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 اليابانية لألسهم الرياض صندوق

Riyad Japanese Equity Fund 
  

  اليابانية لألسهم فيدليتي صندوق في يستثمر مغذي مفتوح عام استثماري صندوق هو اليابانية لألسهم الرياض صندوق

 الرياض المالية مدير الصندوق: شركة

  

 

 

 الشروط واألحكام
 

 الدررندوقمن قبل مجلس إدارة الدررندوق وت ت ال فاة ة يليهاو ويمل ل مدير الدررندوق وكيمررا  مجلس ادارة  شررروط وكحكام الدررندوقروجعت 

ي ر ويعكد كيمررررررا  مجلس إدارة كذلك و الشررررررروط واألحكاممجم عين ومنفردين كامل ال سررررررعولية ين دقة واكم ال ال علفمار الفاردة ة  

ويعكدون كن ال علفمار والبيانار الفاردة ة  كيمًا ي رون و، الشروط واألحكامالدندوق ومدير الدندوق بدلة واكم ال ال علفمار الفاردة ة  

 وغير ممللة الشروط واألحكام
 

، وال تعط  كّي شررروط وكحكام الدررندوقية ين ملمفيار و ال تمل ل الهيئة كّي مسررعولطرح وحدار الدررندوقواة ت هيئة السررفق ال الية يل  

وال تعن  مفاة مها ، من يدمه الدررندوقتأكيد يمعلق بدقمها كو اكم الها، وال تعط  هيئة السررفق ال الية كّي تفصررية بشررأن جدوث االسررم  ار ة  

 ندوق يعفد لل سم  ر كو من ي  لهووتعكد يل  كن قرار االسم  ار ة  الد ،تفصيمها باالسم  ار ةيه طرح وحدار الدندوقيل  
 

 ال علفمار كن ك ا ال الية، السررفق هيئة ين الدررادرة االسررم  ار صررناديق لالئلة كاةة االخرث وال سررمندار الدررندوق هذا وكحكام شررروط تخمرر 

 وغير وصليح وواضح كامل اةداح يل  تلمفي تلدي ها بماريخ الدندوق مدير يلم وحسب األخرث وال سمندار واألحكام الشروط تمم نها الم 

 م  الدرررندوق وكحكام شرررروط قرا ة باالسرررم  ار الراغبين ال سرررم  رين يل  يمعينو ك ا الدرررندوق تخص الم  الجفهرية الل ائق ج ي  ين ممرررلل

 وقبلها الدررندوق وكحكام شررروط يل  وق  قد الفحدار مالك يعدو االسررم  اري ال رار اتخاذ قبل ملمفياتها وةهم للدررندوق االخرث ال سررمندار

 وت اريره ض ن الدندوق كدا  يل  االطالع ي كنو ك ا الدندوق وحدار من مدرجة وحدة كي ة  اشمراكه يند
 

 ومهن  مسمشار ب شفرة باألخذ نندح الدندوق، وكحكام شروط ةهم تعذر حال وة و وةه ها الدندوق وكحكام شروط ب را ة ال سم  رين نندح
 

 
 

 

 

 

 م2022 كغسطس 03، وتم إجرا  آخر تلديث لها بماريخ 2009كبريل  1صدرر شروط وكحكام الدندوق بماريخ 

 م 2008ديس بر  20 واة ت هيئة السفق ال الية يل  االسم رار ة  طرح وحداته ة  تاريخ
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 ملخص الدندوق

 لألسهم اليابانية. الرياضصندوق  اسم الدندوق  و1

ةئة الدندوق/نفع  و2

 .اليابانية لألسهم صندوق فيدليتي في يستثمر مغذي مفتوح عام استثماري صندوق الدندوق

 شركة الرياض المالية. اسم مدير الدندوق و3

 هدف الدندوق و4
 إلى ويهدف اليابانية لألسنننهم صنننندوق فيدليتي في مغذي يسنننتثمر مفتوح عام صنننندوق هو

 .الطويل المدى على المال رأس تنمية تحقيق

 مسمفث ال خاطر و5
 .عالية مخاطر ذو أنه على الصندوق هذا يصنف

اللد األدن  لالشمراك  و6

 واالسمرداد
بينمننا الحنند انىنى  ىوالر أمريكي 2500 مننا يدنناىل الحنند انىنى لتشنننننننتراد في الصنننننننننندوق

 .ىوالر أمريكي 1000 ما يداىل لتشتراد اإلضافي أو االسترىاى

 كيام المعامل/الم ييم و7
 .أسبوع كل من واالربداء والثتثاء االثنين أيام جميع

 كيام اإليالن و8

 على التقييم/التدامل ليوم التالي الدمل يوم في الوحدات أسدار بنشر الصندوق مدير سيقوم

 لمدير االلكتروني الموقع وعلى( تداول) السنندوىية المالية السننوق لشننركة االلكتروني الموقع

 .الصندوق

مفيد دة  قي ة  و9

 االسمرداد

 الوحدة لمالك المستحق االسترىاى مبلغ وصرف االسترىاى عملية بين ما للمدة انقصى الحد

 .عمل أيام خمسة هو االستثمارية

سعر الفحدة يند الطرح  و10

األول  )ال ي ة 

 االس ية(

 .تم طرح وحدات الصندوقأن ال ينطبق حيث سبق و

 .اليابانيالين  ي لة الدندوق و11

مدة الدندوق وتاريخ  و12

 الدندوقاسمل اق 
 .الصندوق مفتوح ال يوجد مدة محدىة

 .م1992 مايو 19 فيالصندوق  بدأ  تاريخ بداية الدندوق و13

تاريخ إصدار الشروط  و14

واألحكام، وآخر تلديث 

 لها 

 03 بتاريخ لها تحديث آخر إجراء وتم م،2009 أبريل 1 بتاريخصنننننندرت شننننننرون وأحكام الصننننننندوق 

 .م2022 أغسطس

 رسفم االسمرداد ال بكر و15
 .دال يوج
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مؤشر  االسترشاىييقوم صندوق فيدليتي لألسهم اليابانية بقياس أىائه مقارنة بأىاء المؤشر  ال عشر االسمرشادي و16

 ."Tokyo New Stock Exchange Topix Index“الجديد بورصة طوكيو 

 شركة الرياض المالية. اسم مشغل الدندوق و17

 .السدوىية الدربية سي بي إس إتش شركة اسم كمين اللفظ و18

 شركة برايس ووتر هاوس كوبرز اسم مراج  اللسابار و19

 رسفم إدارة الدندوق و20

 المسننتثمر الصننندوق مدير يقوم حيث مباشننر بشننكل إىارية رسننوما   الصننندوق مدير يتقاضننى ال

 المسننتثمر الصننندوق أصننول صننافي قيمة من سنننويا  % 1.5بواقع  ىاريةإ رسننوم باحتسننا  فيه

 .فيه

رسفم االشمراك  و21

 واالسمرداد

 .االشتراد قيمة من% 2 أعلى بحدرسوم االشتراد: 

 رسوم االسترىاى: ال يوجد.

 رسفم كمين اللفظ و22
 الصفقة علىأمريكي  ىوالر 10 إلى باإلضافة الصندوق، أصول صافي قيمة من سنويا  % 0.02

 .الواحدة

  التكلفة الفدلية.سُتحمل على الصندوق  مداريف المعامل و23

 كخرثرسفم ومداريف  و24

 تم إذا إال) الصندوق أنشطه عن الناتجة االخرى والنفقات المصاريف جميع الصندوق سيتحمل

، سنويا   الصندوق أصول صافي قيمة من% 0.20 المصاريف هذه تتجاوز أال ويتوقع ،(استثناءها

 كما يخضع الصندوق المستثمر فيه لمصاريف اخرى.

 ال يوجد. رسفم األدا  و25
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 االسم  ار:صندوق  و1

 وةئمه ونفيه: اسم الدندوق وك

 صندوق فيدليتي في يستثمر مغذي مفتوح عام استثماري صندوق هو، واليابانية لألسهم الرياض صندوق

 اليابانية. لألسهم

 : وآخر تلديث لها تاريخ إصدار شروط وكحكام الدندوق وب

 .م2022 طسأغس 03 تاريخفي  تحديثها وتم م،2009 أبريل 1 في الصندوق وأحكام شرون إصدار تم

 الدندوق: مفاة ة هيئة السفق ال الية يل  طرح وحدارتاريخ  وج

تاريخ االستمرار في طرح وحداته ب على المالية السوق هيئة وافقت، وم1992 مايو 19 فيتم تأسيس الصندوق 

 .م2008ىيسمبر  20

 مدة صندوق االسم  ار: ود

 .ال توجد مدة محدىة للصندوق

 النظام ال طبق: و2

صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واننظمة واللوائح انخرى ذات  يخضع

 .الدتقة المطبقة في المملكة الدربية السدوىية

 سياسة االسم  ار وم ارساته: و3

 األهداف االسم  ارية للدندوق: وك

ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس  اليابانيةلألسهم  صندوق فيدليتيفي  مغذي يستثمر صندوق عام مفتوحهو 

 المال على المدى الطويل.

  كنفاع األوراق ال الية الم  سفف يسم  ر ةيها الدندوق بشكل كساس : وب

 .اليابانية لألسهم فيدليتي باالستثمار في صندوق صندوقال يقوم

ال طايار، كو ة  بلد سياسة تركيز االسم  ار ة  كوراق مالية معينة، كو ة  صناية كو مج فية من  وج

 معين كو منط ة جغراةية معينة، تشم ل يل  اللد األدن  واالقد  لملك األوراق ال الية:

 السوق قطاعات مختلف على الموزعة اليابانيةفي أسهم الشركات  باالستثمار فيه المستثمر الصندوق يقوم

 .كما هو موضح أىناه

  :واأليل األدن   هاسم  اري بلدجدول يفضح نسبة االسم  ار ة  كل مجال  ود



 
 

لألسهم اليابانية الرياض صندوق  

 

Page 5 of 39 

  األيل  اللد  األدن  اللد األصفل نفع

 %100 %0 اليابانيةلألسهم  صندوق فيدليتي

 :األوراق ال الية الم  يلم ل كن يشمري ويبي  الدندوق ةيها اسم  اراتهكسفاق  وه

 الموزعة اليابانيةفي أسهم الشركات ، والذي يستثمر اليابانيةلألسهم  فيدليتيفي صندوق  الصندوق يستثمر

 .السوق قطاعات مختلف على

 :ي ا إذا كان مدير الدندوق ينفي االسم  ار ة  وحدار صندوق االسم  اراالةداح  وو

 خاصة مداملة االستثمار لهذا يكون أن ىون الصندوق في االستثمار موظفيه أو تابديه أو الصندوق لمدير يحق

 .الصندوق وحدات في المشتركين لباقي انخرى االستثمارات عن

كنفاع ال عامالر واألساليب واألدوار الم  ي كن ل دير الدندوق اسمخدامها بغرض اتخاذ قراراته  وز

 االسم  ارية لدندوق االسم  ار:

بهدف يدتمد الصندوق المستثمر فيه على استخدام الوسائل البحثية بما في ذلك الزيارات الميدانية للشركات 

التي تتمتع بدوامل أساسية قوية وجاذبة والتي بإمكانها تحقيق أرباح مستقبلية عالية. كما  على تلك التدرف

يدمل على التدرف على القطاعات والشركات التي بإمكانها االستفاىة من التغيرات االقتصاىية والتشريدات 

 واالختراعات والدوامل انخرى.

انصول انخذ بدين االعتبار كل من انوزان النسبية للشركات في  يراعي الصندوق المستثمر فيه أثناء توزيع

 ومتطلبات المخاطرة واتجاه السوق وانوضاع االقتصاىية والسياسية وأغراض الصندوق. االسترشاىيالمؤشر 

 ال عايير العامة الم  تم اسمخدامها ة  اخميار مدير الدندوق ال سم  ر ةيه ه :

 .التغطية الجغرافية الدالمية ▪

 .القدرات البحثية ▪

 .انصول في مختلف انسواق المالية إىارةالخبرة في مجال  ▪

 .انصول إىارةمسيرة طويلة وناجحة في مجال  ▪

 .الحجم الكبير لألصول التي يديرها المدير ▪

  كنفاع األوراق ال الية الم  ال ي كن إدراجها ض ن اسم  ارار الدندوق: وح

 ال يوجد.

 :األوراق ال الية كو األصفل األخرث الم  ي كن للدندوق االسم  ار ةيهاكي قيد آخر يل  نفع من  وط

 شرونو االستثمار صناىيق الئحة التي تفرضها االستثمارية والحدوى القيوى عدا فيماال توجد أي قيوى أخرى 

 الصندوق. هذا حكامأو

اسم  ار يديرها مدير اللد الذي ي كن ةيه اسم  ار كصفل الدندوق ة  وحدار صندوق كو صناديق  وي

  الدندوق كو مديرو صناديق آخرون:
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لألسهم  فيدليتيفي صندوق  يستثمر مغذي مفتوح عام استثماري صندوق، حيث أن الصندوق ينطبقال 

 .اليابانية

صالحيار صندوق االسم  ار ة  اإلقراض واالقمراض وسياسة مدير الدندوق بشأن م ارسة صالحيار  وك

  :ةي ا يمعلق برهن كصفل الدندوق سياسمهاإلقراض واالقمراض وبيان 

 صوله.ألن يقوم الصندوق باالقتراض، ولن يقوم بإقراض 

 اللد األيل  للمعامل م  كي طرف نظير: ول

  .ال ينطبق

 الدندوق: دارة مخاطرإل مدير الدندوق سياسة وم

على أعند اتخاذه لقراراته االستثمارية، سيتوخى مدير الصندوق الحرص في أن تكون تلك القرارات متوافقة مع 

 :مدايير الممارسات الدالمية لتستثمار التي تحقق انهداف االستثمارية للصندوق وبحيث تراعي التالي

ل يراعي المخاطر المرتبطة بانوراق المالية المستثمر فيها وفئة انصول توزيع استثمارات الصندوق بشك ▪

 التي تنتمي إليها.

 مراعاة متطلبات السيولة المتوقدة للوفاء بطلبات االسترىاى أو القتناص الفرص االستثمارية. ▪

تحقيق مصالح مراعاة االلتزام بالقيوى االستثمارية التي تفرضها اننظمة واللوائح المطبقة التي تتضمن  ▪

 مالكي الوحدات.

ال عشر االسمرشادي، باإلضاةة إل  معلفمار ين الجهة ال زودة لل عشر، واألسس وال نهجية ال مبعة  ون

 :للساب ال عشر

يقوم صندوق فيدليتي لألسهم اليابانية بقياس أىائه مقارنة بأىاء المؤشر االسترشاىي مؤشر بورصة طوكيو 

المزوى من قبل بورصة طوكيو لألوراق المالية حسب  "Tokyo New Stock Exchange Topix Index“الجديد 

الحصول على أىاء المؤشر من ختل موقع الرياض المالية على  نويمك لديهم،انسس والمنهجية المتبدة 

المؤشر االسترشاىي بشكل ىوري ضمن البيانات وسيتم اإلفصاح عن أىاء  www.riyadcapital.comاإلنترنت 

 .المدلنة عن أىاء الصندوق

  ي فد ال شم ار: وس

 ال يوجد.

 :إيفا ار تفاةق يليها هيئة السفق ال الية بشأن كي قيفد كو حدود يل  االسم  اركي  وع

 ال يوجد.

 :الدندوق ة  لالسم  ار الرئيسة ال خاطر و4

  بسبب تكوين استثماراته. مرتفدةأن الصندوق مدرض لتقلبات  .أ

 انىاء السابق للصندوق أو انىاء السابق للمؤشر ال يدد مؤشرا  على أىاء الصندوق في المستقبل. . 

http://www.riyadcapital.com/
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ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن انىاء المطلق للصندوق أو أىاءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل  .ج

 انىاء السابق.

 .إيداعا  لدى أي بنك محلياالستثمار في الصندوق ال يدد  .ى

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

، وتشمل هذه المخاطر التي قد تؤىي إلى تغير في صافي عاليةهذا الصندوق على أنه ذو مخاطر  يصنف .و

 أصول الصندوق أو عائداته ما يلي:

الصندوق يتم على أساس القيمة السوقية لألوراق المالية التي  تقييم: نظرا  نن مخاطر السفق ال الية ▪

القيمة الرأسمالية الستثمارات الصندوق ستبقى متقلبة بسبب  مباشر، فإنيمتلكها بشكل مباشر أو غير 

 تقلب السوق المالية.

لوضع االقتصاىي الدام الذي ترتبط انسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق با :ال خاطر االقمدادية ▪

فإن التقلبات االقتصاىية  والبطالة، لذلكالفائدة  التضخم ومددالتيؤثر في ربحية الشركات وفي مستوى 

  قد تؤثر سلبا  أو إيجابا  على اىاء الصندوق.

التقلبات بسبب تقلبات أسدار انوراق  إلىيتدرض سدر الوحدة في الصندوق  :مخاطر ت لبار سعر الفحدة ▪

  المالية التي يستثمر فيها الصندوق، مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الدمتء.

وتتمثل بحاالت عدم االستقرار السياسي أو صدور  :ال خاطر السياسية وال انفنية واألنظ ة واللفائح ▪

ا  على تشريدات أو قوانين جديدة أو إحداث تغييرات في التشريدات أو القوانين الحالية مما قد يؤثر سلب

 استثمارات الصندوق.

: هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة انوراق المالية نتيجة للتغير في مخاطر الم لبار ة  كسعار الفائدة ▪

أو إيجابا  نتيجة لتقلبات أسدار الفائدة سلبا  أسدار الفائدة، ولذا فإن قيمة استثمارات الصندوق يمكن أن تتأثر 

  في السوق.

: والتي قد يكون لها تأثير سلبي على أىاء الصندوق خارج عن إراىة مدير الطبيعيةمخاطر الكفارث  ▪

  الصندوق.

فيها مصالح مدير الصندوق أو انطراف ذات  تتدارض: قد تنشأ هناد حاالت ال دالح تعارضمخاطر  ▪

تقة الدتقة مع مصالح المشتركين في الصندوق مما يحد من قدرة مدير الصندوق أو انطراف ذات الد

  مما قد يؤثر سلبا  على الصندوق. ىاء مهامه بشكل موضوعيأعلى 

: يدتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مخاطر االيم اد يل  مفظف  مدير الدندوق ▪

مهارات وخبرات الموظفين المهنيين الداملين لدى مدير الصندوق، وبالتالي فقد تتأثر عوائد الصندوق سلبا  

  تغير القائمين على إىارة الصندوق.نتيجة ل

خطاء عند اجراءه : يكون أمين الحفظ مدرضا  الرتكا  اناللفظ كمينمخاطر المسفيار الم  ي فم بها  ▪

  لدمليات تسويات الصندوق.

الصندوق وحفظ  إىارة: يدتمد مدير الصندوق على تكنولوجيا المدلومات في مخاطر االيم اد يل  الم نية ▪

لتختراقات  ة بأصول بالدمتء، وقد تتدرض نظم المدلومات التي يستخدمها مدير الصندوقالسجتت الخاص
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ت االى اتخاذ قرار يؤىيأو عطال الفنية مما قد يؤخر عملية االستثمار لى انإأو الهجمات الفيروسية أو 

 استثمارية خاطئة تؤثر سلبا  على سدر الوحدة.

: احدى الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية ال سم بليةمخاطر المنبع بالبيانار ال الية  ▪

التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية باالعتماى على التقارير المالية التي ينشرها  هياتخاذ القرار االستثماري 

دوق مصدر الورقة المالية، ولكن قد تختلف النتائج الفدلية عن تلك المتوقدة إما بسبب خطأ مدير الصن

سوء التقدير  إلىغير متدمدة أىت  متدمدة أوخطاء أفي تقديراته أو ان تلك التقارير كانت تنطوي على 

  يؤثر ذلك سلبا  على اىاء الصندوق.  أن وبالتالي يمكن

: هي المخاطر الناجمة عن تركز استثمارات الصندوق في أسهم أو قطاعات مدينة مخاطر تركز االسم  ارار ▪

  .االسترشاىيهداف الصندوق أو المؤشر أتحدىها طبيدة و

المرابحات من عدم ضمان أو : وهي المخاطر الناشئة عند تواريخ استحقاق الوىائع مخاطر إيادة االسم  ار ▪

سدار السابقة، رباح بنفس انصلية ومستحقاتها سواء من الفوائد أو انعاىة استثمار مبالغ االستثمار انإ

السندات، فقد ال يتم استثمار توزيداتها بنفس انسدار التي أو الصكود  االستثمار في وكذلك في حالة

استدعاءها أوراقا  مالية مماثلة أو عند شراء هذه الصكود أو السندات أو قد ال يجد عند استحقاقها  تتم

 في شرون الدفع.

ني نىوات الدين : في حالة عدم توفر تصنيف ائتمامخاطر االسم  ار ة  كدوار دين غير مدنفة ائم انياً  ▪

الثابت التي قد يرغب مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم تلك 

اتخاذ القرار االستثماري وذلك  الدتقة قبلانىوات بما تشمله من تحليل ائتماني للمصدر ولإلصدار ذي 

  يدتبر جزء من المخاطر التي قد يتأثر بها أىاء الصندوق.

: حقوق انولوية المتداولة مدرضة لتقلبات سدرية بسبب ظروف مخاطر االسم  ار ة  ح فق األولفية ▪

 قيمة استثمارات وأىاء الصندوق. على السوق بشكل عام أو الشركات ذات الدتقة مما قد يكون له تأثير 

ولة على التدرض : ينطوي االستثمار في وحدات صناىيق الدقار المتدامخاطر االسم  ارار الع ارية ▪

انصول الدقارية المستثمر فيها، باإلضافة الى تدرض تلك الوحدات للتذبذ   في قيمةلمخاطر التغير 

  السدري في السوق.

من طرف واحد ويتم  أكثر: هي اىوات مالية تداقدية تتم بين مخاطر االسم  ار ة  ال شم ار ال الية ▪

ة في الدقد )أسهم، مؤشرات، سندات، مددالت الفائدة، اشتقاق قيمتها بناء على قيمة انصول المتضمن

عمتت......الخ( وتتضمن هذه الدقوى على عدة مخاطر رئيسية هي: مخاطر السوق، مخاطر االطراف 

 االخرى، مخاطر السيولة ومخاطر االرتبان بمشتقات أخرى.

ن أفي  ا في السوق أمت  : وهو قيام المستثمر باقتراض ورقة مالية ثم بيدهمخاطر البي  يل  ال كشفف ▪

يقوم الحقا  بشرائها بسدر أقل من سدر البيع وارجاعها للمقرض. يتدرض الصندوق في هذه الحالة من البيع 

لمخاطرة ارتفاع سدر الورقة المالية بدال  من هبوطها فيضطر عندئذ إلى شراءها من السوق بسدر أعلى من 

  سدر البيع. 

: في حالة قيام الصندوق باالكتتا  في أحد الطروحات انولية، فت يدتبر مدير مخاطر نمائج المخديص ▪

الصندوق ضامنا  لددى انوراق المالية التي من الممكن تخصيصها للصندوق ختل عملية بناء سجل انوامر، 
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دلن أو فالصندوق قد يخصص له عدى أقل من انوراق المالية التي طلب االكتتا  فيها بسدر االكتتا  الم

ما اختلف سدر طلب االكتتا  الذي تقدم به مدير الصندوق عن سدر  إذاقد ال يحصل الصندوق على شيء، 

 االكتتا  المدلن. 

: في حالة اكتتا  الصندوق في الطروحات انولية، فإن مخاطر تأخر إدراج األوراق ال الية ال كممب ةيها ▪

لسوق المالية. وبالتالي فإن أي تأخير في اإلىراج يدتبر هذه االكتتابات تكون مرتبطة بموعد إىراجها في ا

  من المخاطر التي قد تؤثر على استثمارات وأىاء الصندوق.

: قد يتدرض مصدر الورقة المالية لمشاكل اساسية طارئة مخاطر يدم المفزي  كو خفض المفزيعار الن دية ▪

ايقاف توزيدات الورقة المالية وبالتالي يؤثر او ىفدات أو التزامات غير متوقدة، فيؤىي ذلك الى خفض أو 

  ذلك على عوائد الصندوق.

: قد تحمل بدض انوراق المالية خيار االستدعاء، حيث يتيح هذا الخيار لمصدر الورقة مخاطر االسمديا  ▪

(، وقد ينتج عن ذلك  أنالمالية  يستدعي الورقة المالية قبل تاريخ استحقاقها )السندات والصكود مثت 

 درض الصندوق الى مخاطر إعاىة االستثمار.ت

إلى تغيرات كبيرة في بدض انحيان بسبب  : قد تتدرض قيمة استثمارات الصندوقمخاطر ممعل ة بال ددر ▪

طبيدة نشان ونتائج أعمال الجهة المصدرة لألوراق المالية أو القضايا القانونية التي قد تتدرض لها، مما 

 وق.قد يؤثر سلبا  على أىاء الصند

: في حالة انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر أي ورقة مالية يملكها مخاطر انخفاض المدنيف االئم ان  ▪

الصندوق ليقل عن التصنيف االئتماني االستثماري فإن ذلك قد يدرض سدر تلك الورقة المالية لتقلبات 

  حاىة في السوق وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبا  على سدر الوحدة.

التدامل أو الجهة المصدرة ني ورقة مالية سواء كانت جهة  أطراف: قد يتدرض أحد م انمخاطر االئ ▪

، مما  سياىية او شركة تجارية لددم القدرة أو االستدداى لتلبية التزاماتها المالية في وقت محدى أو مطلقا 

  قد يؤثر سلبا  على أىاء الصندوق.

: قد يملك بدض عمتء الصندوق نسبة كبيرة من صفل الدندوقكمخاطر السيطرة يل  نسبة كبيرة من  ▪

مجموعة من أو أصوله مما قد يؤثر على توزيع استثمارات الصندوق في حال تمت عملية انسحا  نحد 

  هؤالء الدمتء المسيطرين، وذلك قد يؤثر على عوائد الصندوق.

االسترىاى إذا بلغ إجمالي قيمة تلك : قد ال يتمكن مدير الصندوق من تلبية جميع طلبات مخاطر السيفلة ▪

% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق أو إذا لم يتمكن مدير الصندوق من تسييل بدض 10الطلبات 

  استثماراته نتيجة ضدف أو تدليق التداول في السوق.

على  ثار الضريبية والزكوية المترتبة: قد يتحمل مالكي وحدات الصندوق اآلمخاطر المريبة والزكاة ▪

البلدان التي  السارية فياالشتراد أو على االحتفاظ بوحدات الصندوق او استرىاىها بموجب القوانين 

أو رخصة االقامة فيها أو تدتبر محل اقامة عاىية لهم أو موطنا  مختارا  لهم. ويتحمل  يحملون جنسيتها

م في الصندوق او على الزياىة مالكي الوحدات مسؤولية ىفع الضريبة والزكاة إن وجدت على استثماراته

  في رأس المال الناشئة عنها.
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في حالة استثمار الصندوق في صناىيق استثمارية  :مخاطر االسم  ار ة  الدناديق االسم  ارية األخرث ▪

 أخرى فإن جميع المخاطر المذكورة سابقا  تنطبق أيضا على تلك الصناىيق.

 

 :ال خاطر ت ييم آلية و5

وذلك بالتداون مع إىارة  المتدلقة بأصول الصندوقالمخاطر  لتقييميقر مدير الصندوق بوجوى آلية ىاخلية 

 .مصلحة لسير عمل الصندوق ومصلحة مالكي الوحداتمن بما فيه  لدى مدير الصندوقالمخاطر 

 :الدندوق ة  السم  ارل ال سمهدةة ال سم  رين ةئة و6

إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل، إضافة الذين يسدون يستهدف الصندوق فئة المستثمرين 

 .عاليةفي ظل مخاطر  السيولةإلى توفير 

 قيفد/حدود االسم  ار: و7

يقر مدير الصندوق بالتزامه ختل إىارته للصندوق بالقيوى والحدوى التي تفرضها الئحة صناىيق االستثمار 

 الصندوق.هذا وشرون وأحكام 

 :الع لة و8

 سدر تطبيق فيتم المحدىة، عملة الصندوق غير أخرى بدملة االشتراد حالة وفي. بالين الياباني مقوم الصندوق

 الصندوق لمدير ويحق. الصندوق عملة إلى المستثمر عملة تحويل بغرض المدني التاريخ في به المدمول الصرف

 .الصندوق عملة غير وانصول بدمتت المالية انوراق في االستثمار

 :م ابل الخدمار والع فالر واالتعاب و9

 :احمسابها وطري ة سم  ار،اال صندوق كصفل من دةفيار لا  ي لج تفاصيل وك

 المفاصيل وطري ة االحمساب الرسفم

 .االشتراد قيمة من% 2 أعلى بحد رسوم االشتراد

رسوم االسترىاى/االسترىاى 

 المبكر

 ال يوجد.

 ال يوجد. رسوم نقل الملكية

 الصندوق إىارةرسوم 

 الصندوق مدير يقوم حيث مباشر بشكل إىارية رسوما   الصندوق مدير يتقاضى ال

 أصول صافي قيمة من سنويا  % 1.5 بواقع اىارية رسوم باحتسا  فيه المستثمر

 .فيه المستثمر الصندوق

 .الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا  % 0.20 إىارية خدمات رسوم

 رسوم حفظ
أمريكي  ىوالر 10باإلضافة إلى % سنويا  من قيمة صافي أصول الصندوق، 0.02

 الواحدة. الصفقة على
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 المفاصيل وطري ة االحمساب الرسفم

 .سنويا   ريال 7,500 المالية السوق هيئة رسوم

 المالية السوق رسوم

 (تداول) السدوىية
 .سنويا   ريال 5,000

 .الفدلية بالتكلفة الصندوق على ُتحملس التدامل مصاريف

 الحساباتمراجع  مصاريف
 أعلى بحدريال سدوىي و 22,000يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 

 .سنويا   سدوىي ريال 30,000

 .الصندوق مدير يتحملها االسترشاىي المؤشر رسوم

 اىارة مجلس أعضاء مكافآت

 الصندوق
 .الصندوق مدير يتحملها

 وتشمل انخرى المصاريف

 تنشر المدلوما مصروفات

 المالية والقوائم والتقارير

 للصندوق

 الصندوق أنشطه عن الناتجة انخرى والنفقات المصاريف جميع الصندوق سيتحمل

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

 كما يخضع الصندوق المستثمر فيه لمصاريف اخرى.، سنويا   الصندوق أصول

مع مقدم  االتفاقأو حسب  المنصوص عليها أعته، رسوم ومصاريف الصندوقبناء  على طريقة احتسا  

  .الخدمة، يتم احتسا  بدض الرسوم إما من إجمالي أو من صافي أصول الصندوق

م  كيفية حساب م ابل الخدمار والع فالر واألتعاب،  الرسفم وال داريفيفضح ج ي  جدول  وب

  :ووقت دةعها من قبل الدندوق

 م ال اةمراض  طري ة احمسابها الرسفم وال داريف

 رسفم االشمراك
 قيمة من% 2 أعلى بحد

 االشتراد

 200 تكون الرسوم فإن ين 10,000 بن االشتراد تم إذا

 منح يتم ثم ومن الدميل حسا  من فورا تخصم ين

 9,800 يداىل بما الصندوق من وحدات عدى الدميل

 .االشتراد عملية تنفيذ تاريخ يوم في ين

رسفم 

االسمرداد/االسمرداد 

 ال بكر

 ال ينطبق يوجد ال

 ال ينطبق يوجد ال رسفم ن ل ال لكية

 رسفم إدارة

  الدندوق

 رسوما   الصندوق مدير يتقاضى ال

 يقوم حيث مباشر بشكل إىارية

 فيه المستثمر الصندوق مدير

 بواقع اىارية رسوم باحتسا 

 صافي قيمة من سنويا  % 1.5

 فيه المستثمر الصندوق أصول

 تاريخ يوم في الصندوق أصول قيمة صافي كان إذا

 ليوم االىارية انتدا  فإن ين 10,000,000 التقييم

 410.96(=365÷1×%1.5×10,000,000) هي واحد

 ين

 رسفم خدمار إدارية 
 صافي قيمة من سنويا  % 0.20

 الصندوق أصول

 تاريخ يوم في الصندوق أصول قيمة صافي كان إذا

 اإلىارية الخدمات رسوم فإن ين 10,000,000 التقييم

= (365÷1×%0.20×10,000,000) هي واحد ليوم
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 م ال اةمراض  طري ة احمسابها الرسفم وال داريف

 ين 54.79

 رسفم حفظ 

 صافي قيمة من سنويا  % 0.02

 10 إلى باإلضافة الصندوق، أصول

 .الواحدة الصفقة على ىوالر

 تاريخ يوم في الصندوق أصول قيمة صافي كان إذا

 ليوم الحفظ رسوم فإن ين 10,000,000 التقييم

 ين 6.85(=365÷1×%0.02×10,000,000) هي واحد

رسفم هيئة السفق 

 ال الية 
 سنويا   ريال 7,500

 واضافتها يومي بشكل حسابها سنويا  يتم ريال 7500

 السنة نهاية خصمها ثم ومن تجميدي بشكل مللتقيي

 .واحد يوم عن ريال 20.55=1× (365÷7500) -

السفق  رسفم

ال الية السعفدية 

 )تداول( 

 سنويا   ريال 5,000

 واضافتها يومي بشكل حسابها يتم سنويا ريال 5000

 السنة نهاية خصمها ثم ومن تجميدي بشكل مللتقيي

 .واحد يوم عن ريال 13.70=1× (365÷5000) -

 مداريف المعامل
 بالتكلفة الصندوق على سُتحمل

 الفدلية

 كانت لو المثال سبيل على التداول، قيمة من نسبة

 صفقة أي قيمة من( 0.00155) التداول عمولة

 الصندوق سيقوم ريال، مليون الصفقة قيمة وكانت

 .للوسيط ريال 1550 بدفع

مراج  مداريف 

 اللسابار

 ريال 30,000 أعلى بحدو 22,000

، سدوىي  يتم لن حيث سنويا 

 الفدلية الرسوم سوى احتسا 

 بين المبرمة لتتفاقية وفقا  

 .الصندوق ومدير المحاسب

 بشكل مللتقيي واضافتها يومي بشكل حسابها يتم

 (365÷6000) - السنة نهاية خصمها ثم ومن تجميدي

 مصاريف أن بافتراض. واحد يوم عن 16.44=1×

 .ريال سدوىي 6000 هي للصندوق المراجدة

رسفم ال عشر 

 االسمرشادي
 ال ينطبق يتحملها مدير الصندوق

مكاةآر كيما   

مجلس ادارة 

 الدندوق

 ال ينطبق يتحملها مدير الصندوق

 ال داريف األخرث

وتش ل مدروةار 

نشر ال علفمار 

والم ارير وال فائم 

 ال الية للدندوق

 جميع الصندوق سيتحمل

 االخرى والنفقات المصاريف

 اال) الصندوق أنشطه عن الناتجة

 أال ويتوقع ،(استثناؤها تم إذا

 من% 0.20 المصاريف هذه تتجاوز

 الصندوق أصول صافي قيمة

 سنويا  

إذا كانت قيمة صافي أصول الصندوق هي 

، وكانت المصاريف والنفقات انخرى ين 10،000،000

% من صافي انصول فإن 0.20للصندوق تمثل 

 :ليوم واحد هيالمصاريف انخرى 

 .ين 54.79( = 365÷%1×0.20×10،000،000)
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لن يتحمل الصندوق أي رسوم أو تكاليف بختف ما ذكر في الجدول أعته. هذا ولن يتم خصم غير المصاريف 

 الفدلية للصندوق.

نسبة تكاليف الدندوق إل  ال ي ة اإلج الية ألصفل الدندوق يل  مسمفث اض  يفضح راةم جدول وج

  ومالك الفحدة خالل ي ر الدندوق، يل  كن يش ل المكاليف ال مكررة والغير ممكررة:الدندوق 

 ( ريال سدوىي.100،000،000مائة مليون ) متوسط إجمالي أصول الصندوق ختل السنة هو أنبافتراض 

  الدندوق كصفل من نسبمها وال داريف الرسفم
من ال بلغ ال سم  ر  النسبة

 ل الك الفحدار 

 %2 ال ينطبق  االشمراك رسفم

 ال يوجد ال يوجد رسفم االسمرداد/االسمرداد ال بكر

 ال يوجد ال يوجد رسفم ن ل ال لكية

 %1.5 %1.5 رسفم اإلدارة

 %0.20 %0.20 خدمار ادارية رسفم

 %0.02 %0.02 رسفم كمين اللفظ

كلف ريال  30) اللسابار مراج  مداريف

 (سنفيًا يل  سبيل ال  ال
0.03% 0.03% 

 حسب التكلفة الفدلية حسب التكلفة الفدلية مداريف المعامل

 حسب التكلفة الفدلية حسب التكلفة الفدلية رسفم الم فيل

ريال  7،500) ال الية السفق هيئة رسفم

 سنفيًا(
0.0075% 0.0075% 

 السعفدية ال الية السفقشركة  رسفم

  ريال سنفيًا( 5،000)
0.005% 0.005% 

 % 0.20 % 0.20 األخرث ال داريف

 1.9625% 1.9625% إج ال  نسبة المكاليف ال مكررة

 2% ال يوجد إج ال  نسبة المكاليف الغير ممكررة

 3.9625% 1.9625% إج ال  الرسفم وال داريف

تفاصيل م ابل الدف ار ال فروضة يل  االشمراك واالسمرداد ون ل ال لكية الم  يدةعها مالكف  ود

 احمسابها:الفحدار وطري ة 

 هناد يوجد وال الصندوق، في االشتراد عند تخصم% 2 أعلى بحد اشتراد رسوم الصندوق مدير يستحق

 .الملكية نقل أو االسترىاى على رسوم

 علفمار ال معل ة بالمخفيمار والع فالر الخاصة وشرح سياسة مدير الدندوق بشأن ال وه

 :المخفيمار والع فالر الخاصة

باإلىارة وأي رسوم أخرى يتقاضاها. كما  المتدلقةيحق لمدير الصندوق ووفقا  لتقديره الخاص خفض الرسوم 

 يجوز لمدير الصندوق ابرام ترتيبات الدمولة الخاصة إذا توافرت الشرون اآلتية:

 إذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشرون لمدير الصندوق. ▪
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 عمتء إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي يتلقاها مدير الصندوق بشكل مدقول على أنها لمنفدة ▪

 .مدير الصندوق

 إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات مدقوال  في تلك الظروف. ▪

 إلىخدمات إضافة  أوويقصد بترتيبات الدمولة الخاصة الترتيبات التي يتلقى بموجبها مدير الصندوق سلدا  

 .الوسيطخدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة يتم ىفدها مقابل الصفقات التي توجه من ختل ذلك 

 : الزكاة و/كو المريبة )إن وجدر(بال معل ة ال علفمار  وو

الرسوم والمصاريف المذكورة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل  إن

ولن يقوم الصندوق  وفقا  لألسدار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية.

اة إن وجدت على مسؤولية ىفع الزكباحتسا  وىفع الزكاة عن استثماراته، حيث يتحمل مالكي الوحدات 

 .على الزياىة في رأس المال الناشئة عنها أواستثماراتهم في الصندوق 

 :)إن وجدر(كي ي فلة خاصة يبرمها مدير الدندوق  وز

 ال يوجد.

م ال اةمراض  يفضح ج ي  الرسفم وال داريف وم ابل الدف ار الم  دةعت من كصفل الدندوق كو  وح

  الدندوق:من قبل مالك الفحدار يل  كساس ي لة 

( مليون ريال ختل 115متوسط إجمالي أصول الصندوق ختل السنة هو مائة وخمسة عشر ) أنبافتراض 

ان مبلغ االشتراد لمالك الوحدات هو مليون  وبافتراض( قرض تمويل، 15السنة منها خمسة عشر مليون )

 .% من متوسط حجم الصندوق(0.87( ريال سدوىي )يمثل نسبة 1،000،000)

 وال داريف فمالرس
 ما يمل له الدندوق 

 )ريال سعفدي(

 الفحدار مالك يمل له ما

 (ريال سعفدي)

 20,000 ال ينطبق )*(االشمراك  رسفم

 1,000,000 ال ينطبق ال بلغ ال سم  ر ة  الدندوق

 15,007.5 1,725,000 رسفم اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد رسفم االسمرداد/االسمرداد ال بكر

 ال يوجد ال يوجد ال لكيةرسفم ن ل 

 2,001 230,000 خدمار ادارية رسفم

 2,001 230,000 األخرث ال داريف

 200.1 23,000 رسفم كمين اللفظ

)باةمراض  اللسابار مراج  مداريف

 كلف سنفيا( 30انها 
30,000 261 

 65.25 7,500  ال الية السفق هيئة رسفم

 43.5 5,000 السعفدية ال الية السفق رسفم

%( من 2رسفم الم فيل باةمراض كنها )

 مبلغ ال رض
300,000 2,610 
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 42,189.35 2,550,500 إج ال  الرسفم وال داريف

 مبلغ االشمراك ة  ال  ال كيالهو منرسفم االشمراك خدم )*( لم يمم 

بافتراض أن الصندوق قد حقق عائدا  

 % بنهاية تلك السنة10قدره صافيا 

بدد  بنهاية السنةحجم الصندوق 

 خصم جميع الرسوم والمصاريف

قيمة استثمار صافي 

مالك الوحدات بنهاية 

 السنة

126,500,000 1,100,000 

 الم ييم والمسعير: و10

 :كيفية ت ييم كل كصل ي لكه الدندوق وك

 كل أصل يملكه الصندوق: تقييميوضح الجدول التالي كيفية 

 الم ييمطري ة  كصفل الدندوق

 كشف اللساب ة  نهاية يفم الع لحسب  الن د

 وحداتها ل ي ة ايالن آخر يل  بنا  االسم  ار صناديق

 : يدد ن اط الم ييم، وتكرارها وب

هي  التقييم أيام بأن علما  تقييم،  في كل يوم أصول الصندوق المشار إليها في الفقرة )أ( أعته تقييميتم 

أيام االثنين والثتثاء واالربداء من كل أسبوع، على أن تكون أيام عمل في انسواق التي يستثمر فيها 

 .التقييمالصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بنشر أسدار الوحدات في يوم الدمل التالي ليوم 

 :المسعير ة  الخطأ كو الم ييم ة  الخطأ حالة ة  سُممخذ  مال اإلجرا ار وج

 عمليات تمرير إعاىة طريق عن وذلك فورا   الخطأ تصحيح يتم التسدير أو التقييم في خطأ حدوث عند

 الوحدات مالكي جميع وتدويض عاىلة بطريقة الصحيح السدر على أخرى مرة واالسترىاى االشتراد

 هيئة بإبتغ الصندوق مدير يقوم كما. الوقت نفس وفي السابقين الوحدات مالكي ذلك في بما المتضررين

 الموقع في عنها واإلفصاح الوحدة سدر من أكثر أو% 0,5 نسبة شكل الخطأ أن حال في فورا   المالية السوق

 االفصاح ويتم ،(تداول) السدوىية المالية السوق لشركة االلكتروني والموقع الصندوق لمدير االلكتروني

 .الصندوق تقارير في أيضا   عنها

 ألغراض تنفيذ طلبار االشمراك واالسمرداد: طري ة احمساب سعر الفحدة ود

 في القائمة الصندوق وحدات عدى إجمالي على انصول قيمة صافي الوحدة بتقسيم سدر احتسا  يتم

 .المدني التقييم يوم

 .انصول قيمة جماليإ من الصندوق على المطلوبات بخصم الصندوق أصول قيمة صافي احتسا  يتم

 وتكرارها: مكان ووقت نشر سعر الفحدة، وه
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 االلكتروني الموقع على التقييم ليوم التالي الدمل يوم في الوحدات أسدار بنشر الصندوق مدير سيقوم

وفي حال تم تدليق . الصندوق لمدير االلكتروني الموقع وعلى( تداول) السدوىية المالية السوق لشركة

تأجيل عملية التقييم إلى يوم التدامل التالي، وسوف  تدامل، فسيتمتقييم وحدات الصندوق في أي يوم 

 تنشر أسدار الوحدات في يوم الدمل التالي لذلك اليوم.

 :المعامالر و11

 :األول  الطرح تفاصيل وك

  ال ينطبق، حيث سبق وأن تم طرح وحدات الصندوق.

تعامل الماريخ ال لدد وال فاييد النهائية لم ديم طلبار االشمراك واالسمرداد ة  كي يفم  وب

 :ومسعوليار مدير الدندوق ة  شأن طلبار االشمراك واالسمرداد

 التي التدامل أيام بأن علما   تدامل، يوم كل في الصندوق في االسترىاى االشتراد طلبات وتنفيذ قبول يتم

 . من كل أسبوع وانربداءهي جميع أيام االثنين والثتثاء  الطلبات هذه تلبية فيها يتم

يجب تقديم طلبات االشتراد واالسترىاى قبل الساعة الواحدة ظهرا  من يوم التدامل ليتم تنفيذها حسب 

في ذلك اليوم إلى فروع شركة الرياض المالية أو أٍي من القنوات االلكترونية. وتدد الطلبات  التقييمسدر 

التالي. ويتم إصدار الوحدات  التي تسلم بدد الساعة الواحدة ظهرا  على أنها استلمت في يوم التدامل

ذو الدتقة وبما ال  التقييمواستثمار المبالغ التي تم االشتراد بها ضمن أصول الصندوق بدد حسا  سدر 

 .أيام عمل 5يتجاوز 

لمدير الصندوق الحق المطلق في رفض أي طلب اشتراد أو استرىاى ويشمل ذلك الحاالت التي تؤىي إلى 

سوق المالية و/أو اننظمة السارية على الصندوق بما في ذلك شرون وأحكام خرق أنظمة ولوائح هيئة ال

الصندوق أو إذا رأى مدير الصندوق بشكل مدقول أن التدليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. أما طلبات 

 االسترىاى فت تتم إال بموجب طلبات استرىاى الصناىيق المشتركة لشركة الرياض المالية.

 ودة  االسمرداد طلب بين وال دة الطلبار ت ديم مكان ذلك ة  ب ا ،واالسمرداد االشمراك إجرا ار وج

 الفحدار كو ن ل ال لكية: ل الك االسمرداد مملدالر

يستطيع المستثمرون شراء وحدات استثمارية في الصندوق من ختل تدبئة طلب االشتراد، وسيحدى عدى 

الوحدات االستثمارية التي يتم االشتراد بها في الصندوق على حسب قيمة االشتراد وسدر الوحدات 

 االستثمارية بالسدر التحق )وهو سدر الوحدة المدمول به في يوم التقييم المدني(. 

 التي التدامل أيام بأن علما   تدامل، يوم كل في الصندوق في يتم استتم طلبات االشتراد واالسترىاىس

 شركة فروع، عن طريق أسبوع كل من وانربداءهي جميع أيام االثنين والثتثاء  الطلبات هذه تلبية فيها يتم

 .االلكترونية القنوات من أٍي  أو المالية الرياض

انقصى للمدة ما بين عملية االسترىاى وصرف مبلغ االسترىاى المستحق لمالك الوحدة الحد علما  أن 

 .االستثمارية هو خمسة أيام عمل

 كي قيفد يل  المعامل ة  وحدار الدندوق: ود
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 .مع مراعاة الفقرة )ه( والفقرة )و( أىناه، فت يوجد هناد أي قيوى على التدامل

 :اللاالر تلك ة  ال مبعة واإلجرا ار يعلق، كو الفحدار ة  المعامل معها يعجل الم  اللاالر وه

 :المالية اللاالر ة  المال ، المعامل يفم ال  االسمرداد طلب تأجيل الدندوق ل دير يجفز ▪

% 10 واحد تدامل يوم في تنفيذها المستثمرون يطلب التي االسترىاى طلبات قيمة إجمالي بلغ إذا .1

 .الصندوق أصول قيمة صافي من أكثر أو

 :المالية اللاالر ة  االسمرداداالشمراك و طلبار تعليق الدندوق ل دير يجفز ▪

 .ذلكب القيامهيئة السوق المالية منه إذا طلبت  .1

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل مدقول أن التدليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. .2

المالية أو بأي أصول أخرى من توقف التدامتت في السوق الرئيسية التي يتم فيها التدامل بانوراق  .3

 .أصول الصندوق، سواء بصورة عامة أو فيما يتدلق بأصول الصندوق االستثماري

في حال تدذر على مدير الصندوق القيام بدملية تقييم الصندوق أو تسييل أصوله في الحاالت  .4

 .االستثنائية أو الطارئة أو أصبح ذلك غير متئما  له

 :تعليق كي ةرضه حال ة  الماليةفف يمخذ مدير الدندوق االجرا ار س ▪

للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح  إالسيتأكد مدير الصندوق من عدم استمرار أي تدليق  .1

 مالكي الوحدات.

 ومشغل الصندوق الصندوق وأمين الحفظ إىارةمراجدة التدليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس  .2

 حول ذلك.

فور حدوث أي تدليق مع توضيح أسبا  ذلك وكذلك ومالكي الوحدات إشدار هيئة السوق المالية  .3

عن طريق الموقع االلكتروني  واإلفصاح عن ذلكاشدار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التدليق، 

موقع آخر متاح  وأي )تداول( لمدير الصندوق والموقع االلكتروني لشركة السوق المالية السدوىية

 .للجمهور بحسب الضوابط التي تحدىها هيئة السوق المالية

 وللهيئة صتحية رفع التدليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات. .4

 :سمعجل الم  االسمرداد طلبار اخميار ب  مماها يجري الم  اإلجرا ار وو

 منح مع تناسبي أساس على تنفيذها فسيتم التالي، التدامل يوم الى االسترىاى طلبات تأجيل تم حال في

 .طلباتال تلك استتم وقتاعتماىا  على  التنفيذ في انولوية

 :آخرين مسم  رين إل  الفحدار ملكية لن ل ال نظ ة األحكام وصف وز
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 الشأن، هذا في المختصة التنظيمية الجهات لتدليمات خرينآ مستثمرين إلى الوحدات نقل عملية تخضع

 االلتزام إىارة وبإشراف الشرعية المحكمة من حكم اساس على يقوم فإنه التوارث المثال سبيل على

 الخاص وضدها حسب حالة وكل الخاصة الحاالت هذه جميع في المتبدة واالجراءات القانونية والشؤون

 صناىيق الئحة في آخرين مستثمرين الى الوحدات لنقل المنظمة االحكام تقتضيه ما حسب وذلك

 .االستثمار

 كو ن لها كو ةيها االشمراك الفحدار مالك يل  يجب الم  الفحدار قي ة كو لعدد األدن  اللد وح

 :اسمردادها

الحد انىنى لتشتراد اإلضافي  أمريكي بينماىوالر  2500 ما يداىل الحد انىنى لتشتراد في الصندوق

كما يحق لمدير الصندوق قبول االشتراد أو االشتراد اإلضافي  .ىوالر أمريكي 1000 ما يداىل أو االسترىاى

 .أو االسترىاى عن طريق القنوات اإللكترونية أو برامج االستثمار المنتظم أو غيرها بأقل من الحد انىنى

كان من شأن استرىاى المشترد تخفيض استثماراته  أمريكي وإذاىوالر  2500 ما يداىل الحد انىنى للرصيد

ندوق إلى أقل من الحد انىنى للرصيد المسموح به، وجب عليه استرىاى كامل مبلغ استثماره. حيث في الص

 يتم صرف مبالغ االسترىاى المستحقة للمستثمر بدملة الصندوق وقيدها بدملة حسابه االستثماري. 

 الفصرفل يردم حرال ةر  ال مخرذة واإلجررا ار ج عره الدنردوق مديرر ينرفي المر  لل بلرغ األدنر  اللرد وط

 :الدنردوق ةر  األدنر  اللرد ذلرك إلر 

 ال ينطبق.

 سياسة المفزي : و12

 :األرباحوتفزي  الدخل  سياسة وك

  لهذا الصندوق حيث يتم إعاىة استثمار المبالغ المستلمة كأرباح. حرباألليوجد توزيع  ال

 :والمفزي  سمل اقلال  الم ريب الماريخ وب

 ال ينطبق.

 :المفزيعار دة  كيفية وج

 ال ينطبق.

  :ت ديم الم ارير إل  مالك  الفحدار و13

 األولية ال الية وال فائم ةالسررررررنفي رب  ارانالبي ذلك ة  ب ا السررررررنفية، بالم ارير ال معل ة ال علفمار وك

 :والسنفية
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 والقوائم بإعداى التقارير السننننننننوية بما في ذلك القوائم المالية السننننننننوية المراجدة الصنننننننندوق مدير يقوم ▪

 سننننتثمارالا صننننناىيق ئحةوفق ال سنننننوية الربع الصننننندوق ومدلومات المفحوصننننة، سنننننوية النصننننف المالية

 وتزويدها لمالكي الوحدات عند الطلب ىون مقابل.

 ( يوما  من إصدار تقارير الصندوق المستثمر فيه.21يجب على الصندوق إتاحة تقاريره ختل ) ▪

 في وذلك التقرينننننننر فترة نهاينننننننة منننننننن أشنننننننهر( 3) تتجاوز ال مدة تلخ للجمهور السنوية التقارير إتاحة سيتم ▪

 الصندوق، ديرلم رونننننننيتكاالل وقننننننعلما فيو الصننننننندوق وأحكننننننام شرون في المحدىة وبالوسائل ماكنان

 .يئةلها دىهاتح تيال الضنوابط حسبب للجمهور متاح خرآ موقع أي أو للسوق كترونياإلل وقعلموا

 قوائمال فترة نهاينة منن ( يوم30) تتجاوز ال مدة تلخسيتم إعداى القوائم المالية انولية وإتاحتها للجمهور  ▪

 ديرلمكتروني اإلل وقننننننننعلما فيو الصننننننننندوق وأحكننننننننام شرون في المحدىة وبالوسائل ماكنان في وذلك

 دىهاتح تيال الضننننننننننننننوابط حسنننبب للجمهور متاح خرآ موقع أي أو للسنننوق رونيتكاالل وقعلموا الصنننندوق،

 .يئةلها

نر إعنداى سيتنم ▪ نع التقاري نام (10تل )خن للجمهنور وإتاحتهنا سننوية الرب نة منن أي نرة نهاي  وذلكالمدني  الربع فت

 الصندوق، ديرلم رونننيتكاالل وقننعلما فيو الصننندوق وأحكننام شرون في المحدىة وبالوسائل ماكنان في

 .يئةلها دىهاتح تيال الضنوابط حسبب للجمهور متاح خرآ موقع أي أو للسوق رونيتكاالل وقعلموا

يجب على مدير الصنننندوق تضنننمين التقرير السننننوي للصنننندوق جميع مخالفات قيوى االسنننتثمار المنصنننوص  ▪

 فيعليهننننننا  المنصوصسننننننتثمار الفننننننة أي مننننننن قيننننننوى االمخحننننننال  عليها في الئحة صناىيق االستثمار. وفي

ذه مدير الصننندوق أو مدير تخشننننننننننننننننننننرون وأحكام الصننندوق بسننبب إجراء ا فيأو الئحة صننناىيق االسننتثمار 

 اإلجراءات واتخاذبذلك كتابيا  بشنننكل فوري  الهيئةعلى مدير الصنننندوق إشننندار  يتدينالصنننندوق من الباطن، 

لفة أي من قيوى االستثمار ، وفي حال مخاالمخالفةأينننننام منننننن تننننناريخ وقنننننوع  (5) ختل التزمةالتصنننننحيحية 

المنصننوص عليها في الئحة صننناىيق االسننتثمار او في شننرون و احكام الصننندوق بسننبب تغير في الظروف 

( أيام من 5خارج عن سنننيطرة مدير الصنننندوق او مدير الصنننندوق من الباطن ولم يتم اصنننتح المخالفة ختل )

ؤول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة تاريخ وقوع المخالفة يتدين على مدير الصننننندوق اشنننندار مسنننن

وااللتزام بذلك فورا  مع اإلشنننننننارة إلى الخطة التصنننننننحيحية والتأكيد على إصنننننننتح المخالفة في أقر  وقت 

 ممكن.

 :معلفمار ين كماكن ووسائل إتاحة ت ارير الدندوق وب

لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني االلكتروني  الموقعسيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق من ختل 

 .آخنر متناح للجمهنور بحسنب الضوابنط التني تحدىهنا الهيئنة إلكتروني موقنعوأي  للسوق

 :السنفية ال الية بال فائم الفحدار مالك  تزويد وسائل ين معلفمار وج

 ديرلم روننيتكاالل وقنعللصندوق ىون مقابل عن طريق لم دوريةال تقاريرالحصول على ال الوحدات مالكيل يمكن

المالية السدوىية تداول  للسوق رونيتكاالل وقعلموا ،(www.riyadcapital.com)الصندوق

(www.saudiexchange.sa كما .)للصندوق المالية بالقوائم الوحدات مالكي بتزويد الصندوق مدير سيقوم 

 .مقابل أي وىون الطلب عند الصندوق مدير لدى المسجل الدميل عنوان إلى بإرسالها

http://www.saudiexchange.sa/
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 :مراجعة مالية قائ ة كول ود

 من انولى السنة باستثناء عام، كل من ىيسمبر ٣١ وتنتهي في يناير ١ تاريخ من للصندوق المالية السنة تبدأ

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

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

 االلمزام بم ديم ال فائم ال الية السنفية ال راجعة للدندوق وه

ىون مقابل يمكن لمالكي الوحدات الحصول على القوائم المالية السنوية المراجدة والتقارير الدورية للصندوق 

( أو عن طريق مراكز الرياض المالية أو www.riyadcapital.comمن ختل الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق )

عن طريق مديري الدتقة أو من ختل الموقع االلكتروني للسوق المالية السدوىية )تداول( 

(www.saudiexchange.saكما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوح ،) دات بالقوائم المالية للصندوق

 بإرسالها إلى عنوان الدميل المسجل لدى مدير الصندوق عند الطلب وىون أي مقابل.

 سجل مالك  الفحدار: و14

 إيداد السجل وتلدي ه وحفظه: وك

 الصناىيق نظام طريق عن آلي بشكل وذلك الوحدات لمالكي محدث سجل بإعداى الصندوق مشغل يقوم

دد سجل مالكي الوحدات ىليت  قاطدا  على ملكية  . .وحفظه في المملكة الدربية السدوىية لديه به المدمول و ي 

 الوحدات المثبتة فيه. 

 

 :السجل ل الك  الفحدار إتاحة وب

)فيما يخص الوحدات المملوكة له  الطلب عند مجانا   للوحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي سجل إتاحة يتم

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

 :اجم ايار مالك  الفحدار و15

 :الفحدار ل الك  اجم اع ي د إل  ةيها ُيدي  الم  الظروف وك

 يتم الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات برغبة من مدير الصندوق، أو .1

 أو  ،( أيام عمل من استتمه طلب كتابي من أمين الحفظ10ختل عشرة )  .2

مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون اسننتتمه طلب كتابي من  من( أيام عمل 10ختل عشننرة ) .3

 .%( على انقل من قيمة وحدات الصندوق25مجتمدين أو منفرىين نسبة )

 :الفحدار ل الك اجم اع  ي د إل  الديفة إجرا ار وب
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النشننننر في موقدة االلكتروني وموقع  يقوم مدير الصننننندوق بدعوة مالكي الوحدات لدقد االجتماع عن طريق .1

إلى مالكي الوحدات  )بالوسائل الورقية أو االلكترونية( إرسال إشدار كتابيالسوق المالية السدوىية )تداول( و

م ( يو21على انقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشنننننرين ) عمل( أيام 10) عشنننننرةوأمين الحفظ قبل 

، والقرارات المقترح وجدول انعمالقبل االجتماع، على أن يحدى االشننننننندار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته عمل 

 مدير الصندوق. هكما يجوز عقد اجتماع مالكي الوحدات عبر وسائل التقنية الحديثة حسب ما يحدى

ر الصننندوق تدديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات ختل فترة االشنندار المشننار اليها في الفقرة يجوز لمدي .2

والنشنننر في موقدة االلكتروني  ( أعته، على أن يرسنننل إشننندارا  كتابيا  بذلك )بالوسنننائل الورقية أو االلكترونية(1)

( أيام على 10مين الحفظ قبل عشننرة )وموقع السننوق المالية السنندوىية )تداول( الى جميع مالكي الوحدات وأ

 ( يوم عمل قبل االجتماع.21انقل وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )

% على 25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صنننننحيحا اال إذا حضنننننره عدى من مالكي الوحدات يملكون مجتمدين  .3

 انقل من قيمة وحدات الصندوق، 

( أعته، فيجب على مدير الصننندوق الدعوة الجتماع ثان بإرسننال 3)إذا لم يسننتوف النصننا  الموضننح في الفقرة  .4

والنشنننننننر في موقدة االلكتروني  إلى جميع مالكي الوحدات)بالوسنننننننائل الورقية أو االلكترونية( إشننننننندار كتابي 

سبة على انقل، ويدد االجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت ن ( أيام5قبل ) وموقع السوق المالية السدوىية )تداول(

 ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع.

 :الفحدار مرالك  اجم ايرار ة  المدرفيت وح رفق الفحردار مرالك  تدرفيت طري رة وج

 االجتماع وقت يمتلكها وحدة كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصننوت اإلىالء وحدات مالك لكل يجوز .1

 .الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تديين وحدات مالك لكل ويجوز

تدتبر قرارات اجتماع مالكي الوحدات نافذة عند موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسنننننننبة ملكيتهم أكثر من  .2

 أحكام تقتضننيه ما بحسننب خاص صننندوق قرار وفق أو % من مجموع الوحدات الحاضننر متكها في االجتماع50

 .االلكترونية أو الورقية بالوسائل إما التصويت ويكون، االستثمار صناىيق الئحة

 :ح فق مالك  الفحدار و16

 :قائ ة بل فق مالك  الفحدار وك

 .باللغة الدربية ىون مقابل شرون وأحكام الصندوقتزويد مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين  .1

الحصول على سجل مالك الوحدات عند طلبها مجانا يظهر جميع المدلومات المرتبطة بمالك الوحدات  .2

 المدني.

 . ىون مقابل التزمة المتدلقة بالصندوق واالفصاحاتالحصول على التقارير والقوائم المالية  .3

 إشدار مالكي الوحدات بأي تغيير في شرون وأحكام الصندوق وفقا لتئحة صناىيق االستثمار. .4

 يوم. 21إشدار مالكي الوحدات برغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بمدة ال تقل  .5

 اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت على اتخاذ القراراتحضور  .6
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 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمدالجة الشكاوى عند طلبها. .7

 اشدار مالكي الوحدات بتغييرات مجلس إىارة الصندوق. .8

 حكام.ىفع عوائد االسترىاى في انوقات المنصوص عليها في الشرون وان .9

 :يديره الذي العام للدندوق كصفل بأي ال رتبط المدفيت بل فق يمعلق ةي ا الدندوق مدير سياسة وب

د التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، يوافق مجلس إىارة الصندوق على السياسات الدامة المتدلقة بد

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

 لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت. الصندوق طبقا  

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

 التي المالية لألوراق التصويت حق بممارسة المستثمرين الخاصة به عند قيامه بالنيابة عن واإلجراءات

 ا.فيه يدمل التي المالية انسواق في التصويت حق لمالكها تدطي

 :مسعولية مالك  الفحدار و17

 الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها.  وانحكاماالطتع على الشرون  .أ

 فهم وقبول المخاطر المتدلقة بالصندوق وإىراد ىرجة متئمته لها. . 

 ىيون عن مسؤوال   الوحدات مالك يكون ال منه، جزء أو الصندوق في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما .ج

 .الصندوق التزامات

 :خدائص الفحدار و18

 جميع وحدات الصندوق هي من فئة واحدة، وتمثل كل وحدة وأجزاء الوحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق. 

   :المغييرار ة  شروط وكحكام الدندوق و19

الئلة  فجبب  رددة لال شرعارارإلاو  فاة رارلوا الدندوق وكحكام شروط ريلمغي نظ ةل ا األحكام وك

 صناديق االسم  ار:

لجميع انحكام المنظمة لتغييرات شرون وأحكام صناىيق االستثمار الدامة والموافقات  الصندوق عضيخ

 وأي تدديل عليها. واالشدارات المحدىة بموجب الئحة صناىيق االستثمار

 :الدندوق وكحكام شروط ة  تغييرار كيالم  سممب  لإلشعار ين  اإلجرا ار وب

 :ساسيةنا التغييرات على الوحدات ومالك الهيئة موافقة .1

 المقترح ساسينا التغيير على الوحدات مالكي موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب (.أ

 .من ختل قرار صندوق عاىي للصندوق
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 الهيئة موافقة على الحصول الوحدات مالكي موافقة على الحصول بدد الصندوق مدير على يجب (. 

 .للصندوق المقترح ساسينا التغيير على

 :تيةآلا تالالحا من أيا" ساسينا التغيير"  بمصطلح يقصد (.ج

 .فئته او طبيدته أو الدام الصندوق أهداف في المهم التغيير .1

 .الدام للصندوق المخاطر وضع في تأثير له يكون الذي التغيير .2

 .للصندوق مدير منصب من الصندوق لمدير الطوعي نسحا الا .3

 .الصندوق مدير بها وتبلغ خرآل حين من الهيئة تقررها أخرى تاالح أي .4

 .أساسي تغيير أي إجراء قبل الصندوق إىارة مجلس موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب (.ى

 في ساسيةنا التغييرات تفاصيل عن فصاحالوا الوحدات مالكي إشدار الصندوق مدير على يجب (.ه

 سريان من أيام (10) قبل ،(تداول) للسوق كترونيلاإل الموقع او الصندوق لمدير كترونياللا الموقع

 .التغيير

 ئحةوفق ال الصندوق مدير يددها التي الدام الصندوق تقرير في ساسيةنا التغييرات تفاصيل بيان يجب (.و

 .ستثمارالا صناىيق

 فنرض ىون أساسني تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرىاى مفتوح عام صندوق وحدات لمالكي يحق (.ز

 .ت(جدو إن) استرىاى رسوم أي

 :اساسية غير تغييرات بأي الوحدات ومالكي الهيئة إشدار .2

 لمدير كترونياللا الموقع في فصننننناحإلوا الوحدات ومالكي الهيئة إشننننندار الصنننننندوق مدير على يجب ▪

 لمالكي ويحق التغيير، سنننريان من (10) قبل الدام الصنننندوق في اسننناسنننية غير تغيرات بأي الصنننندوق

 رسنننوم اي فرض ىون سننناسنننيالا غير التغيير سنننريان قبل وحداتهم اسنننترىاى الدام الصنننندوق الوحدات

 .(وجدت ُإن) استرىاى

 .أساسي غير تغيير أي إجراء قبل الصندوق إىارة مجلس موافقة على الحصول الصندوق مدير على يجب ▪

 .ستثمارالا صناىيق ئحةوفق ال اساسيا تغييرا يدد ال تغيير أي" ساسيالا غير بالتغيير" يقصد ▪

 ئحةوفق ال الدام الصندوق تقارير في ساسيةالا غير التغييرات تفاصيل بيان الصندوق مدير على يجب ▪

 .ستثمارالا صناىيق

 :الدندوقوتدفية إنها   و20

 :ب فجب كحكام الئلة صناديق االسم  اراللاالر الم  تسمفجب إنها  الدندوق، واإلجرا ار الخاصة بذلك  وك

 إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق ال تكفي لتبرير استمرار تشغيل الصندوق. .1
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 أية أسبا  أو ظروف أخرى بموجب أحكام الئحة صناىيق االستثمار. .2

 حدوث تغييرات في اننظمة واللوائح التي تحكم عمل الصندوق. .3

 ة صناىيق االستثمار.الئحأحكام ظروف أخرى بموجب أو أي أسبا   .4

 :االسم  ار صندوق لمدفية ال مبعة اإلجرا ار وب

يقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل  .1

 انتهاء مدة الصندوق.

يحقنق مصلحة لغنرض إنهناء الصنندوق، يقنوم مدينر الصنندوق بإعنداى خطنة وإجنراءات إنهناء الصنندوق بما  .2

مالكني الوحدات، ويجنب علينه الحصنول علنى موافقنة مجلنس إىارة الصنندوق )حيثمنا ينطبنق( علنى هنذه 

 الخطنة قبنل القينام بنأي إجنراء فني هنذا الشنأن.

يقوم مدير الصندوق بإشدار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل  .3

 ( يوما  من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، وىون اإلختل بشرون وأحكام الصندوق.21 تقل عن )مدة ال

 ( أعته.2يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها في الفقرة ) .4

( أيام من انتهاء 10يجب على مدير الصندوق إشدار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بانتهاء الصندوق ختل ) .5

 الئحة صناىيق االستثمار. وفقمدة الصندوق 

 يجب على مدير الصندوق أن يدامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته. .6

وزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته يجب على مدير الصندوق ت .7

 ىون تأخير وبما ال يتدارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشرون وأحكام الصندوق.

الئحة صناىيق االستثمار ختل  وفقيجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق  .8

ا70مدة ال تزيد على ) ا القوائم المالية النهائية  ( يوم  من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمن 

 المراجدة للصندوق عن الفترة التحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجدة.

ا في حال صدور قرار الهيئة بدزل مدير الصندوق وتديين مصفي بديل. .9  إشدار مالكي الوحدات كتابي 

في إنهاء الصندوق إذا قام بإشدار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات  يجوز لمدير الصندوق أن يباشر .10

يوما  من تاريخ إنهاء الصندوق، وذلك بدد الحصول على موافقة مجلس إىارة  21كتابيا  قبل مدة ال تقل عن 

 الصندوق. 

من ثم يتم يقوم مدير الصندوق بإجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وتسديد ما عليه من مطلوبات، و .11

توزيع ما يتبقى من أصول الصندوق على المستثمرين ختل شهرين من تاريخ ذلك اإلشدار )كل مستثمر 

 بنسبة ما يملكه من وحدات إلى إجمالي الوحدات التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتى ذلك الحين(.

تداول عن -لية السدوىيةيقوم مدير الصندوق باإلعتن في موقده االلكتروني وموقع شركة السوق الما .12

 .انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته
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 :ة  حال انمها  مدة الدندوق وج

 .لصندوقأصول ا من تخصم اتدا  أي الصندوق مدير يتقاضى ال الصندوق مدة انتهاء حال في

 :مدير الدندوق و21

 :اسم مدير الدندوق وك

 .شركة الرياض المالية

 :المرخيص الدادر ين هيئة السفق ال اليةرقم  وب

( 07070-37الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. تدمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ) شركة

 .1010239234وسجل تجاري رقم 

 العنفان ال سجل وينفان ال كمب الرئيس ل دير الدندوق: وج

  الرينناض الماليننة

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء، وحدة رقم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة الدربية السدوىية

 920012299هاتف: 

ال فق  اإللكمرون  ل دير الدندوق وينفان كي مفق  إلكمرون  مرتبط ب دير الدندوق يمم ن  ينفان ود

 معلفمار ين صندوق االسم  ار:

www.riyadcapital.com 

 الدندوق:بيان ركس ال ال ال دةفع ل دير  وه

 .مليون ريال سدوىي 500رأس المال المدفوع 

 ملخص بال علفمار ال الية ل دير الدندوق م  تفضيح اإليرادار واالرباح للسنة ال الية الساب ة: وو

 

  )كلف ريال سعفدي( 2021ين سنة 

 اإليرادار 790,860

 صاة  الدخل 512,079

 :يمعلق بالدندوقاألدوار األساسية ل دير الدندوق ومسعولياته ةي ا  وز

 الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق والمسؤوليات التي يطلع بها، هي كما يلي: 

http://www.riyadcapital.com/


 
 

لألسهم اليابانية الرياض صندوق  

 

Page 26 of 39 

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

 وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلىارية نعمال الصندوق. .2

 هيئة السوق المالية السدوىية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق.إطتع  .3

 ضمان قانونية وسريان جميع الدقوى المبرمة لصالح الصندوق. .4

 تنفيذ استراتيجية الصندوق الموضحة في هذه الشرون وانحكام. .5

 اإلشراف على أىاء انطراف المتداقد مدهم الصندوق من الغير. .6

 ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه. .7

تزويد مجلس إىارة الصندوق بجميع المدلومات التزمة المتدلقة بالصندوق لتمكين أعضاء المجلس من  .8

 أىاء مسؤولياتهم بشكل كامل.

 .التشاور مع مجلس إىارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق المالية وشرون وأحكام الصندوق .9

 ع المباىئ والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق المالية، والدمل لمصلحةااللتزام بجمي .10

 الئحة صناىيق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية وشرون أحكام بموجب الوحدات مالكي

 الصندوق. وأحكام

الصندوق يدتبر مدير الصندوق مسؤول عن إىارة الصندوق، وعمليات الصندوق بما في ذلك طرح وحدات  .11

 والتأكد من ىقة شرون وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها واضحة وصحيحة وغير مضللة.

مسؤولية المدير أمام مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهماله أو سوء تصرفه أو  .12

 تقصيره المتدمد أو احتياله.

ت الصندوق وضمان سرعة التدامل وضع السياسات واالجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارا .13

 المخاطر بشكل سنوي على انقل. تقييممدها على أن تتضمن القيام بدملية 

 تطبينق برننامج مراقبنة المطابقنة وااللتنزام لكنل صنندوق اسنتثمار يديره. .14

التداون مع جمينع انشنخاص المدننين بنأىاء مهنام الصنندوق بمنا في ذلنك أمنين الحفنظ ومراجنع  .15

الحسنابات، وتزويندهم بجمينع منا يلنزم نىاء واجبناتهم ومهنامهم وفقا  لتئحة صناىيق االستثمار، وإعداى 

المدنيين ويجب أن يقدم مدير تقرير سنوي يتضمن تقييما  نىاء وجوىة الخدمات المقدمة من انشخاص 

 الصندوق التقرير المشار اليه الى مجلس إىارة الصندوق.

إعداى تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها وتقديمة الى مجلس إىارة  .16

 الصندوق.

 االلتزام ما ورى في التدليمات الخاصة بإعتنات الصناىيق االستثمارية. .17
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مدالح كخرث ل دير الدندوق ت  ل كه ية جفهرية، كو من ال  كن كن تمعارض م  كي كنشطة ي ل كو  وح

 كنشطة صندوق االسم  ار:

 ومديروهم وعمتؤه وموّظفوه ومسؤولوه ومديروه له التابدة والشركات الصندوق، مدير يشارد قد

 شأنها من يكون قد والتي أخرى مهنية أعمال أو مالية استثمارات في ووكتئهم، وموظفوهم ومسؤولوهم

بشكل  ذلك عنمدير الصندوق  سيفصح وفي تلك الحالة الصندوق، مع المصالح في تدارض إلى تؤىي أن أحيانا  

 يطلع التي الصندوق تقارير فيفوري في موقدة االلكتروني وموقع السوق المالية السدوىية )تداول( والحقا  

 المتبدة اإلجراءات تطبيق عبر النوع هذا من تدارض أي لحل الصندوق مدير وسيسدى الوحدات، مالكي عليها

 .عاىل بشكل الصندوق مدير ِقبل من

قد يدخل الصندوق في مدامتت مع مدير الصندوق أو الشركات التابدة له أو الشركات التي كانت تابدة له 

ا  مباشرة أو غير في السابق، أو مع غيرها من الكيانات انخرى التي تمتلك فيها شركة الرياض المالية حقوق

مباشرة، وعلى سبيل المثال فقد تقدم شركة الرياض المالية أو بدض الشركات التابدة لها خدمات مدينة 

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

 ة للصندوق عند تنفيذ أي مداملة تمويل.بشأن ترتيب التمويتت للصندوق، وسيحصل على رسوم مستحق

من المصارف المرخصة للدمل في المملكة الدربية  أيمن  مقدمالحصول على تمويل في حال قيام الصندوق ب

أي مدامتت  فإن ،(لرياض الماليةفي ذلك بنك الرياض وهو الشركة المالكة لمدير الصندوق )ا بماالسدوىية، 

وتجاري وسيقوم مدير الصندوق ببذل الجهد التزم  على أساس مستقل بناء اتخاذهاسيتم  الطرفينتتم بين  قد

 .الشرون للتمويل التي تحقق مصالح مالكي الوحدات أفضلللحصول على 

المصالح المحتملة التي ينطوي  تدارضتفسيرا  كامت  وشامت  وتلخيصا  لكافة مواطن  أعتهال يتضمن الوارى 

دات في الصندوق. لذا فإننا نوصي وبشدة كافة المستثمرين المحتملين السدي ستثمار في وحالعليها ا

 أي حل الصندوق مدير يحاول وسوف .المرخصينللحصول على المشورة المستقلة من مستشاريهم المهنيين 

 وانطراف الوحدات ومالكي الصندوق مصالح وأخذ النية وحسن الحكمة توخي طريق عن المصالح في تدارض

 وأي المصالح تدارض لمدالجة ستتبع التي واالجراءات السياسات تقديم وسيتم. االعتبار بدين ككل المتضررة

 .مقابل ىون طلبها عند فدلي أو/و محتمل مصالح تدارض

 :حق مدير الدندوق ة  تعيين مدير صندوق من الباطن وط

 متد مصلحة في يصب وفيما مناسبا يراه حسبما الباطن من للصندوق مدير تديين الصندوق لمدير يحق

 .االستثمار صناىيق الئحة عليها نصت التي والقيوى االنظمة بمراعاة وذلك الوحدات

 :اسمبداله كو الدندوق مدير لعزل ال نظ ة األحكام وي

 اتخاذ أو بديل صندوق مدير لتديين مناسبا   تراه إجراء أي واتخاذ الصندوق مدير عزل المالية السوق لهيئة يحق

، تراه آخر إجراء أي  :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في وذلك مناسبا 

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشان اإلىارة ىون إشدار الهيئة بذلك. .1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشان اإلىارة أو سحبه أو تدليقه من قبل الهيئة. .2

 رخيصه في ممارسة نشان االىارة.تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ت .3
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 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريا  بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. .4

االستثمارية الذي يدير أصول االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجوى شخص  المحفظةوفاة مدير  .5

 ول الصندوق.آخر مسجل لدى مدير الصندوق قاىر على إىارة أص

 أي حالة أخرى تراها الهيئة بناء  على أسس مدقولة أنها ذات أهمية جوهرية. .6

 مشغل الدندوق: و22

 مشغل الدندوق: اسم وك

 .المالية الرياض شركة

 :المرخيص الدادر ين هيئة السفق ال اليةرقم  وب

 بموجب تدمل - سدوىي ريال مليون 500 المدفوع المال رأس. مقفلة مساهمة شركة المالية الرياض شركة

 .1010239234 رقم تجاري وسجل( 07070-37) برقم المالية السوق هيئة من ترخيص

 :ال سجل وينفان الع ل ل شغل للدندوقالعنفان  وج

 واحة غرناطة

  69حي الشهداء، وحدة رقم  – 2414

  7279 – 13241الرياض 

  المملكة الدربية السدوىية

 920012299هاتف: 

 www.riyadcapital.com :اإللكتروني الموقع

 األدوار األساسية ل شغل الدندوق ومسعولياته ةي ا يمعلق بالدندوق: ود

 .وعاىال   كامت   تقييما   الصندوق أصول تقييم .1

 .الصندوق وأحكام شرون في المحدىة التقييم نقان في الصندوق وحدات تسدير .2

 .الصندوق واحكام شرون في المحدىة تقديمها مواعيد في واالسترىاى االشتراد طلبات استتم  .3

 وأحكام شرون أو االستثمار صناىيق الئحة مع تتدارض ال بحيث واالسترىاى االشتراد طلبات تنفيذ .4

 . الصندوق

 . الصندوق وأحكام شرون تحدىها كما واسترىاىها الصندوق وحدات إصدار .5

 .للصندوق القائمة الوحدات رصيد يوضح محدث وبسجل والملغاة، الصاىرة الوحدات لجميع بسجل االحتفاظ .6

 .الوحدة سدر احتسا  أو الصندوق أصول تقييم في انخطاء توثيق .7

http://www.riyadcapital.com/
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 أو التقييم أخطاء جميع عن( السابقين الوحدات مالكي ذلك في بما) المتضررين الوحدات مالكي تدويض .8

 .تأخير ىون التسدير

 .الصندوق بتشغيل الصلة ذات والسجتت بالدفاتر االحتفاظ .9

 :أىنى بحد التالية المدلومات على يحتوي ان يجب الذي الوحدات مالكي سجل وتحديث وحفظ إعداى .10

 .التواصل وأرقام وعنوانه، الوحدات، مالك اسم ▪

 بحسننب التجاري سننجله رقم أو سننفره وازج رقم أو إقامته رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم ▪

 .الهيئة تحدىها أخرى تدريف وسيلة أي أو الحال،

 .الوحدات مالك جنسية ▪

 .السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ ▪

 .وحدات مالك كل اجراها التي بالوحدات المتدلقة الصفقات جميع بيانات ▪

 .وحدات مالك لكل المملوكة( الوحدات أجزاء ذلك في بما) الوحدات لددى الحالي الرصيد ▪

 .وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات على حق أو قيد أي ▪

 .الصندوق وأحكام شرون تحدىه ما حسب الوحدات مالكي على انرباح توزيع .11

 حق مشغل الدندوق ة  تعيين مشغل صندوق من الباطن: وه

ولذلك للقيام بمهام تشغيل  تكليفها وإعاىة وتغييرها للخدمات مزوىة جهات تديين الصندوق مشغلل يجوز

 .الوحدات مالكي مصلحة يحقق مابو ،الصندوق

 :ال هام الم  كلف بها مشغل الدندوق طرةا ثال ا ةي ا يمعلق بالدندوق وو

 .يوجد ال

 :كمين اللفظ و23

 :اللفظ كمين اسم وك

 شركة إتش إس بي سي الدربية السدوىية 

 :المرخيص الدادر ين هيئة السفق ال اليةرقم  وب

 .(37-05008)ترخيص هيئة السوق المالية رقم شركة إتش إس بي سي الدربية السدوىية 

 :ال سجل وينفان الع ل ألمين اللفظالعنفان  وج
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 المروج، شارع الدليا. 7267

  2255-12283الرياض، 

 المملكة الدربية السدوىية 

  www.hsbcsaudi.com الموقع االلكتروني:

 :ةي ا يمعلق بالدندوق ومسعولياته اللفظ ميناألدوار األساسية أل ود

ُيدّد أمين الحفظ مسننننؤوال  عن التزاماته وفقا نحكام الئحة صننننناىيق االسننننتثمار، سننننواء أىى مسننننؤوليات  .1

السننوق  مؤسننسننات والئحةف بها طرفا  ثالثا  بموجب أحكام الئحة صننناىيق االسننتثمار لِ بشننكل مباشننر أم كُ 

 .المالية

ُيدّد أمين الحفظ مسننننؤوال  تجاه مدير الصننننندوق ومالكي الوحدات عن خسننننائر الصننننندوق الناجمة بسننننبب  .2

  .احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتدمد

ُيددُّ أمين الحفظ مسننننؤوال  عن حفظ أصننننول الصننننندوق وحمايتها لصننننالح مالكي الوحدات، وهو مسننننؤول  .3

وفقا  لتدليمات  .ذ جميع اإلجراءات اإلىارية التزمة فيمها يتدلق بحفظ أصنننننننول الصنننننننندوقكذلك عن اتخا

 مع الئحة صناىيق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية ضمدير الصندوق وبما ال يتدار

 :حق كمين اللفظ ة  تعيين كمين حفظ من الباطن وه

 للصندوق الباطن من للحفظ أمينا   بالدمل تابديه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الحفظ نمين يجوز

 موارىه من الباطن من حفظ أمين أي ومصاريف أتدا  الحفظ أمين ويدفع. أصوله حفظ يتولى االستثماري

 .الخاصة

 :بالدندوق يمعلق ةي ا ثال اً  طرةاً  اللفظ كمين بها كلف الم  ال هام وو

 ال يوجد.

 

 :اسمبداله كو اللفظ كمين لعزل ال نظ ة األحكام وز

يمكن عزل أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية حسب الحاالت الوارىة في الئحة صناىيق االستثمار، كما 

يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ إذا رأى بشكل مدقول أن عزله في مصلحة مالكي الوحدات على أن يتم 

( يوم 30دين مدير الصندوق بديت  ختل ثتثين )إشدار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  وبشكل كتابي وسي

 عمل من استتم االشدار.

 مجلس إدارة الدندوق: و24

 م  بيان نفع العمفية: الدندوق إدارة مجلس كيما كس ا   وك

 غير مسم ل مسم ل بيان العمفية اسم العمف

 ✓  رئيس رائد غيث البركات  /األسماذ

http://www.hsbcsaudi.com/
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 غير مسم ل مسم ل بيان العمفية اسم العمف

 ✓  عضو يبدالرح ن يبدالعزيز ال شعل /األسماذ

 ✓  عضو اللرب  كح د /األسماذ

 ✓  عضو األح دمل د  كمل /األسماذة

  ✓ عضو داهش كبف سعيد الفهاب يبد /الدكمفر

  ✓ عضو السفيلم الله يبد سطام /األسماذ

 :الدندوق إدارة مجلس كيما  معهالر وب

  رائد غيث البركات األسماذ/ 

 التوزيع وخدمات الوساطة اىارة مدير منصب سابقا وشغل المساعد التنفيذي الرئيس منصب حاليا يشغل

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

 2001 عام سافود جامدة من انعمال إىارة في الماجستير شهاىة على حاصل الشركات، ومصرفية االستثمارية

 .والمداىن للبترول فهد الملك جامدة من انعمال إىارة في البكالوريوس شهاىة على وحاصل

  يبدالرح ن يبدالعزيز ال شعلاألسماذ/ 

 إىارية مناصب المشدل شغل وقد. المالية الرياض لشركة انعمال وتطوير لتستراتيجية انول الرئيس هو

 مجاالت عدة في المالية السوق هيئة في عمل حيث المالية، الرياض لشركة انضمامه قبل متددىة وقياىية

 رئيس لدى مستشارا المشدل عمل كما. االستثمارية المنتجات وتطوير المالية المؤسسات على التفتيش منها

مديرا إلىارة إصدار الصناىيق الدامة، حصل المشدل على ىرجة  يدين أن قبل المالية السوق هيئة مجلس

الماجستير في المالية واالستثمار من جامدة نوتنقهام، والبكالوريوس في المحاسبة واإلىارة المالية من جامدة 

  .هال في المملكة المتحدة

 اللرب  كح داألسماذ/ 

 – فيرجينا وست جامدة – اإلىارية المدلومات نظم في البكالوريوس ىرجة على حاصل للدمليات، انول الرئيس

 سامبا مجموعة في لألفراى المصرفية الخدمات إىارة في المهنية مسيرته بدأ. انمريكية المتحدة الواليات

 في التوزيع لخدمات كمدير تديينه تم ثم اإللكترونية للقنوات كمدير 2013 في المالية الرياض الى انضم. المالية

2017. 

 األسماذة/ كمل مل د األح د 

 الجامدة من المحاسبة في البكالوريوس ىرجة على حاصله المالية، الرياض شركة في للمخاطر انول الرئيس

 المهنية مسيرتها بدأت. الداخلية والمراجدة المحاسبة في مهنية شهاىات على حصولها إلى باإلضافة انرىنية

 الرياض بنك في الداخلية المراجدة بإىارة التحقت ثم السدوىية أرامكو شركة في الداخلية المراجدة إىارة في

 الشركة في المخاطر إىارة وترأست 2008 عام المالية الرياض في الداخلية المراجدة إلىارة كمديرة تديينها تم ثم

 .2017 في عام
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 الدكمفر/ يبد الفهاب سعيد كبف داهش

 اإلسكان، وزارة في التمويل لجنة وعضو( التأسيس تحت) الدقاري للتمويل سكني لشركة التنفيذي الرئيس هو

 واالستثمار المالية عام مدير منصب سابقا وشغل االستثمارية والية لشركة التنفيذي الرئيس منصب وشغل

 بنك في عمل. الديسى مجموعة في انعمال وتطوير لتستثمار عام مدير ذلك وقبل الله الجار مجموعة في

 مدير منصب شغل ثم االقتصاىي، القسم في اقتصاىيين كبير بوظيفة م2005 إلى م2001 عام من الرياض

 النقد وصندوق الوطني واالقتصاى المالية وزارة في عمل ذلك، وقبل. انصول إىارة في االستثمار بحوث

 .م1998 عام في بواشنطن انمريكية الجامدة من االقتصاى في الدكتوراه شهاىة على حاصل. الدولي

 األسماذ/ سطام يبد الله السفيلم 

 وقطاع الصناعي للقطاع متكاملة حلول تقديم في المتخصصة الهيدروجين أنظمة لشركة التنفيذي الرئيس هو

 في انمريكية المتحدة بالواليات راكفورى كلية من انعمال إىارة في بكالوريوس على حاصل المتجدىة، الطاقة

 عام انمريكية المتحدة الواليات في إيلينوي غر  جامدة من االقتصاى في الماجستير على وحصل. م2000 عام

 .م2002

 :ومسعولياته الدندوق إدارة مجلس كدوار وج

 .فيها طرفا   الصندوق يكون التي الجوهرية والتقارير والقرارات الدقوى جميع على الموافقة .1

 اعتماى سياسة مكتوبة فيما يتدلق بحقوق التصويت المتدلقة بأصول الصندوق. .2

، كان ومتى اإلشننراف، .3  لتئحة وفقا   الصننندوق مدير عنه يفصننح مصننالح تدارض أي على المصنناىقة مناسننبا 

 .االستثمار صناىيق

 التزام من للتأكد الصننندوق، مدير لدى وااللتزام المطابقة مسننؤول مع انقل على سنننويا   مرتين االجتماع .4

 .الدتقة ذات واللوائح واننظمة القوانين بجميع الصندوق مدير

التغييرات انساسية والغير أساسية المنصوص عليها في الئحة صناىيق االستثمار الموافقة على جميع  .5

 وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة او اشدارهم )حيثما ينطبق(.

 وأحكام لشننننرون وفقا   الوحدات مالكي مصننننلحة يحقق بما بمسننننؤولياته الصننننندوق مدير قيام من التأكد .6

 .االستثمار صناىيق الئحة حكاموأ الصندوق

 بالصننندوق تتدلق إفصنناحات يتضننمن آخر مسننتند وأي الصننندوق وأحكام شننرون وىقة اكتمال من التأكد .7

 عليها المنصننوص انحكام مع توافقها مدى من التأكد إلى باإلضننافة للصننندوق، وإىارته الصننندوق ومدير

 .االستثمار صناىيق الئحة في

 ومالكي االسنتثمار صنندوق مصنلحة يحقق وبما وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحسنن بأمانة الدمل .8

 .فيه الوحدات
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 إىارة مجلس اتخننذهننا التي والقرارات االجتمنناعننات وقننائع جميع تبين التي االجتمنناعننات محنناضنننننننر تنندوين .9

 .الصندوق

بتقننديم تقييم أىاء وجوىة الخنندمننات المقنندمننة من انطراف المدنيننة  المتضنننننننمن التقرير على االطتع .10

 مالكي مصنننلحة يحقق بما بمسنننؤولياته الصنننندوق مدير قيام من والتأكد ،الخدمات الجوهرية للصنننندوق

 .الدتقة ذات اللوائح في ورى وما الصندوق وأحكام لشرون وفقا   الوحدات

تقييم آلية تدامل مدير الصندوق مع المخاطر المتدلقة بأصول الصندوق وفقا  لسياسات وإجراءات مدير  .11

 ندوق حيال رصد المخاطر المتدلقة بالصندوق وكيفية التدامل مدها.الص

على التقرير المتضننننمن جميع الشننننكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها، وذلك للتأكد من قيام مدير  االطتع .12

الصننندوق بمسننؤولياته لما يحقق مصننلحة مالكي الوحدات وفقا  لشننرون وأحكام الصننندوق وما ورى في 

 .االستثمارالئحة صناىيق 

 :الدندوق إدارة مجلس كيما  مكاةآر ود

 يتقاضى ال بينما الصندوق، مدير يتحملها يحضره اجتماع كل عن مقطوعة مكافأة المستقل الدضو يتقاضى

 .مبالغ أية مستقلين الغير انعضاء

 كي تعارض ممل ق كو ملم ل بين مدالح يمف مجلس إدارة الدندوق ومدالح الدندوق: وه

 انحوال كل وفي. الصندوق ومصالح الصندوق إىارة مجلس أعضاء مصالح بين تدارض الحاضر الوقت في يوجد ال

 الوحدات مالكي مصالح وضع على بالدمل وذلك محتمل، مصالح تدارض أي تجنب إلى الصندوق مدير يسدى

 إلى عنه باإلفصاح مصالح تدارض وجوى حال في اإلىارة مجلس عضو يلتزم. أخرى مصالح أية فوق بالصندوق

 .الصندوق مدير

 ج ي  مجالس إدارة الدناديق الم  يشارك ةيها يمف مجلس الدندوق: وو

 
 رائدو ك

 البركات 

 يبدالرح نو ك

 ال شعل

 يبداللهو ك

 الفارس

 كح دو ك

 اللرب 
 األح د كملو ك

دويبدالفهاب 

 كبف داهش

كو سطام 

 السفيلم

صندوق الرياض لألسهم 

 السعفدية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

ة ة فاال م السعفدية

 م  الشريعة

√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 ال يادية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض للدخل 

 ال مفازن
√ √ √ X √ √ √ 

 صندوق الرياض للشركار

 ال مفسطة والدغيرة
√ √ √ X √ √ √ 

 √ √ √ X √ √ √ صندوق الرياض لإلي ار
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 رائدو ك

 البركات 

 يبدالرح نو ك

 ال شعل

 يبداللهو ك

 الفارس

 كح دو ك

 اللرب 
 األح د كملو ك

دويبدالفهاب 

 كبف داهش

كو سطام 

 السفيلم

 √ √ √ X √ √ √ للدخل صندوق الرياض

لألسهم صندوق الرياض 

 الخليجية
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لل ماجرة 

 بالريال
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لل ماجرة 

 بالدوالر
√ √ √ X √ √ √ 

 لل ماجرة صندوق الرياض

 بالريال ال منفع
√ √ √ X √ √ √ 

 لل ماجرة صندوق الرياض

 بالدوالر ال منفع
√ √ √ X √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 األمريكية
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 األوروبية
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

 اليابانية
√ √ X √ √ √ √ 

لألسهم صندوق الرياض 

 اآلسيفية
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض لألسهم 

ة ة م  فاالعال ية ال م

 الشريعة

√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ألسهم 

 االسفاق الناشئة
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الع اري 

 العال  
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض العال   

 للدخل
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض للسندار 

 الدولية
√ √ X √ √ √ √ 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الجري 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض الشجاع

 √ √ √ √ X √ √ الرياض ال مفازنصندوق 

 √ √ √ √ X √ √ صندوق الرياض ال ملفظ
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 رائدو ك

 البركات 

 يبدالرح نو ك

 ال شعل

 يبداللهو ك

 الفارس

 كح دو ك

 اللرب 
 األح د كملو ك

دويبدالفهاب 

 كبف داهش

كو سطام 

 السفيلم

صندوق الرياض الجري  

 ةق م  الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض الشجاع 

 ةق م  الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ال مفازن 

 ةق م  الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

صندوق الرياض ال ملفظ 

 ةق م  الشريعةفاال م
√ √ X √ √ √ √ 

 X X X X √ √ √ ريت الرياض صندوق

 √ √ X X √ √ √ للفرص الرياض صندوق

 :الشريية الرقابة لجنة و25

 ال يوجد.

 مسمشار االسم  ار: و26

 ال يوجد.

 ال فزع: و27

 .ال يوجد

 :مراج  اللسابار و28

 :اللسابار مراج  كسم وك

 شركة برايس ووتر هاوس كوبرز

 :اللسابار ل راج  الع ل وينفان ال سجل العنفان وب

 11452ص   

 11414الرياض 

 المملكة الدربية السدوىية

    2110400(11)966هاتف: +

 2110401(11)966فاكس: +

www.pwc.com 
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 :ومسعولياته اللسابار ل راج  األساسية األدوار وج

عن الهيئة  مدتمدةمراجدة القوائم المالية للصندوق وفقا  لمدايير المحاسبة ال الحسابات مراجعيقع على عاتق 

 السدوىية للمحاسبين القانونيين وابداء الرأي فيها وتسليمها في الوقت المحدى إلى مدير الصندوق.

 :للدندوق اللسابار مراج  السمبدال ال نظ ة االحكام ود

 مراجعللصندوق، علما أن مدير الصندوق سيقوم باستبدال  الحسابات مراجعيقوم مدير الصندوق بتديين 

غير مستقت  عن مدير الصندوق أو وجوى اىعاءات بسوء السلود المهني أو  الحسابات مراجعإذا أصبح  الحسابات

السوق المالية أو بهدف تقليل تكاليف الصندوق مع الحفاظ على جوىة انعمال المقدمة من  بطلب من هيئة

 المختار. لحساباتا مراجعقبل 

 كصفل الدندوق: و29

 :الدندوق كصفل حفظ وك

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

 ةدل كصفل الدندوق: وب

يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمتئه انخرين، ويجب أن تحدى تلك 

انوراق المالية وانصول انخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك انصول من ختل تسجيل 

 الصندوق، واالحتفاظ بجميع السجتت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد التزاماته التداقدية.

 :الدندوق كصفلملكية   وج

. وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق مشاعة ملكية الوحداتمملوكة بشكل جماعي لمالكي  الصندوقن أصول إ

 مصلحة أّي  الموزعأو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو 

انصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من  بتلكأصول الصندوق أو مطالبة فيما يتدلق  في

لوحدات الصندوق، وذلك  ا  الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكالباطن أو أمين الحفظ أو أمين 

أو كان مسموحا  بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناىيق االستثمار ُوُأفصح عنها في  ملكيته،في حدوى 

 .هذه الشرون وانحكام

 معالجة الشكاوث: و30

 مدير لدى مكتوبة تقديمها المسنتثمر على فيتدين واالحكام، الشرون بهذه يتدلق فيما شكوى أي وجوى حال يف

 عند الشكاوى بمدالجة الخاصة جراءاتاإل على ستثمرلما عتاط سيتم بأنه علما ،لمبين أىناها الدنوان على الصنندوق

  مقابل: وىون طلبها

 

 شركة الرياض المالية

 ،اإلىارة الدامة مبنى

 ،69الوحدة رقم  ،حي الشهداء 2414

 ،13241-7279 الرياض
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 ،المملكة الدربية السدوىية

 920012299الرقم المجاني:  

 . www.riyadcapital.comااللكتروني:  الموقع

 ask@riyadcapital.comاإللكتروني: البريد 

 هيئنة لندى شنكواه إينداع للمستثمر يحنق عمنل، ينوم 15 لتخن النرى يتنم لنم أو تسنوية إلنى الوصنول تدنذر حالنة وفني

 منازعنات فني الفصنل لجننة لندى شنكواه إينداع للمشنترد يحنق كمنا المسنتثمرين، شنكاوى إىارة -المالينة السنوق

 مقندم الهيئنة اخطنرت إذا إال الهيئنة، لندى الشنكوى إينداع تارينخ منن ينوم( 90) مندة مضني بدند المالينة وراقنا

 .المندة انقضناء قبنل اللجننة لندى إيداعهنا بجنواز الشنكوى

 ال علفمار األخرث: و31

 : ال دالح تعارضالسياسار واإلجرا ار الم  سممب  ل عالجة  وك

 الشركات أو الصندوق ومدير جهة من الصندوق بين آلخر وقت من المصالح في تدارض يقع قد أو ينشأ قد

 أو برعايتها يقومون التي الصناىيق من وغيره أخرى، جهة من ووكتئه وموظفيه ومسؤوليه ومديريه له التابدة

 وأخذ النية وحسن الحكمة توخي طريق عن المصالح في تدارض أي حل الصندوق مدير يحاول وسوف. إىارتها

 واالجراءات السياسات تقديم وسيتم. االعتبار بدين ككل المتضررة وانطراف الوحدات ومالكي الصندوق مصالح

 .مقابل ىون طلبها عند فدلي أو/و محتمل مصالح تدارض وأي المصالح تدارض لمدالجة ستتبع التي

 الجهة ال مائية ال خمدة ة  كي نزاع ناشئ من كو ين االسم  ار ة  الدندوق وب

 لجنة هي االستثمار صناىيق في االستثمار عن أو من ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة القضائية الجهة إن

 .المالية انوراق نزاعات في الفصل

 قائ ة لل سمندار ال ماحة ل الك  الفحدار: وج

 شرون وأحكام الصندوق. .1

 التزمة المتدلقة بالصندوق.  فصاحات واالالتقارير والقوائم المالية  .2

 القوائم المالية لمدير الصندوق. .3

 .التقارير المتدلقة بمالكي الوحدات .4

كي معلفمار كخرث معروةة كو ينبغ  ان يعرةها مدير الدندوق كو مجلس إدارة الدندوق بشكل مع فل،  ود

مالكف الفحدار اللاليفن او ال لم لفن او مسمشاروهم ال هنيفن، كو من  –بشكل مع فل  –وقد يطلبها 

 ال مفق  كن تمم نها شروط واحكام الدندوق الم  سيمخذ قرار اسم  ار بناً  يليها:

 .يوجد ال

كي إيفا ار من قيفد الئلة صناديق االسم  ار تفاةق يليها هيئة السفق ال الية ما يدا الم  ذكرر ة   وه

 سياسار االسم  ار وم ارساته:

 .يوجد ال

http://www.riyadcapital.com/
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  اإلضاةية: رممطلبار ال علفما و32

 ةيدليم صندوق  -الم  طب ها مدير الدندوق الخميار الدندوق ال سمهدف )ال سم  ر ةيه ال عايير  وك

 :اليابانية( لألسهم

 .التغطية الجغرافية الدالمية ▪

 .القدرات البحثية ▪

 .انصول في مختلف انسواق المالية إىارةالخبرة في مجال  ▪

 .انصول إىارةمسيرة طويلة وناجحة في مجال  ▪

 .الحجم الكبير لألصول التي يديرها المدير ▪

  داريف:الو لألتعاب الكاملة مفاصيلال وب

 ج ي  مسمفيار هيكل الدندوق:الرسفم وال داريف يل  

 .أعته)أ(  الفقرة 9الماىة  فيوالمصاريف الوارى  الرسومجدول  حسب ▪

 ومداريف الدندوق ال سم  ر ةيه: كتعابتفاصيل 

 صول الصندوق.أ% من صافي قيمة 1.5: إىارة سنويةرسوم  ▪

 صول الصندوق.أمن صافي قيمة %1.93 :أخرى سنوية رسوم ▪

 :ال غذي الدندوق مدير يم اضاها الم  الرسفم

 %(.1.5) قدرهايتقاضى مدير الصندوق المستثمر فيه رسوم إىارة  ▪
 

  :إقرار من مالك الفحدار و33

لقد قمت / قمنا باالطتع على شننرون وأحكام الصننندوق كذلك على خصننائص الوحدات بما في ذلك المخاطر 

المصننالح القائمة والمحتملة فيما يتدلق بأي صننفقة أو  تدارضالمتدلقة باالسننتثمار في الصننندوق وعن حاالت 

خدمة يقدمها مدير الصندوق، وتم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها، كما جرى الحصول على نسخة منها بدد 

 .التوقيع عليها

 
 اسم ال سم  ر 
 رقم الهفية 
 المفقي  
 الماريخ 
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