أسوق األسهم الموازية.
 .2االستثمار في أسهم الشركات الخليجية المدرجة خارج بلدانها.
 .3االستثمار في الطروحات األولية.
 .4االستثمار في حقوق األولوية المتداولة.
صندوق الرياض لألسهم الخليجية
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 .5االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت).
 .6االستثمار في صناديق المؤشرات (.)ETF
 .7االستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من اللجنة الشرعية
والمصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري (المصنفة من أي جهة
تصنيف ائتماني) وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تل األطراف المصدرة سيقوم مدير
الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار االستثماري بما
يشمله ذل من تحليل ائتماني للمصدر ولألوراق المالية ذات العالقة.
 .8االستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية
المذكورة أعاله ،وبما ال يتنافى مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار.
جح سياسات لركيز االسمدمار لي وراق مالية معينة ،او لي صنا.ة او مجم .ة من اليطا.ات ،او لي لد
معين او منطية جغرالية معينة ،لشممل .لى الدد األدنى واالق ى لملك األوراق المالية:
يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق اإلمارات العربية
والكويت وقطر والبحرين وعمان المتفقة مع الضوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر الصندوق ،وسيقوم مدير
الصندوق باالعتماد على سياسة استثمارية تتيح له إمكانية تركيز استثماراته في فئات متنوعة من األوراق
المالية كما هو موضح أدناه.
دح جدول ي ض نسبة االسمدمار لي كل مجال اسمدماري دده األدنى واأل.لى:
الدد األدنى

الدد األ.لى

ن ع األص ل
أسهم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق اإلمارات العربية
والكويت وقطر والبحرين وعمان.

%75

%100

أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر واألسهم المدرجة في أسواق
األسهم الموازية.

%0

%10

اسهم الشركات الخليجية المدرجة خارج بلدانها.

%0

%10

الطروحات األولية.

%0

%10

حقوق األولوية المتداولة.

%0

%10

الصناديق العقارية المتداولة (ريت).

%0

%25

صناديق المؤشرات (.)ETF

%0

%10

أدوات أسواق النقد والصكوك.

%0

%25

وحدات صناديق االستثمار التي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في
المجاالت االستثمارية.

%0

%25

هح س اق األوراق المالية المي يدممل ن يشمري ويبيع ال ندوق ليها اسمدمارال :
مع مراعاة ما هو وارد في الفقرة (د) أعاله ،فإن الصندوق يستثمر أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات
الخليجية المدرجة في أسواق اإلمارات العربية والكويت وقطر والبحرين وعمان المتفقة مع الضوابط الشرعية.
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وح اإلل اح .ما إذا كان مدير ال ندوق ين ي االسمدمار لي وحدات صندوق االسمدمار:
يحق لمدير الصندوق أو تابعيه أو موظفيه االستثمار في الصندوق دون أن يكون لهذا االستثمار معاملة خاصة
عن االستثمارات األخرى لباقي المشتركين في وحدات الصندوق.
زح ن اع المعامالت واألسالي واألدوات المي يمكن لمدير ال ندوق اسمخدامها غرض الخاذ قرارال
االسمدمارية ل ندوق االسمدمار:
يعتمد مدير الصندوق في إدارته على استخدام الوسائل البحثية والتركيز على الشركات التي تتميز بعوامل
أساسية قوية وعناصر واعدة على المدى الطويل .وتبدأ دورة اتخاذ قرارات االستثمار بتحديد الشركات المالئمة
من خالل توصيات المحللين الماليين ،بعد أن يتم إجراء تحليل كمي للشركات بناء على مؤشرات أساسية مثل
مكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية ونسبة الربح الموزع إلى السعر ومعدل العائد على حقوق المساهمين وغير
ذل  ،وبعد إجراء تحليل نوعي شامل بما في ذل الزيارات الميدانية للشركات بهدف تقييم كل شركة على حده
ومعرفة االتجاهات الم ستقبلية لها والوصول لتقييم عادل للسهم .يقوم مدير الصندوق بعد ذل بالبدء في
توزيع األصول مع األخذ بعين االعتبار األوزان النسبية للشركات في المؤشر االسترشادي ومتطلبات المخاطرة
واتجاه السوق واألوضاع االقتصادية والسياسية ومدى ومالءمتها ألغراض الصندوق ،ومن ثم يقوم بتكوين
خليط مثالي ألصول الصندوق بهدف تقليل المخاطر.
حح ن اع األوراق المالية المي ال يمكن إدراجها ضمن اسمدمارات ال ندوق:
ال يوجد.
طح ي قيد آخر .لى ن ع من األوراق المالية و األص ل األخرل المي يمكن لل ندوق االسمدمار ليها:
ال توجد أي قيود أخرى فيما عدا القيود والحدود االستثمارية التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشرون
وأحكام هذا الصندوق.
يح الدد الذي يمكن لي اسمدمار ص ل ال ندوق لي وحدات صندوق و صناديق االسمدمار يديرها مدير
ال ندوق و مديرو صناديق آخرون:
يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات صندوق استثمار اخر أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة والتي
تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية المذكورة أعاله ،وبما ال يتنافى مع متطلبات الئحة
صناديق االستثمار بحد أعلى  %25من صافي قيمة أصوله ،في حال تم االستثمار في صناديق استثمار يديرها
مدير الصندوق فسيراعي مدير الصندوق عدم احتساب رسوم مضاعفة على تل االستثمارات.
كح صالحيات صندوق االسمدمار لي اإلقراض واالقمراض وسياسة مدير ال ندوق شأن ممارسة صالحيات
اإلقراض واالقمراض و يان سياسم ليما يمعلق رهن ص ل ال ندوق:
يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرن أال تزيد على  %10من صافي أصول الصندوق ،وينبغي
أن يكون هذا التمويل مقدما من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقا مع الضوابط الشرعية ،وال يجوز
للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها ،ما لم يكن ذل ضروريا
لعملية االقتراض المسموح له بها .وسوف يبذل مدير الصندوق الجهد الالزم للحصول على التمويل بأفضل
الشرون للصندوق ،ولن يقوم الصندوق بإقراض أصوله.
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لح الدد األ.لى للمعامل مع ي طرف نظير:
لن يتجاوز الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير نسبة  %25من صافي قيمة أصول الصندوق ،وبما يتماشى
مع الئحة صناديق االستثمار.
مح سياسة مدير ال ندوق إلدارة مخاطر ال ندوق:
عند اتخاذه لقراراته االستثمارية ،سيتوخى مدير الصندوق الحرص في أن تكون تل القرارات متوافقة مع اعلى
معايير الممارسات العالمية لالستثمار التي تحقق األهداف االستثمارية للصندوق وبحيث تراعي التالي:
▪

توزيع استثمارات الصندوق بشكل يراعي المخاطر المرتبطة باألوراق المالية المستثمر فيها وفئة األصول
التي تنتمي إليها.

▪

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

▪

مراعاة اال لتزام بالقيود االستثمارية التي تفرضها األنظمة واللوائح المطبقة التي تتضمن تحقيق مصالح
مالكي الوحدات.

نح المؤشر االسمرشادي ،اإلضالة إلى معل مات .ن الجهة المزودة للمؤشر ،واألسس والمنهجية الممبعة
لدساب المؤشر:
سيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي "مؤشر ايديال ريتنجز اإلسالمي لألسواق
الخليجية باستثناء السعودية  -للمستثمر السعودي Ideal Ratings GCC ex Saudi Islamic index – Saudi
 "Investorالمزود من قبل شركة ايديال ريتنجز حسب األسس والمنهجية المتبعة لديهم ،ويمكن الحصول على
أداء المؤشر من خالل موقع الرياض المالية على اإلنترنت  www.riyadcapital.comوسيتم اإلفصاح عن أداء
المؤشر االسترشادي بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء الصندوق.
سح .ي د المشميات:
ال يوجد.
عح ي إ.فا ات ل الق .ليها هيئة الس ق المالية شأن ي قي د و حدود .لى االسمدمار:
ال يوجد.
4ح المخاطر الرئيسة لالسمدمار لي ال ندوق:
أن الصندوق معرض لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته.
أ.
ب.

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

ج.

ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل
األداء السابق.
محلي.

د.

االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعا لدى أي بن

ه.

يتحمل مالكي الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق.

و.

يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية ،وتشمل هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى تغير في صافي أصول
الصندوق أو عائداته ما يلي:
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

مخاطر الس ق المالية :نظرا ألن تقييم الصندوق يتم على أساس القيمة السوقية لألوراق المالية التي
يمتلكها ،فإن القيمة الرأسمالية الستثمارات الصندوق ستبقى متقلبة بسبب تقلب السوق المالية.
المخاطر االقم ادية :ترتبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع االقتصادي العام الذي
يؤثر في ربحية الشركات وفي مستوى التضخم ومعدالت الفائدة والبطالة ،لذل فإن التقلبات
االقتصادية تؤثر سلبا وإيجابا على اداء الصندوق.
مخاطر ليلبات سعر ال حدة :يتعرض سعر الوحدة في الصندوق إلى التقلبات بسبب تقلبات أسعار
األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق ،مما قد يؤثر سلبا على استثمارات العمالء.
المخاطر السياسية واليان نية واألنظمة والل ائ  :وتتمثل بحاالت عدم االستقرار السياسي أو صدور
تشر يعات أو قوانين جديدة أو إحداث تغييرات في التشريعات أو القوانين الحالية مما قد يؤثر سلبا على
استثمارات الصندوق.
مخاطر العملة :قد يستثمر الصندوق في بعض األصول االستثمارية المقومة بعمالت أخرى غير عملة
الصندوق ،مما يعني أن تقلبات أسعار صرف تل العمالت االخرى سوف تؤثر على قيمة سعر وحدات
الصندوق.
مخاطر الميلبات لي سعار الفائدة :هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيير
في أسعار الفائدة ،ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل إيجابي أو سلبي
بتقلبات أسعار الفائدة.
مخاطر الك ارث الطبيعية :والتي قد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق خارج عن إرادة مدير
الصندوق.
مخاطر لعارض الم ال  :قد تنشأ هناك حاالت تتعارض فيها مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات
العالقة مع مصالح المشتركين في الصندوق مما يحد من قدرة مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة
على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبا على الصندوق.
مخاطر اال.مماد .لى م ظفي مدير ال ندوق :يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على
مهارات وخبرات الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق ،وبالتالي فقد تتأثر عوائد الصندوق
سلبا نتيجة لتغير القائمين على إدارة الصندوق.
مخاطر المس يات المي يي م ها مين الدفظ :يكون أمين الحفظ معرضا الرتكاب االخطاء عند اجراءه
لعمليات تسويات الصندوق.
مخاطر اال.مماد .لى المينية :يعتمد مدير الصندوق على تكنولوجيا المعلومات في ادارة الصندوق
وحفظ السجالت الخاصة بأصول بالعمالء ،وقد تتعرض نظم المعلومات التي يستخدمها مدير الصندوق
لالختراقات أو الهجمات الفيروسية أو إلى االعطال الفنية مما قد يؤخر عملية االستثمار أو يؤدي إلى
اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة تؤثر سلبا على سعر الوحدة.
مخاطر المنبؤ البيانات المالية المسميبلية :احدى الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية
اتخاذ القرار االستثماري هي التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية ،ولكن قد تختلف النتائج الفعلية عن تل
المتوقعة وبالتالي يمكن لذل ان يؤثر سلبا على اداء الصندوق.
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مخاطر لركز االسمدمارات  :هي المخاطر الناجمة عن تركز استثمارات الصندوق في أسهم أو قطاعات
معينة تحددها طبيعة واهداف الصندوق أو المؤشر االسترشادي.
مخاطر إ.ادة االسمدمار  :وهي المخاطر الناشئة عند تواريخ استحقاق الودائع أو المرابحات من عدم
ضمان اعادة استثمار مبالس االستثمار االصلية ومستحقاتها سواء من الفوائد أو االرباح بنفس االسعار
السابقة ،وكذل في حالة االستثمار في الصكوك او السندات فقد ال يتم استثمار توزيعاتها بنفس
األسعار التي تم عند شراء هذه الصكوك أو السندات أو قد ال يجد عند استحقاقها او استدعاءها أوراقا
مالية مماثلة في شرون الدفع.
مخاطر االسمدمارات الشر.ية :تتمثل بالقيود الشرعية لالستثمار المقررة من اللجنة الشرعية للرياض
المالية والتي على ضوئها يتم تحديد الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية .حيث قد تحد هذه القيود
من الفرص االستثمارية المتاحة أمام مدير الصندوق أثناء إدارته للصندوق ،كما قد يؤدي خروج بعض
الشركات عن هذه القيود إلى التخلص من هذه الشركات بأسعار غير مالئمة.
مخاطر االسمدمار لي دوات دين غير م نفة ائممانيا :في حالة عدم توفر تصنيف ائتماني ألدوات
الدين الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم
تل األدوات بما تشمله من تحليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل اتخاذ القرار االستثماري
وذل يعتبر جزء من المخاطر التي قد يتأثر بها أداء الصندوق.
مخاطر االسمدمار لي حي ق األول ية :حقوق األولوية المتداولة معرضة لتقلبات سعرية بسبب ظروف
السوق بشكل عام أو الشركات ذات العالقة مما قد يكون له تأثير على قيمة استثمارات وأداء الصندوق.
مخاطر االسمدمارات العيارية :ينطوي االستثمار في وحدات صناديق العقار المتداولة على التعرض
لمخاطر التغير في قيمة األصول العقارية المستثمر فيها ،باإلضافة الى تعرض تل الوحدات للتذبذب
السعري في السوق.
مخاطر المم يل :ال ينوي الصندوق التمويل كاستراتيجية أساسية لالستثمار ولكن في حالة التمويل
بغرض إدارة الصندوق بكفاءة وفاعلية فإن هناك احتمالية لتأخر الصندوق عن السداد مما قد يؤثر على
أداء الصندوق سلبا.
مخاطر نمائج المخ يص :في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية ،فال يعتبر مدير الصندوق
ضامنا لعدد األوراق المالية التي من الممكن تخصيصها للصندوق خالل عملية بناء سجل األوامر .وبالتالي
فإن الصندوق معرض لمخاطر التخصيص بنسبة تقل عن المبلس المطلوب االكتتاب به أو مخاطر عدم
التخصيص.
مخاطر لأخر إدراج األوراق المالية المكمم ليها :في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية،
فإن هذه االكتتابات تكون مرتبطة بموعد إدراجها في السوق المالية ،وبالتالي فإن أي تأخير في اإلدراج
يعتبر من المخاطر التي قد تؤثر على استثمارات وأداء الصندوق.
مخاطر .دم الم زيع و خفض الم زيعات :قد يقوم مصدر الورقة المالية بخفض أو ايقاف توزيعاتها
لمشاكل اساسية طارئة أو دفعات والتزامات غير متوقعة ،مما يؤثر على عوائد الصندوق أو انخفاض
توزيعاته أو انعدامها.
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مخاطر االسمد.ا  :قد تحمل بعض األوراق المالية خيار االستدعاء ،حيث يتيح هذا الخيار لمصدر الورقة
المالية أن يستدعي الورقة المالية قبل تاريخ استحقاقها (الصكوك مثال) ،وقد ينتج عن ذل تعرض
الصندوق إلى مخاطر إعادة االستثمار.
مخاطر ممعلية الم در :قد تتعرض قيمة استثمارات الصندوق إلى تغيرات كبيرة في بعض األحيان
بسبب نشاطات ونتائج أعمال الشركات المصدرة لألوراق المالية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.
مخاطر انخفاض الم نيف االئمماني :في حالة انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر أي ورقة مالية يملكها
الصندوق ليقل عن التصنيف االئتماني االستثماري فإن مدير الصندوق قد يضطر للتخلص منها ،مما
يعرض تل الورقة المالية لتقلبات حادة وبالتالي قد يؤثر ذل سلبا على سعر الوحدة
مخاطر االئممان :قد يتعرض أحد أطراف التعامل أو الجهة المصدرة ألي ورقة مالية سواء كانت جهة
سيادية أو شركة لعدم القدرة أو االستعداد لتلبية التزاماتها المالية في وقت محدد أو مطلقا.
مخاطر السيطرة .لى نسبة كبيرة من ص ل ال ندوق :قد يمل بعض عمالء الصندوق نسبة كبيرة
من أصوله مما قد يؤثر على توزيع استثمارات الصندوق في حال تمت عملية انسحاب ألحد او مجموعة
من هؤالء العمالء المسيطرين ،وذل قد يؤثر على عوائد الصندوق.
مخاطر السي لة  :قد ال يتمكن مدير الصندوق من تلبية جميع طلبات االسترداد إذا بلس إجمالي قيمة
تل الطلبات  %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق أو إذا لم يتمكن من تسييل بعض استثماراته
نتيجة ضعف أو انعدام التداول في السوق.
مخاطر الدريبة والزكاة :قد يتحمل مالكي وحدات الصندوق اآلثار الضريبية والزكوية المترتبة على
االشتراك أو على االحتفاظ بوحدات الصندوق او استردادها بموجب القوانين السارية في البلدان التي
يحمل ون جنسيتها أو رخصة االقامة فيها أو تعتبر محل اقامة عادية لهم أو موطنا مختارا لهم .ويتحمل
مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة إن وجدت على استثماراتهم في الصندوق او على الزيادة
في رأس المال الناشئة عنها.
مخاطر االسمدمار لي ال ناديق االسمدمارية األخرل :في حالة استثمار الصندوق في صناديق
استثمارية أخرى فإن جميع المخاطر المذكورة سابقا تنطبق أيضا على تل الصناديق.

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

بالتعاون مع إدارة المخاطر

6ح لئة المسمدمرين المسمهدلة لالسمدمار لي ال ندوق:
يستهدف الصندوق فئة المستثمرين الراغبين باالستثمار في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق اإلمارات
العربية والكويت وقطر والبحرين وعمان المتفقة مع الضوابط الشرعية بما ينطوي عليه ذل من مخاطر عالية.
7ح قي د/حدود االسمدمار:
يقر مدير الصندوق بالتزامه خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشرون
وأحكام هذا الصندوق.
صندوق الرياض لألسهم الخليجية

Page 10 of 41

8ح العملة:
الصندوق مقوم بالريال السعودي .وفي حالة االشتراك بعملة أخرى غير عملة الصندوق المحددة ،فيتم تطبيق سعر
الصرف المعمول به في التاريخ المعني بغرض تحويل عملة المستثمر إلى عملة الصندوق .ويحق لمدير الصندوق
االستثمار في األوراق المالية واألصول بعمالت غير عملة الصندوق.
9ح ميا ل الخدمات والعم الت وااللعاب:
ح لفاصيل لجميع المدل .ات من ص ل صندوق االسمدمار ،وطريية احمسا ها:
الرس م

المفاصيل وطريية االحمساب

رسوم االشتراك

بحد أعلى  %2من قيمة االشتراك

رسوم االسترداد/االسترداد
المبكر

ال يوجد

رسوم نقل الملكية

ال يوجد

رسوم إدارة

 %1.85سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق

رسوم خدمات إدارية

 %0.10سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق

رسوم حفظ

 %0.08سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق باإلضافة إلى ما يعادل
 50دوالر أمريكي للصفقة الواحدة.

رسوم هيئة السوق المالية
رسوم السوق المالية
السعودية (تداول)

 7,500ريال سنويا
 5,000ريال سنويا

مصاريف التعامل

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية

مصاريف مراجع الحسابات

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية

رسوم المؤشر االسترشادي

يتحملها مدير الصندوق

مكافآت أعضاء مجلس ادارة
الصندوق

يتحملها مدير الصندوق

مصاريف اللجنة الشرعية

يتحملها مدير الصندوق

المصاريف األخرى وتشمل
مصروفات نشر المعلومات
والتقارير والقوائم المالية
للصندوق

سيتحمل الصندوق جميع المصاريف والنفقات االخرى الناتجة عن أنشطه
الصندوق (إال إذا تم استثناءها) ،ويتوقع أال تتجاوز هذه المصاريف %0.20
من قيمة صافي أصول الصندوق سنويا.

بناء على طريقة احتساب رسوم ومصاريف الصندوق المنصوص عليها أعاله ،أو حسب االتفاق مع مقدم الخدمة،
يتم احتساب بعض الرسوم إما من إجمالي أو من صافي أصول الصندوق.
بح جدول ي ض جميع الرس م والم اريف ،مع كيفية حساب ميا ل الخدمات والعم الت واأللعاب ،ووقت
دلعها من قبل ال ندوق:
الرس م والم اريف

رس م االشمراك

صندوق الرياض لألسهم الخليجية

طريية احمسا ها

بحد أعلى  %2من قيمة
االشتراك

مدال المراضي

إذا تم االشتراك ب  10,000ريال فإن الرسوم
تكون  200ريال تخصم فورا من حساب العميل
ومن ثم يتم منح العميل عدد وحدات من
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مدال المراضي

الرس م والم اريف

طريية احمسا ها

رس م
االسمرداد/االسمرداد
المبكر

ال يوجد

ال ينطبق

رس م نيل الملكية

ال يوجد

ال ينطبق

الصندوق بما يعادل  9,800ريال في يوم تاريخ
تنفيذ عملية االشتراك.

إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم
رس م إدارة

 %1.85سنويا من قيمة
صافي أصول الصندوق

تاريخ التقييم  10,000,000ريال فإن األتعاب
االدارية ليوم واحد هي
(506.85 = )365÷1×%1.85×10,000,000
ريال.
إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم

رس م خدمات إدارية

 %0.10سنويا من قيمة

تاريخ التقييم  10,000,000ريال فإن األتعاب

صافي أصول الصندوق

االدارية ليوم واحد هي
( 27.38 = )365÷1×%0.10×10,000,000ريال.

 %0.08سنويا من قيمة
صافي أصول الصندوق
رس م حفظ

باإلضافة إلى ما يعادل 50
دوالر أمريكي على الصفقة
الواحدة.

إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق في يوم
تاريخ التقييم  10,000,000ريال فإن رسوم
الحفظ ليوم واحد هي
( 41.10 = )365÷1×%0.08×10,000,000ريال.
 7500ريال سنويا يتم حسابها بشكل يومي

رس م هيئة الس ق
المالية

 7,500ريال سنويا

رس م الس ق المالية
السع دية (لداول)

 5,000ريال سنويا

واضافتها للتقييم بشكل تجميعي ومن ثم
خصمها نهاية السنة 20.55=1× )365÷7500( -
ريال عن يوم واحد.
 5000ريال سنويا يتم حسابها بشكل يومي
واضافتها للتقييم بشكل تجميعي ومن ثم
خصمها نهاية السنة 13.70=1× )365÷5000( -
ريال عن يوم واحد.
نسبة من قيمة التداول ،على سبيل المثال لو

م اريف المعامل

ستُ حمل على الصندوق

كانت عمولة التداول ( )0.00155من قيمة أي

بالتكلفة الفعلية

صفقة وكانت قيمة الصفقة مليون ريال ،سيقوم
الصندوق بدفع  1550ريال للوسيط

م اريف مراجع
الدسا ات

صندوق الرياض لألسهم الخليجية

ستُ حمل على الصندوق
بالتكلفة الفعلية

يتم حسابها بشكل يومي واضافتها للتقييم
بشكل تجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة -
( 16.44=1× )365÷6000عن يوم واحد.
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الرس م والم اريف

مدال المراضي

طريية احمسا ها

بافتراض أن مصاريف المراجعة للصندوق هي
 6000ريال سعودي.
رس م المؤشر
االسمرشادي
مكالآت .دا مجلس
ادارة ال ندوقح
م اريف اللجنة
الشر.ية

يتحملها مدير الصندوق

ال ينطبق

يتحملها مدير الصندوق

ال ينطبق

يتحملها مدير الصندوق

ال ينطبق

سيتحمل الصندوق جميع
الم اريف األخرل
ولشمل م رولات
نشر المعل مات
والميارير والي ائم
المالية لل ندوق

المصاريف والنفقات االخرى
الناتجة عن أنشطه

إذا كانت قيمة صافي أصول الصندوق هي
 10،000،000ريال ،وكانت المصاريف والنفقات

الصندوق (اال إذا تم
استثناءها) ،ويتوقع أال
تتجاوز هذه المصاريف
 %0.20من قيمة صافي

األخرى للصندوق تمثل  %0.20من صافي
األصول فإن المصاريف األخرى ليوم واحد هي:
( 54.79 = )365÷1×%0.20×10،000،000ريال.

أصول الصندوق سنويا.
لن يتحمل الصننندوق أي رسننوم أو تكاليف بخالف ما ذكر في الجدول أعاله .هذا ولن يتم خصننم غير المصنناريف
الفعلية للصندوق.
جح جدول المراضي ي ض

نسبة لكاليف ال ندوق إلى الييمة اإلجمالية ألص ل ال ندوق .لى مسم ل

ال ندوق ومالك ال حدة خالل .مر ال ندوق. ،لى ن يشمل نسبة المكاليف الممكررة والغير ممكررة:
بافتراض ان متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل السنة هو مائة مليون ( )100،000،000ريال سعودي.
نسبمها من ص ل ال ندوق

النسبة من المبلغ المسمدمر لمالك
ال حدات

رس م االشمراك

ال ينطبق

%2

رس م االسمرداد/االسمرداد المبكر

ال يوجد

ال يوجد

رس م نيل الملكية

ال يوجد

ال يوجد

رس م اإلدارة

%1.85

%1.85

رس م خدمات ادارية

%0.10

%0.10

رس م مين الدفظ

%0.08

%0.08

م اريف مراجع الدسا ات ( 30لف ريال
سن يا .لى سبيل المدال)

%0.03

%0.03

م اريف المعامل

حسب التكلفة الفعلية

حسب التكلفة الفعلية

رس م المم يل

حسب التكلفة الفعلية

حسب التكلفة الفعلية

%0.0075

%0.0075

الرس م والم اريف

رس م هيئة الس ق المالية ( 7،500ريال
سن يا)

صندوق الرياض لألسهم الخليجية
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الرس م والم اريف

نسبمها من ص ل ال ندوق

النسبة من المبلغ المسمدمر لمالك
ال حدات

رس م شركة الس ق المالية السع دية
( 5،000ريال سن يا)

%0.005

%0.005

الم اريف األخرل

%0.20

%0.20

%2.2725

%2.2725

ال يوجد

%2

2725ح%2

2725ح%4

إجمالي نسبة المكاليف الممكررة
إجمالي نسبة المكاليف الغير ممكررة
إجمالي الرس م والم اريف

دح لفاصيل ميا ل ال فيات المفروضة .لى االشمراك واالسمرداد ونيل الملكية المي يدلعها مالك
ال حدات وطريية احمسا ها:
يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك بحد أعلى  %2تخصم عند االشتراك في الصندوق ،وال يوجد هناك رسوم
على االسترداد أو نقل الملكية.
هح المعل مات الممعلية المخفيدات والعم الت الخاصة وشرح سياسية مدير ال ندوق شأن المخفيدات
والعم الت الخاصة:
يحق لمدير الصندوق ووفقا لتقديره الخاص خفض الرسوم المتعلقة باالشتراك واإلدارة وأي رسوم أخرى
يتقاضاها .كما يجوز لمدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشرون اآلتية:
▪

إذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشرون لمدير الصندوق.

▪

إذا جاز اعتبار السننننلع أو الخدمات التي يتلقاها مدير الصننننندوق بشننننكل معقول على أنها لمنفعة عمالء
مدير الصندوق.

▪

إذا كان مبلس أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقوال في تل

الظروف.

ويقصد بترتيبات العمولة الخاصة ،الترتيبات التي يتلقى بموجبها مدير الصندوق سلعا أو خدمات إضافة إلى
خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة يتم دفعها مقابل الصفقات التي توجه من خالل ذل

الوسيط.

وح المعل مات الممعلية الزكاة و /و الدريبة (إن وجدت):
إن الرسوم والمصاريف المذكورة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة ،وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا
لألسعار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية ،وال يقوم الصندوق باحتساب
ودفع الزكاة عن استثماراته ،حيث يتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الزكاة إن وجدت على استثماراتهم في
الصندوق او على الزيادة في رأس المال الناشئة عنها.
زح

ي .م لة خاصة يبرمها مدير ال ندوق (إن وجدت):
ال يوجد.

صندوق الرياض لألسهم الخليجية
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حح مدال المراضي ي ض جميع الرس م والم اريف وميا ل ال فيات المي دلعت من ص ل ال ندوق و من
قبل مالكي ال حدات .لى ساس .ملة ال ندوق:
بافتراض أن متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل السنة هو مائة وخمسة عشر ( )115مليون ريال خالل السنة
منها خمسة عشر مليون ( )15قرض تمويل ،وبافتراض ان مبلس االشتراك لمال الوحدات هو مليون
( )1،000،000ريال سعودي (يمثل نسبة  %0.87من متوسط حجم الصندوق).
الرس م والم اريف

ما يمدمل ال ندوق
(ريال سع دي)

ما يمدمل مالك ال حدات
(ريال سع دي)

رس م االشمراك (*)

ال ينطبق

20,000

المبلغ المسمدمر لي ال ندوق

ال ينطبق

1,000,000

رس م اإلدارة

2,127,500

18,509.25

رس م االسمرداد/االسمرداد المبكر

ال يوجد

ال يوجد

رس م نيل الملكية

ال يوجد

ال يوجد

رس م خدمات ادارية

115,000

1000.5

الم اريف األخرل

230,000

2,001

رس م مين الدفظ

92,000

800.40

م اريف مراجع الدسا ات ( المراض انها 30
لف سن يا)

30,000

261

رس م هيئة الس ق المالية

7,500

65.25

رس م الس ق المالية السع دية

5,000

43.5

رس م المم يل المراض نها ( )%2من مبلغ
اليرض

300,000

2,610

إجمالي الرس م والم اريف

2,907,000

45,290.90

(*) لم يمم خ م رس م االشمراك من مبلغ االشمراك لي المدال .الهح

بافتراض أن الصندوق قد حقق عائدا
قدره  %10بنهاية تل السنة

حجم الصندوق بنهاية السنة
بعد خصم جميع الرسوم
والمصاريف

قيمة استثمار مال الوحدات
بنهاية السنة

126,500,000

1,100,000

10ح الميييم والمسعير:
ح

كيفية ليييم كل صل يملك ال ندوق:
يوضح الجدول التالي كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق:
ص ل ال ندوق
النيد
األسهم وحي ق
األول ية الممداولة

صندوق الرياض لألسهم الخليجية

طريية الميييم
حس

كشف الدساب لي نهاية ي م العملح

نا .لى سعار إغالقالها لي الس ق ،ولي حال كانت األوراق المالية
الممداولة معلية لسمُ ي م وليا ألخر سعر قبل المعليقح

Page 15 of 41

ووحدات ال ناديق
العيارية الممداولة
ال ك ك و دوات س اق
النيد

اسمخدام الييمة الدلمرية اإلضالة إلى الف ائد و األر اح الممراكمةح

صناديق االسمدمار

نا .لى آخر إ.الن لييمة وحدالهاح

الطروحات األولية لي
الفمرة ما ين االكمماب
ولداول ال رقة المالية
ذات العالقة

نا .لى سعر االكممابح

حي ق األول ية
الممداولة .ند االكمماب

نا .لى سعر االكمماب لي حي ق األول يةح

بح .دد نياط الميييم ،ولكرارها:
يتم تقييم أصول الصندوق المشار إليها في الفقرة (أ) أعاله في كل يوم تقييم ،علما بأن أيام التقييم هي أيام
اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع ،على أن تكون أيام عمل في األسواق التي يستثمر فيها الصندوق ،وسيقوم
مدير الصندوق بنشر أسعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التقييم.
جح اإلجرا ات المي سممخذ لي حالة الخطأ لي الميييم و الخطأ لي المسعير:
عند حدوث خطأ في التقييم أو التسعير يتم تصحيح الخطأ فورا وذل

عن طريق اعادة تمرير عمليات االشتراك

واالسترداد مرة اخرى على السعر الصحيح بطريقة عادلة وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في
ذل

مالكي الوحدات السابقين وفي نفس الوقت .كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فور ّا

في حال أن الخطأ شكل نسبة  %0,5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عنها في الموقع اإللكتروني لمدير
الصندوق والموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) ويتم اإلفصاح عنها أيضا في تقارير
الصندوق.
دح طريية احمساب سعر ال حدة ألغراض لنفيذ طلبات االشمراك واالسمرداد:
يتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم صافي قيمة األصول على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم
التقييم المعني.
يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بخصم المطلوبات على الصندوق من إجمالي قيمة األصول.
هح مكان ووقت نشر سعر ال حدة ،ولكرارها:
سيقوم مدير الصندوق بنشر أسعار الوحدات في يوم العمل التالي ليوم التعامل على الموقع االلكتروني لشركة
السوق المالية السعودية (تداول) وعلى الموقع االلكتروني لمدير الصندوق .وفي حال تم تعليق تقييم وحدات
الصندوق في أي يوم تعامل ،فسيتم تأجيل عملية التقييم إلى يوم التعامل التالي ،وسوف تنشر أسعار الوحدات
في يوم العمل التالي لذل

صندوق الرياض لألسهم الخليجية
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11ح المعامالت:
ح

لفاصيل الطرح األولي:
ال ينطبق ،حيث سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق.

بح الماريخ المددد والم ا.يد النهائية لميديم طلبات االشمراك واالسمرداد لي ي ي م لعامل ومسؤوليات
مدير ال ندوق لي شأن طلبات االشمراك واالسمرداد:
يتم قبول وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل ،علما بأن أيام التعامل التي يتم
فيها تلبية هذه الطلبات هي جميع أيام اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع.
يجب تقديم طلبات االشتراك واالسترداد قبل الساعة الواحدة ظهرا من يوم التعامل ليتم تنفيذها حسب سعر
التقييم في ذل

أي من القنوات االلكترونية .وتعد الطلبات التي تسلم
اليوم إلى فروع شركة الرياض المالية أو ٍ

بعد الساعة الواحدة ظهرا على أنها استلمت في يوم التعامل التالي .ويتم إصدار الوحدات واستثمار المبالس التي
تم االشتراك بها ضمن أصول الصندوق بعد حساب سعر التقييم ذو العالقة وبما ال يتجاوز  5أيام عمل.
لمدير الصندوق ال حق المطلق في رفض أي طلب اشتراك أو استرداد ويشمل ذل

الحاالت التي تؤدي إلى

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

شرون وأحكام

الصندوق أو إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات .أما طلبات
االسترداد فال تتم إال بموجب طلبات استرداد الصناديق المشتركة لشركة الرياض المالية.
جح إجرا ات االشمراك واالسمرداد ما لي ذلك مكان ليديم الطلبات والمدة ين طل

االسمرداد ودلع

ممد الت االسمرداد و نيل الملكية:
يستطيع المستثمرون شراء وحدات استثمارية في الصندوق من خالل تعبئة طلب االشتراك ،وسيحدد عدد
الوحدات االستثمارية التي يتم االشتراك بها في الصندوق على حسب قيمة االشتراك وسعر الوحدات
االستثمارية بالسعر الالحق (وهو سعر الوحدة المعمول به في يوم التقييم المعني).
سيتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل ،علما بأن أيام التعامل التي يتم
فيها تلبية هذه الطلبات هي جميع أيام اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع ،عن طريق فروع شركة الرياض المالية
أي من القنوات االلكترونية.
أو ٍ
علما ان الحد األقصى للمدة ما بين عملية االسترداد وصرف مبلس االسترداد المستحق لمال
االستثمارية هو خمسة أيام عمل.
دح

الوحدة

ي قي د .لى المعامل لي وحدات ال ندوق:
مع مراعاة الفقرة (ه) والفقرة (و) أدناه ،فال يوجد هناك أي قيود على التعامل.

هح الداالت المي يؤجل معها المعامل لي ال حدات و يعلق ،واإلجرا ات الممبعة لي للك الداالت:

▪

يج ز لمدير ال ندوق لأجيل االسمرداد لي م المعامل المالي ،لي الداالت المالية:

صندوق الرياض لألسهم الخليجية
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 .1إذا بلس إجمالي قيمة طلبات االسترداد التي يطلب المستثمرون تنفيذها في يوم تعامل واحد %10
أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

▪

يج ز لمدير ال ندوق لعليق طلبات االشمراك واالسمرداد لي الداالت المالية:
 .1إذا طلبت هيئة السوق المالية منه القيام بذل
 .2إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.
 .3توقف التعامالت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل باألوراق المالية أو بأي أصول أخرى من
أصول الصندوق ،سواء بصورة عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندوق االستثماري.
 .4في حال تعذر على مدير الصندوق القيام بعملية تقييم الصندوق أو تسييل أصوله في الحاالت
االستثنائية أو الطارئة أو أصبح ذل غير مالئما له.

▪

س ف يمخذ مدير ال ندوق االجرا ات المالية لي حال لرض

ي لعليق:

 .1سيتأكد مدير الصندوق من عدم استمرار أي تعليق أال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح
مالكي الوحدات.
 .2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشغل
الصندوق حول ذل .
 .3إشعار هيئة السوق المالية فور حدوث أي تعليق مع توضيح أسباب ذل وكذل أشعار الهيئة
ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق ،وسيتم اإلفصاح عن ذل عن طريق الموقع اإللكتروني لمدير
الصندوق والموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول).
 .4وللهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذل

يحقق مصالح مالكي الوحدات.

وح اإلجرا ات المي يجري ميمداها اخميار طلبات االسمرداد المي سمؤجل:
في حال تم تأجيل طلبات االسترداد الى يوم التعامل التالي ،فسيتم تنفيذها على أساس تناسبي مع منح
األولوية في التنفيذ اعتمادا على وقت استالم تل
زح

الطلبات.

وصف األحكام المنظمة لنيل ملكية ال حدات إلى مسمدمرين آخرين:
تخضع عملية نقل الوحدات إلى مستثمرين آخرين لتعليمات الجهات التنظيمية المختصة في هذا الشأن ،على
سبيل المثال التوارث فإنه يقوم على أساس حكم من المحكمة الشرعية وبإشراف إدارة االلتزام والشؤون
القانونية واإلجراءات المتبعة في جميع هذه الحاالت الخاصة وكل حالة حسب وضعها الخاص وذل حسب ما
تقتضيه االحكام المنظمة لنقل الوحدات الى مستثمرين آخرين في الئحة صناديق االستثمار.
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حح الدد األدنى لعدد و قيمة ال حدات المي يج

.لى مالك ال حدات االشمراك ليها و نيلها و اسمردادها:

الحد األدنى لالشتراك في الصندوق  5000ريال سعودي بينما الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد
 1000ريال سعودي .كما يحق لمدير الصندوق قبول االشتراك أو االشتراك اإلضافي أو االسترداد عن طريق
القنوات اإللكترونية أو برامج االستثمار المنتظم أو غيرها بأقل من الحد األدنى.
الحد األدنى للرصيد  5000ريال سعودي وإذا كان من شأن استرداد المشترك تخفيض استثماراته في الصندوق
إلى أقل من الحد األدنى للرصيد المسموح به ،وجب عليه استرداد كامل مبلس استثماره ،حيث يتم صرف مبالس
االسترداد المستحقة للمستثمر بعملة الصندوق وقيدها بعملة حسابه االستثماري.
طح الدد األدنى للمبلغ الذي ين ي مدير ال ندوق جمع  ،واإلجرا ات الممخذة لي حال .دم ال ص ل إلى ذلك
الدد األدنى لي ال ندوق:
ال ينطبق.
12ح سياسة الم زيع:
ح

سياسة ل زيع الدخل واألر اح:
سوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح المستلمة في مجاالت استثمار الصندوق.

بح الماريخ الميريبي لالسمدياق والم زيع:
ال ينطبق.
جح كيفية دلع الم زيعات:
ال ينطبق.
13ح ليديم الميارير إلى مالكي ال حدات:
ح

المعل مات الممعلية الميارير السن ية ،ما لي ذلك البيانات ر ع السن ية والي ائم المالية األولية
والسن ية:
▪

يقوم مدير الصننننننندوق بإعداد التقارير السنننننننوية بما في ذل القوائم المالية السنننننننوية المراجعة والقوائم
المالية النصننننف سنننننوية المفحوصننننة ،ومعلومات الصننننندوق الربع سنننننوية وفق متطلبات الئحة صننننناديق
االستثمار وتزويدها لمالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل.

▪

سيتم إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )3أشننننننهر مننننننن نهايننننننة فترة التقريننننننر وذل في
األماكن وبالوسائل المحددة في شرون وأحكنننننام الصنننننندوق وفي الموقنننننع االلكترونننننني لمدير الصندوق،
والموقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضنوابط التي تحددها الهيئة.

▪

سننننيتم إعداد القوائم المالية األولية وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )30يوم مننننننننننننن نهايننننننننننننة فترة
القوائم وذل في األماكن وبالوسائل المحددة في شرون وأحكننننام الصننننندوق وفي الموقننننع اإللكتروني
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لمدير الصننننندوق ،والموقع االلكتروني للسننننوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسننننب الضنننننننننننننننوابط التي
تحددها الهيئة.
▪

سيتنم إعنداد التقارينر الربنع سننوية وإتاحتهنا للجمهنور خنالل ( )10أينام منن نهاينة فتنرة الربع المعني وذل
في األماكن وبالوسائل المحددة في شرون وأحكنام الصنندوق وفي الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق،
والموقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضنوابط التي تحددها الهيئة.

▪

يجب على مدير الصنننندوق تضنننمين التقرير السننننوي للصنننندوق جميع مخالفات قيود االسنننتثمار المنصنننوص
عليها في الئحة صناديق االستثمار .وفي حننننال مخالفننننة أي مننننن قيننننود االسننننتثمار المنصوص عليهننننا في
الئحة صنا ديق اال ستثمار أو في شننننننننننننننننننرون وأحكام الصندوق ب سبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو مدير
الصننندوق من الباطن ،يتعين على مدير الصننندوق إشننعار الهيئة بذل كتابيا بشننكل فوري واتخاذ اإلجراءات
التصنننحيحية الالزمة خالل (  ) 5أينننام منننن تننناريخ وقنننوع المخالفة ،وفي حال مخالفة أي من قيود االستثمار
المنصننوص عليها في الئحة صننناديق االسننتثمار او في شننرون و احكام الصننندوق بسننبب تغير في الظروف
خارج عن سننيطرة مدير الصننندوق او مدير الصننندوق من الباطن ولم يتم اصننالح المخالفة خالل ( )5أيام من
تاريخ وقوع المخالفة يتعين على مدير الصنننندوق اشنننعار مسنننؤول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة
وااللتزام بذل فورا مع اإلشننننننارة الى الخطة التصننننننحيحية والتأكيد على اصننننننالح المخالفة في اقرب وقت
ممكن.

بح معل مات .ن ماكن ووسائل إلاحة ليارير ال ندوق:
سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني
للسوق وأي موقنع إلكتروني آخنر متناح للجمهنور بحسنب الضوابنط التني تحددهنا الهيئنة.
جح

معل مات .ن وسائل لزويد مالكي ال حدات الي ائم المالية السن ية:
يمكن لمالكي الوحدات الحصول على التقارير الدورية للصندوق دون مقابل عن طريق لموقنع االلكترونني لمدير
الصندوق(،)www.riyadcapital.com

والموقع

االلكتروني

للسوق

المالية

السعودية

تداول

( .) www.saudiexchange.saكما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق
بإرسالها إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون أي مقابل.
دح

ول قائمة مالية مراجعة:
تبدأ السنة المالية للصندوق من تاريخ  ١يناير وتنتهي في  ٣١ديسمبر من كل عام ،باستثناء السنة األولى من
تأسيس الصندوق ،والتي تبدأ فيها السنة المالية في تاريخ تشغيل الصندوق وتنتهي بتاريخ  31ديسمبر ،كما
يقر مدير الصندوق بتوفير اول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق.

هح االلمزام ميديم الي ائم المالية السن ية المراجعة لل ندوق:
يمكن لمالكي الوحدات الحصول على القوائم المالية السنوية المراجعة والتقارير الدورية للصندوق دون مقابل
من خالل الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق ( )www.riyadcapital.comأو عن طريق مراكز الرياض المالية
أو عن طريق مديري العالقة أو من خالل الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)
( ،)www.saudiexchange.saكما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق
بإرسالها إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب ودون أي مقابل.
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14ح سجل مالكي ال حدات:
ح

ا.داد السجل ولدديد وحفظ :
يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل محدث لمالكي الوحدات بشكل آلي عن طريق نظام الصناديق المعمول
عد سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية
وي ّ
به لديه ويقوم بحفظه في المملكة العربية السعوديةُ ،
الوحدات المثبتة فيه.

بح الاحة السجل لمالكي ال حدات:
يتم إتاحة سجل مالكي الوحدات إلى أي مال

للوحدات مجانا عند الطلب (فيما يخص الوحدات المملوكة له

فقط( سواء عن طريق مراكز الرياض المالية او هاتف الرياض المالية أو القنوات االلكترونية.
15ح اجمما.ات مالكي ال حدات:
ح

الظروف المي يد.ى ليها إلى .يد اجمماع لمالكي ال حدات:
 .1يتم الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات برغبة من مدير الصندوق ،أو
 .2خالل عشرة ( )10أيام عمل من استالمه طلب كتابي من أمين الحفظ ،أو
 .3خالل عشرة ( ) 10أيام عمل من استالمه طلب كتابي من مال

أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون

مجتمعين أو منفردين نسبة ( )%25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
بح إجرا ات الد .ة إلى .يد اجمماع لمالكي ال حدات:
 .1يقوم مدير الصندوق بدعوة مالكي الوحدات لعقد االجتماع عن طريق النشر في موقعة االلكتروني وموقع
السوق المالية السعودية (تداول) وإرسال إشعار كتابي (بالوسائل الورقية أو االلكترونية) إلى مالكي
الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة ( )10أيام عمل على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين
( )21يوم عمل قبل االجتماع ،على أن يحدد االشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال والقرارات
المقترح ،كما يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدات عبر وسائل التقنية الحديثة حسب ما يحدده مدير الصندوق.
 .2يجوز لمدير الصندوق تعدي ل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة االشعار المشار اليها في
الفقرة ( ) 1أعاله ،على أن يرسل إشعارا كتابيا بذل

(بالوسائل الورقية أو االلكترونية) والنشر في موقعة

االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) الى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة
( )10أيام على األقل وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين ( )21يوم عمل قبل االجتماع.
 .3ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا اال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين %25
على األقل من قيمة وحدات الصندوق،
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 .4إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة ( )3أعاله ،فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان
بإرسال إشعار كتابي (بالوسائل الورقية أو االلكترونية) إلى جميع مالكي الوحدات والنشر في موقعة
االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) قبل ( )5أيام على األقل ،ويعد االجتماع الثاني صحيحا
أيا كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.
جح طريية ل

يت مالكي ال حدات وحي ق الم

 .1يجوز لكل مال

يت لي اجمما.ات مالكي ال حدات:

وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت

االجتماع ويجوز لكل مال

وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

 .2تعتب ر قرارات اجتماع مالكي الوحدات نافذة عند موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر
من  %50من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في االجتماع أو وفق قرار صندوق خاص بحسب ما تقتضيه
أحكام الئحة صناديق االستثمار ،ويكون التصويت إما بالوسائل الورقية أو االلكترونية.
16ح حي ق مالكي ال حدات:
ح

قائمة دي ق مالكي ال حدات:
 .1تزويد مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين شرون وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل.
 .2الحصنننننننول على سنننننننجل مال

الوحدات عند طلبها مجانا يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمال

الوحدات

المعني.
 .3الحصول على التقارير والقوائم المالية واالفصاحات الالزمة المتعلقة بالصندوق دون مقابل.
 .4إشعار مالكي الوحدات بأي تغيير في شرون وأحكام الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
 .5إشعار مالكي الوحدات برغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بمدة ال تقل  21يوم.
 .6حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على اتخاذ القرارات
 .7الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها.
 .8اشعار مالكي الوحدات بتغييرات مجلس إدارة الصندوق.
 .9دفع عوائد االسترداد في األوقات المنصوص عليها في الشرون واألحكام.
بح سياسة مدير ال ندوق ليما يمعلق دي ق الم

يت المرلبطة أي ص ل لل ندوق العام الذي يديره:

بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام ،يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة
بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءا من أصوله .ويقرر مدير
الصندوق طبقا لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت .سياسة التصويت :سيقوم مدير الصندوق
المستثمر فيه أو مدير الصندوق من الباطن باتباع السياسات واإلجراءات الخاصة به عند قيامه بالنيابة عن
المستثمرين بممارسة حق التصويت لألوراق المالية التي تعطي لمالكها حق التصويت في األسواق المالية التي
يعمل فيها.
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17ح مسؤولية مالكي ال حدات:
أ.

االطالع على الشرون وألحكام الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها.

ب .فهم وقبول المخاطر المتعلقة بالصندوق وإدراك درجة مالئمته لها.
ج .فيمنا عندا خسنارة مالن الوحندات الستثماره فني الصنندوق أو جنزء مننه ،ال يكنون مالن
مسؤول عن دينون والتزامنات الصندوق.

الوحندات

18ح خ ائص ال حدات:
جميع وحدات الصندوق هي من فئة واحدة ،وتمثل كل وحدة وأجزاء الوحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق.
19ح المغييرات لي شروط و حكام ال ندوق:
ح

األحكام المنظمة لمغيير شروط و حكام ال ندوق والم اليات واإلشعارات المدددة م ج

الئدة

صناديق االسمدمار:
يخضنع هنذا الصنندوق لجمينع األحكام المنظمنة لتغيينر شنرون وأحنكام صنادينق االستثمار العامنة والموافقنات
واإلشعارات المحنددة بموجننب الئحة صناديننق االستثمار وأي تعدينل عليهنا.
بح اإلجرا ات المي سممبع لإلشعار .ن ي لغييرات لي شروط و حكام ال ندوق:
 .1موافقة الهيئة ومال

الوحدات على التغييرات األساسية:

أ) .يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التغيير األساسي المقترح
للصندوق من خالل قرار صندوق عادي.
ب) .يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات الحصول على موافقة الهيئة
على التغيير
األساسي المقترح للصندوق.
ج) .يقصد بمصطلح " التغيير األساسي" أيا من الحاالت اآلتية:
.1

التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته او فئته.

.2

التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق العام.

.3

االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.

.4

أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلس بها مدير الصندوق.

د) .يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق قبل إجراء اي تغيير أساسي.
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ه) .يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واالفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في
الموقع االلكتروني لمدير الصندوق او الموقع اإللكتروني للسوق (تداول) ،قبل ( )10أيام من سريان
التغيير.
و) .يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقرير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفق الئحة
صناديق االستثمار.
ز) .يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسني دون فنرض
أي رسوم استرداد (إن وجدت).
 .2إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات غير اساسية:
أ) .يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصاح في الموقع االلكتروني لمدير
الصندوق بأي تغيرات غير اساسية في الصندوق العام قبل ( )10من سريان التغيير ،ويحق لمالكي
الوحدات الصندوق العام استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير االساسي دون فرض اي رسوم
استرداد (إن ُوجدت).
ب) .يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.
ج) .يقصد "بالتغيير غير االساسي" أي تغيير ال يعد تغييرا اساسيا وفق الئحة صنناديق االستثمار.
د) .يجب على مدير الصندوق بيان تفاصيل التغييرات غير االساسية في تقارير الصندوق العام وفق الئحة
صناديق االستثمار.
20ح إنها ول فية ال ندوق:
)

الداالت المرري لسررم ج

إنهررا ال ندوق ،واإلجرا ات الخاصررة ذلررك م جرر

حرركام الئدة صناديررق

االسمدمار:
 .1إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الصندوق.
 .2أية أسباب أو ظروف أخرى بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار.
 .3حدوث تغييرات في األنظمة واللوائح التي تحكم عمل الصندوق.
 .4أي أسباب او ظروف أخرى بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار.
ب)

اإلجرا ات الممبعة لم فية صندوق االسمدمار:
.1

يقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل
انتهاء مدة الصندوق.

.2

لغنرض إنهناء الصنندوق ،يقنوم مدينر الصنندوق بإعنداد خطنة وإجنراءات إنهناء الصنندوق بما يحقنق مصلحة
مالكني الوحدات ،ويجنب علينه الحصنول علنى موافقنة مجلنس إدارة الصنندوق (حيثمنا ينطبنق) علنى هنذه
الخطنة قبنل القينام بنأي إجنراء فني هنذا الشنأن.
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ج)

.3

يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل
مدة ال تقل عن ( )21يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه ،ودون اإلخالل بشرون وأحكام الصندوق.

.4

يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها في الفقرة ( )2أعاله.

.5

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خالل ( )10أيام من انتهاء
مدة الصندوق وفق متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

.6

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

.7

يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته
دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشرون وأحكام الصندوق.

.8

يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفق متطلبات الئحة صناديق
االستثمار خالل مدة ال تزيد على ( )70يوما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته ،متضمنا القوائم
المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

.9

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

.10

ي جوز لمدير الصندوق أن يباشر في إنهاء الصندوق إذا قام بإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات
كتابيا قبل مدة ال تقل عن  21يوما من تاريخ إنهاء الصندوق ،وذل بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة
الصندوق.

.11

يقوم مدير الصندوق بإجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وتسديد ما عليه من مطلوبات ،ومن ثم يتم
توزيع ما يتبقى من أصول الصندوق على المستثمرين خالل شهرين من تاريخ ذل اإلشعار (كل مستثمر
بنسبة ما يملكه من وحدات إلى إجمالي الوحدات التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتى ذل الحين).

.12

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

لي حال انمها مدة ال ندوق:
في حال انتهاء مدة الصندوق ،ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.

21ح مدير ال ندوق:
ح

اسم مدير ال ندوق:
شركة الرياض المالية.

بح رقم المرخيص ال ادر .ن هيئة الس ق المالية
شركة الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة .تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ()07070-37
وسجل تجاري رقم .1010239234
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جح العن ان المسجل و.ن ان المكم

الرئيس لمدير ال ندوق:

الرينناض الماليننة
واحة غرناطة
 – 2414حي الشهداء ،وحدة رقم 69
الرياض 7279 – 13241
المملكة العربية السعودية
هاتف920012299 :
دح .ن ان الم قع اإللكمروني لمدير ال ندوق و.ن ان ي م قع إلكمروني مرلبط مدير ال ندوق يمدمن
معل مات .ن صندوق االسمدمار:
http://www.riyadcapital.com
هح

يان ر س المال المدل ع لمدير ال ندوق:
رأس المال المدفوع  500مليون ريال سعودي

وح ملخص المعل مات المالية لمدير ال ندوق مع ل ضي اإليرادات واألر اح للسنة المالية السا ية:
.ن سنة  ( 2020لف ريال سع دي)

زح

اإليرادات

582,294

صالي الدخل

360,691

األدوار األساسية لمدير ال ندوق وواجبال ومسؤوليال ليما يمعلق ال ندوق:
الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق والمسؤوليات التي يقوم بها ،هي كما يلي:
.1

تحديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق.

.2

وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعمال الصندوق.

.3

إطالع هيئة السوق المالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق.

.4

ضمان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالح الصندوق.

.5

تنفيذ استراتيجية الصندوق الموضحة في هذه الشرون واألحكام.

.6

اإلشراف على أداء األطراف المتعاقد معهم الصندوق من الغير.

.7

ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه.

.8

تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع المعلومات الالزمة المتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء المجلس من
أداء مسؤولياتهم بشكل كامل.
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.9

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

 .10االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق المالية ،والعمل لمصلحة
مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية وشرون
وأحكام الصندوق.
 .11يعتبر مدير الصندوق مسؤول عن إدارة الصندوق ،وعمليات الصندوق بما في ذل طرح وحدات الصندوق
والتأكد من دقة شرون وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها واضحة وصحيحة وغير مضللة.
 .12مسؤولية المدير أمام مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهماله أو سوء تصرفه أو
تقصيره المتعمد أو احتياله.
 .13وضع السياسات واالجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل
معها على أن تتضمن القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي على األقل.
 .14تطبينق برننامج مراقبنة المطابقنة وااللتنزام لكنل صنندوق اسنتثمار يديره.
 .15التعاون مع جمينع األشنخاص المعننين بنأداء مهنام الصنندوق بمنا في ذلن أمنين الحفنظ ومراجنع
الحسنابات ،وتزويندهم بجمينع منا يلنزم ألداء واجبناتهم ومهنامهم وفقا لالئحة صناديق االستثمار ،وإعداد
تقرير سنوي يتضمن تقييما ألداء وجودة الخدمات المقدمة من األشخاص المعنيين ويجب أن يقدم مدير
الصندوق التقرير المشار اليه الى مجلس إدارة الصندوق.
 .16إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها وتقديمة الى مجلس إدارة
الصندوق.
 .17االلتزام ما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية.
حح

ي نشطة .مل و م ال

خرل لمدير ال ندوق لمدل همية ج هرية ،و من الممكن ن لمعارض مع

نشطة صندوق االسمدمار:
وموظفوه وعمالؤه ومديروهم
ّ
قد يشارك مدير الصندوق ،والشركات التابعة له ومديروه ومسؤولوه
ومسؤولوهم وموظفوهم ووكالئهم ،في استثمارات مالية أو أعمال مهنية أخرى والتي قد يكون من شأنها
أحيانا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح مع الصندوق ،وفي تل

الحالة سيفصح مدير الصندوق عن ذل

بشكل

فوري في موقعة االلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) والحقا في تقارير الصندوق التي يطلع
عليها مالكي الوحدات ،وسيسعى مدير الصندوق لحل أي تعارض من هذا النوع عبر تطبيق اإلجراءات المتبعة
من ِقبل مدير الصندوق بشكل عادل.
قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو الشركات التي كانت تابعة له في
السابق ،أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتل

فيها شركة الرياض المالية حقوقا مباشرة أو غير مباشرة،

وعلى سبيل المثال فقد تقدم شركة الرياض المالية أو بعض الشركات التابعة لها خدمات معينة للصندوق،
وعلى وجه الخصوص قد يقدم فريق المصرفية االستثمارية بشركة الرياض المالية خدمات استشارية بشأن ترتيب
التمويالت للصندوق ،وسيحصل على رسوم مستحقة للصندوق عند تنفيذ أي معاملة تمويل.
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في حال قيام الصندوق بالحصول على تمويل مقدم من أي من المصارف المرخصة للعمل في المملكة العربية
السعودية ،بما في ذل

بن

الرياض وهو الشركة المالكة لمدير الصندوق (الرياض المالية) ،فإن أي معامالت

قد تتم بين الطرفين سيتم اتخاذها بناء على أساس مستقل وتجاري وسيقوم مدير الصندوق ببذل الجهد الالزم
للحصول على أفضل الشرون للتمويل التي تحقق مصالح مالكي الوحدات.
ال يتضمن الوارد اعاله تفسيرا كامال وشامال وتلخيصا لكافة مواطن تعارض المصالح المحتملة التي ينطوي
عليها االستثمار في وحدات في الصندوق .لذا فإننا نوصي وبشدة كافة المستثمرين المحتملين السعي
للحصول على المشورة المستقلة من مستشاريهم المهنيين المرخصين .وسوف يحاول مدير الصندوق حل أي
تعارض في المصالح عن طريق توخي الحكمة وحسن النية وأخذ مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطراف
المتضررة ككل بعين االعتبار .وسيتم تقديم السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي
تعارض مصالح محتمل و /أو فعلي عند طلبها دون مقابل.
طح حق مدير ال ندوق لي لعيين مدير صندوق من الباطن:
يحق لمدير الصندوق تعيين مدير للصندوق من الباطن حسبما يراه مناسبا وفيما يصب في مصلحة مالك
الوحدات وذل بمراعاة االنظمة والقيود التي نصت عليها الئحة صناديق االستثمار.
قام مدير الصندوق بتكليف المدراء التالين كمديرين من الباطن" :المركز الكويتي المالي (المركز)" إلدارة أصول
الصندوق المستثمرة في السوق الكويتي ،شركة "األوراق المالية واالستثمار (سيكو)" إلدارة أصول الصندوق
المستثمرة في أسواق البحرين وقطر وعمان وشركة "المشرق كابيتال" إلدارة األصول المستثمرة في السوق
اإلماراتي.
المعايير العامة التي تم استخدامها في اختيار مدير الصندوق من الباطن هي:
 .1التغطية الجغرافية العالمية.
 .2القدرات البحثية.
 .3الخبرة في مجال إدارة األصول في مختلف األسواق المالية.
 .4مسيرة طويلة وناجحة في مجال إدارة األصول.
 .5الحجم الكبير لألصول التي يديرها المدير.
يح األحكام المنظمة لعزل مدير ال ندوق و اسمبدال :
يحق لهيئة السوق المالية عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ
أي إجراء آخر تراه مناسبا ،وذل في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشان اإلدارة دون إشعار الهيئة بذل .
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشان اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
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 .3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشان اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريا بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص
آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى تراها الهيئة بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.
22ح مشغل ال ندوق:
ح

اسم مشغل ال ندوق:
شركة الرياض المالية.

بح رقم المرخيص ال ادر .ن هيئة الس ق المالية:
شركة الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة .رأس المال المدفوع  500مليون ريال سعودي -تعمل بموجب
ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ( )07070-37وسجل تجاري رقم .1010239234
جح العن ان المسجل و.ن ان العمل لمشغل لل ندوق:
واحة غرناطة
 – 2414حي الشهداء ،وحدة رقم 69
الرياض 7279 – 13241
المملكة العربية السعودية
هاتف920012299 :
www.riyadcapital.com
الموقع اإللكتروني:
دح األدوار األساسية لمشغل ال ندوق ومسؤوليال ليما يمعلق ال ندوق:
 .1تقييم أصول الصندوق تقييما كامال وعادال.
 .2تسعير وحدات الصندوق في نقان التقييم المحددة في شرون وأحكام الصندوق.
.3

استالم طلبات االشتراك واالسترداد في مواعيد تقديمها المحددة في شرون واحكام الصندوق.

 .4تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعارض مع الئحة صناديق االستثمار أو شرون وأحكام
الصندوق.
 .5إصدار وحدات الصندوق واستردادها كما تحددها شرون وأحكام الصندوق.
 .6االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة ،وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة
للصندوق.
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 .7توثيق األخطاء في تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة.
 .8تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذل
التسعير دون تأخير.

مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو

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

الوحدات ،وعنوانه ،وأرقام التواصل.

▪ رقم الهوية الوطنية لمال الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب
الحال ،أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.
▪ جنسية مال

الوحدات.

▪ تاريخ تسجيل مال

الوحدات في السجل.

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

وحدات.

أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مال

▪ أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مال

وحدات.

وحدات.

 .11توزيع األرباح على مالكي الوحدات حسب ما تحدده شرون وأحكام الصندوق.
هح حق مشغل ال ندوق لي لعيين مشغل صندوق من الباطن:
يجوز لمشغل الصندوق تعيين جهات مزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها ولذل
الصندوق ،وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

للقيام بمهام تشغيل

وح المهام المي كلف ها مشغل ال ندوق طرلا ثالدا ليما يمعلق ال ندوق:
ال يوجد.
23ح مين الدفظ:
ح

اسم مين الدفظ:
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

بح رقم المرخيص ال ادر .ن هيئة الس ق المالية:
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ترخيص هيئة السوق المالية رقم (.)37-05008
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جح العن ان المسجل و.ن ان العمل ألمين الدفظ:
 7267المروج ،شارع العليا.
الرياض2255-12283 ،
المملكة العربية السعودية
الموقع االلكترونيwww.hsbcsaudi.com :
دح األدوار األساسية ألمين الدفظ ومسؤوليال ليما يمعلق ال ندوق:
يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل
.1
ّ
مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية.
عد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال
ُ .2ي ّ
أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذل
.3
ُّ
عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق .وفقا لتعليمات مدير الصندوق
وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية.
هح حق مين الدفظ لي لعيين مين الدفظ من الباطن:
يجوز ألمين ا لحفظ تكليف طرف ثننالننث أو أكثر أو أي من تننابعيننه بننالعمننل أمينننا للحفظ من البنناطن للصنننننننننندوق
االسنننننتثماري يتولى حفظ أصنننننوله .ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصننننناريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده
الخاصة.
وح المهام المي كلف ها مين الدفظ طرلا ثالدا ليما يمعلق ال ندوق:
ال يوجد.
زح

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

فورا وبشننكل كتابي وسننيعين مدير الصننندوق بديال خالل ثالثين ( )30يوم

عمل من استالم االشعار.
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24ح مجلس إدارة ال ندوق:
ح

سما .دا مجلس إدارة ال ندوق ،مع يان ن ع العد ية:
يان العد ية

اسم العد

مسميل

غير مسميل

األسماذ /رائد غيث البركالي

رئيس

✓

األسماذ. /بدالرحمن .بدالعزيز المشعل

عضو

✓

األسماذ. /بدالل إياد الفارس

عضو

✓

األسماذة /مل مدمد األحمد

عضو

✓

الدكم ر. /بد ال هاب سعيد

داهش

األسماذ /سطام .بد الل الس يلم

عضو

✓

عضو

✓

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

فهد للبترول والمعادن.

األسماذ. /بدالرحمن .بدالعزيز المشعل
هو الرئيس األول لالستراتيجية وتطوير األعمال لشركة الرياض المالية .وقد شغل المشعل مناصب إدارية
وقيادية متعددة قبل انضمامه لشركة الرياض المالية ،حيث عمل في هيئة السوق المالية في عدة مجاالت
منها التفتيش على المؤسسات المالية وتطوير المنتجات االستثمارية .كما عمل المشعل مستشارا لدى رئيس
مجلس هيئة السوق المالية قبل أن يعين مديرا إلدارة إصدار الصناديق العامة ،حصل المشعل على درجة
الماجستير في المالية واالستثمار من جامعة نوتنقهام ،والبكالوريوس في المحاسبة واإلدارة المالية من جامعة
هال في المملكة المتحدة.
األسماذ. /بدالل إياد الفارس
يشغل حاليا منصب الرئيس األول للمالية لشركة الرياض المالية وقد التحق بمجموعة بن

الرياض في عام

2016م وشغل عدد من المناصب في المجموعة في اإلدارة المالية والمراجعة الداخلية ،ولديه خبرات في
مجاالت وقطاعات متنوعة قبل انضمامه للمجموعة حيث سبق له العمل في مجال المالية وااللتزام وإدارة
المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية في عدد من الجهات الحكومية والخاصة ،وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة المل

سعود ودرجة الماجستير في إدارة األعمال والمالية من جامعة

 Heriot Wattفي بريطانيا باإلضافة لعدد من الزماالت المهنية في المحاسبة والمراجعة.

صندوق الرياض لألسهم الخليجية

Page 32 of 41

األسماذة /مل مدمد األحمد
الرئيس األول للمخاطر في شركة الرياض المالية ،حاصله على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة
األردنية باإلضافة إلى حصولها على شهادات مهنية في المحاسبة والمراجعة الداخلية .بدأت مسيرتها المهنية
في إدارة المراجعة الداخلية في شركة أرامكو السعودية ثم التحقت بإدارة المراجعة الداخلية في بن

الرياض

ثم تم تعيينها كمديرة إلدارة المراجعة الداخلية في الرياض المالية عام  2008وترأست إدارة المخاطر في الشركة
عام في .2017
الدكم ر. /بد ال هاب سعيد

داهش

هو الرئيس التنفيذي لشركة سكني للتمويل العقاري (تحت التأسيس) وعضو لجنة التمويل في وزارة اإلسكان،
وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة والية االستثمارية وشغل سابقا منصب مدير عام المالية واالستثمار
في مجموعة الجار الله وقبل ذل

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

الرياض من عام 2001م إلى 2005م بوظيفة كبير اقتصاديين في القسم االقتصادي ،ثم شغل منصب مدير
بحوث االستثمار في إدارة األصول .وقبل ذل  ،عمل في وزارة المالية واالقتصاد الوطني وصندوق النقد
الدولي .حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد من الجامعة األمريكية بواشنطن في عام 1998م.
األسماذ /سطام .بد الل الس يلم
هو الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الهيدروجين المتخصصة في تقديم حلول متكاملة للقطاع الصناعي وقطاع
الطاقة المتجددة ،حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من كلية راكفورد بالواليات المتحدة األمريكية في
عام 2000م .وحصل على الماجستير في االقتصاد من جامعة غرب إيلينوي في الواليات المتحدة األمريكية عام
2002م.
جح

دوار مجلس إدارة ال ندوق ومسؤوليال :
.1

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

.2

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

.3

اإلشننراف ،ومتى كان مناسننبا ،المصننادقة على أي تعارض مصننالح يفصننح عنه مدير الصننندوق وفقا لالئحة
صناديق االستثمار.

.4

االجتماع مرتين سنننويا على األقل مع مسننؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصننندوق ،للتأكد من التزام
مدير الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

.5

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

.6

التأكد من قيام مدير الصننننندوق بمسننننؤولياته بما يحقق مصننننلحة مالكي الوحدات وفقا لشننننرون وأحكام
الصندوق وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
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.7

التأكد من اكتمال ودقة شننرون وأحكام الصننندوق وأي مسننتند آخر يتضننمن إفصنناحات تتعلق بالصننندوق
ومدير الصننندوق وإدارته للصننندوق ،باإلضننافة إلى التأكد من مدى توافقها مع األحكام المنصننوص عليها
في الئحة صناديق االستثمار.

.8

العمل بأمانة وحسنن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصنلحة صنندوق االسنتثمار ومالكي
الوحدات فيه.

.9

تنندوين محنناضنننننننر االجتمنناعننات التي تبين جميع وقننائع االجتمنناعننات والقرارات التي اتخننذهننا مجلس إدارة
الصندوق.

 .10االطالع على التقرير المتضنننننننمن تقييم أداء وجودة الخنندمننات المقنندمننة من األطراف المعنيننة بتقننديم
الخدمات الجوهرية للصنننندوق ،والتأكد من قيام مدير الصنننندوق بمسنننؤولياته بما يحقق مصنننلحة مالكي
الوحدات وفقا لشرون وأحكام الصندوق وما ورد في اللوائح ذات العالقة.
 .11تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا لسياسات وإجراءات مدير
الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 .12االطالع على التقرير المتضننننمن جميع الشننننكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها ،وذل للتأكد من قيام مدير
الصننندوق بمسننؤولياته لما يحقق مصننلحة مالكي الوحدات وفقا لشننرون وأحكام الصننندوق وما ورد في
الئحة صناديق االستثمار.
دح مكالآت .دا مجلس إدارة ال ندوق:
يتقاضى العضو المستقل مكافأة مقطوعة عن كل اجتماع يحضره يتحملها مدير الصندوق ،بينما ال يتقاضى
األعضاء الغير مستقلين أية مبالس.
هح ي لعارض ممديق و مدممل ين م ال .د مجلس إدارة ال ندوق وم ال ال ندوق:
ال يوجد في الوقت الحاضر تعارض بين مصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق .وفي كل األحوال
يسعى مدير الصندوق إلى تجنب أي تعارض مصالح محتمل ،وذل بالعمل على وضع مصالح مالكي الوحدات
بالصندوق فوق أية مصالح أخرى .يلتزم عضو مجلس اإلدارة في حال وجود تعارض مصالح باإلفصاح عنه إلى
مدير الصندوق.
وح جميع مجالس إدارة ال ناديق المي يشارك ليها ي .د مجلس ال ندوق ذي العالقة:
ح رائد
البركالي

ح .بدالرحمن
المشعل

ح .بدالل
الفارس

ح حمد
الدر ي

ح مل األحمد

دح.بدال هاب
داهش

ح سطام
الس يلم

صندوق الرياض لألسهم
السع دية

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
السع دية المم الية
مع الشريعة

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
الييادية

√

√

√

X

√

√

√
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ح رائد
البركالي

ح .بدالرحمن
المشعل

ح .بدالل
الفارس

ح حمد
الدر ي

ح مل األحمد

دح.بدال هاب
داهش

ح سطام
الس يلم

صندوق الرياض للدخل
المم ازن

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للشركات
المم سطة وال غيرة

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لإل.مار

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للدخل

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
الخليجية

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمماجرة
الريال

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمماجرة
الدوالر

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمماجرة
الممن ع الريال

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض للمماجرة
الممن ع الدوالر

√

√

√

X

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
األمريكية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
األورو ية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
اليا انية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
اآلسي ية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض لألسهم
العالمية المم الية مع
الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض ألسهم
االس اق الناشئة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض العياري
العالمي

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض العالمي
للدخل

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض للسندات
الدولية

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الجري

√

√

X

√

√

√

√
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ح رائد
البركالي

ح .بدالرحمن
المشعل

ح .بدالل
الفارس

ح حمد
الدر ي

ح مل األحمد

دح.بدال هاب
داهش

ح سطام
الس يلم

صندوق الرياض الشجاع

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض المم ازن

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الممدفظ

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الجري
المم الق مع الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الشجاع
المم الق مع الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض المم ازن
المم الق مع الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض الممدفظ
المم الق مع الشريعة

√

√

X

√

√

√

√

صندوق الرياض ريت

√

√

√

X

X

X

X

صندوق الرياض للفرص

√

√

√

X

X

√

√

25ح لجنة الرقا ة الشر.ية:
ح

سما .دا لجنة الرقا ة الشر.ية ،ومؤهاللهم:
اسم العد

يان العد ية

مؤهالل

الشيخ . /بد الل ن
سليمان ن منيع

رئيس

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

عضو

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

عضو

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

الشيخ  /دح .بد الل
مدمد المطلق

ن

الشيخ  /دح مدمد ن
.لي اليري
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بح يان دوار لجنة الرقا ة الشر.ية ومسؤوليالها:
 .1تتمثل مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية في وضع الضوابط الشرعية لالستثمار ،والمراجعة الدورية لها.
 .2يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف لجنة الرقابة الشرعية.
 .3يستثمر الصندوق كافة أصوله وفقا للضوابط الشرعية لالستثمار التي قررتها اللجنة الشرعية في الرياض
المالية وفقا للفقرة (د) أدناه.
جح لفاصيل مكالآت .دا لجنة الرقا ة الشر.ية:
يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف اللجنة الشرعية (لجنة الرقابة الشرعية).
دح لفاصيل المعايير ا لمطبية لمدديد شر.ية األص ل المعدة لالسمدمار والمراجعة الدورية لملك األص ل
واإلجرا ات الممبعة لي حال .دم الم الق:
▪

الد ا ط الممعلية النشاط (حيدما ينطبق):
يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات ذات األغراض المباحة مثل انتاج السلع والخدمات النافعة
والتجارة والصناعة وما إلى ذل  ،وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي
ما يلي:
 .1ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة
الربوية وشركات التأمين التقليدية.
 .2إنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة
الشرعية.
 .3انتاج ونشر األفالم والكتب والمجالت والقنوات الفضائية اإلباحية.
 .4المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذل

أماكن اللهو المحرم.

 .5أي نشان آخر تقرره اللجنة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.
▪

الد ا ط الممعلية أدوات االسمدمار (حيدما ينطبق):
 .1ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة المديونية الربوية (قروض وتسهيالت
مدفوعة بفائدة) عن  %33من متوسط القيمة السوقية للشركة.
 .2ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد نسبة السيولة النقدية (النقود والحسابات
المدينة) فيها عن  %45من متوسط القيمة السوقية للشركة.
 .3ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي (الودائع والسندات
بفائدة مدفوعة) عن  %33من متوسط القيمة السوقية للشركة.
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 .4ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة الدخل المحرم (من مصادر غير متوافقة
مع أحكام الشريعة) عن  %5من إجمالي دخل الشركة.
 .5يجوز للصندوق االستثمار في عمليات المرابحة والصكوك والشهادات المالية وصناديق االستثمار
أو أي ادوات اخرى تتوافق مع الضوابط الشرعية.
 .6ال يجوز تأجير األصول العقارية إال ألنشطة ذات غرض مباح.
 .7يجوز تعامل الصندوق بصيس التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط.
 .8ال يجوز تداول األسهم من خالل األدوات االستثمارية التالية ،إال بعد موافقة اللجنة الشرعية:

▪

•

الصور الجائزة من المشتقات المالية.

•

الصور الجائزة من البيع على المكشوف.

•

الصور الجائزة من اقراض االسهم المملوكة للصندوق.

المراجعة الدورية (حيدما ينطبق):
تتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية بشكل دوري ،وفي حال عدم موافقة
إحدى الشركات المملوكة في الصندوق مع الضوابط الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر
الصندوق ،فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز  90يوما من تاريخ المراجعة.

▪

المطهير (حيدما ينطبق):
سوف تتم عملية تطهير الصندوق من الدخل المحرم الذي استلمه الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق
بتحديد نسبة الدخل المحرم من االرباح الموزعة للشركات المساهمة المستثمر فيها وايداعها في
حساب خاص يتم الصرف من خالله على األعمال الخيرية.

26ح مسمشار االسمدمار:
ال ينطبق.
27ح الم زع:
ال ينطبق.
28ح مراجع الدسا ات:
ح

اسم مراجع الدسا ات:
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون.

صندوق الرياض لألسهم الخليجية

Page 38 of 41

بح العن ان المسجل و.ن ان العمل لمراجع الدسا ات:
ص ب 69658
الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاتف+966(11)2065333 :
فاكس+966(11)2065444 :
Ibrahim.albassam@pkf.com
جح األدوار األساسية لمراجع الدسا ات ومسؤوليال :
يقع على عاتق مراجع الحسابات مراجعة القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للصندوق وفقا لمعايير
المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأبداء الرأي فيها وتسليمها في الوقت المحدد
إلى مدير الصندوق لنشرها وتسليم نسخة منها لهيئة السوق المالية.
دح األحكام المنظمة السمبدال مراجع الدسا ات لل ندوق:
يقوم مدير الصندوق بتعيين مراجع الحسابات للصندوق ،علما أن مدير الصندوق سيقوم باستبدال مراجع
الحسابات إذا أصبح مراجع الحسابات غير مستقال عن مدير الصندوق أو وجود ادعاءات بسوء السلوك المهني
أو بطلب من هيئة السوق المالية أو بهدف تقليل تكاليف الصندوق مع الحفاظ على جودة األعمال المقدمة
من قبل مراجع الحسابات المختار.
29ح ص ل ال ندوق:
ح

حفظ ص ل ال ندوق:
يقوم مدير الصندوق بحفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ واحد أو أكثر لصالح الصندوق.

بح ل ل ص ل ال ندوق:
يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه األخرين ،ويجب أن تحدد تل األصول
من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذل الصندوق،
واالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد التزاماته التعاقدية.
جح ملكية ص ل ال ندوق:
إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة .وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق
أي مصلحة
أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ّ
في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتل األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذل
في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و ُأفصح عنها في
هذه الشرون واألحكام.
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30ح معالجة الشكاول:
في حال وجود أي شكوى فيما يتعلق بهذه الشرون واالحكام ،فيتعين على المسنتثمر تقديمها مكتوبة لدى مدير
الصنندوق على العنوان المبين أدناه ،علما بأنه سيتم اطالع المستثمر على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند
طلبها ودون مقابل:
شركة الرياض المالية
مبنى اإلدارة العامة،
 2414حي الشهداء ،الوحدة رقم ،69
الرياض ،7279-13241
المملكة العربية السعودية،
الرقم المجاني920012299 :
الموقع االلكتروني : www.riyadcapital.com.
وفني حالنة تعنذر الوصنول إلنى تسنوية أو لنم يتنم النرد خنالل  15ينوم عمنل ،يحنق للمستثمر إينداع شنكواه لندى هيئنة
السنوق المالينة  -إدارة شنكاوى المسنتثمرين ،كمنا يحنق للمشنترك إينداع شنكواه لندى لجننة الفصنل فني منازعنات
األوراق المالينة بعند مضني مندة ( ) 90ينوم منن تارينخ إينداع الشنكوى لندى الهيئنة ،إال إذا اخطنرت الهيئنة مقندم
الشنكوى بجنواز إيداعهنا لندى اللجننة قبنل انقضناء المندة.
31ح معل مات خرل:
ح

السياسات واإلجرا ات المي سممبع لمعالجة لعارض الم ال :
قد ينشأ أو قد يقع تعارض في المصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشركات
التابعة له ومديريه ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى ،وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو
إدارتها .وسوف يحاول مدير الصندوق حل أي تعارض في المصالح عن طريق توخي الحكمة وحسن النية وأخذ
مصالح الصندوق ومالكي الوحدات واألطراف المتضررة ككل بعين االعتبار .وسيتم تقديم السياسات واالجراءات
التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و /أو فعلي عند طلبها دون مقابل.

بح الجهة اليدائية المخم ة لي ي نزاع ناشئ من و .ن االسمدمار لي ال ندوق:
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة
الفصل في منازعات األوراق المالية.
جح قائمة للمسمندات المماحة لمالكي ال حدات:
 .1شرون وأحكام الصندوق.
 .2التقارير والقوائم المالية واالفصاحات الالزمة المتعلقة بالصندوق.
 .3القوائم المالية لمدير الصندوق.
 .4التقارير المتعلقة بمالكي الوحدات.
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دح

ي معل مات خرل معرولة او ينبغي ان يعرلها مدير ال ندوق و مجلس إدارة ال ندوق شكل معي ل،
وقد يطلبها – شكل معي ل – مالك ال حدات الدالي ن او المدممل ن او مسمشاروهم المهني ن ،و من
المم قع ن لمدمنها شروط واحكام ال ندوق المي سيمخذ قرار اسمدمار نا .ليها:
ال توجد.

هح إي إ.فا ات من قي د الئدة صناديق االسمدمار ل الق .ليها هيئة الس ق المالية ما.دا المي ذكرت لي
سياسات االسمدمار وممارسال :
ال يوجد.
32ح ممطلبات المعل مات اإلضالية:
ال يوجد.
33ح إقرار من مالك ال حدات:
لقد قمت  /قمنا باالطالع على شرون وأحكام الصندوق كذل على خصائص الوحدات بما في ذل المخاطر
المتعلقة باالستثمار في الصندوق وعن حاالت تعارض المصالح القائمة والمحتملة فيما يتعلق بأي صفقة أو خدمة
يقدمها مدير الصندوق ،وتم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها ،كما جرى الحصول على نسخة منها بعد التوقيع
عليها.
اسم المسمدمر
رقم اله ية
الماريخ
الم قيع
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