صندوق الرياض للفرص
Riyad Opportunities Fund
صندوق أسهم عام مفتوح يستثمر في أسهم الشركات السعودية
مدير الصندوق :شركة الرياض المالية

الشروط واألحكام
روجعت شرررروط واحكام الصرررندوق من قبل مجلس إدارة الصرررندوق و ات الاقا عل هل .اي ويل ال مدير الصرررندوق واهلرررا مجلس إدارة
الشررررروط واألحكامي ذلك يعر وي د اهلررررا
الصررررندوق مجلاع.ن ومنفردين امل الايرررر ول.ل هن دقل وا لاام الاعلقماة القاردة
ال شروط واألحكام ،ويعرون اي لاً وي دون ان الاعلقماة
مجلس إدارة ال صندوق ومدير ال صندوق ب ص ل وا لاام الاعلقماة القاردة
الشروط واألحكام غ.ر ملللل
والب.اناة القاردة
اي مي ول.ل هن م لقياة شروط واحكام الصندوق ،وال عط
وا عت ه.ئل اليقق الاال.ل هلى طرح وحداة الصندوقي ال ل ال ال .ئل ّ
الصندوق من هدمه ،وال عن
اي قص.ل بشأن جدوى االسلثاار
اي أ .د يلعلق بدقل ا او ا لاال ا ،وال عط ه.ئل اليقق الاال.ل ّ
ّ
الصندوق يعقد للايلثار او من ياثلهي
مقا عل ا هلى طرح وحداة الصندوق قص.ل ا باالسلثاار .ه ،و د هلى ان قرار االسلثاار
خلررر شرررروط واحكام هذا الصرررندوق والايرررلنداة االخرى ا ل لالئ ل صرررناديق االسرررلثاار الصرررادرة هن ه.ئل اليرررقق الاال.ل ،اا ان
الاعلقماة الل للرران ا الشررروط واألحكام والايررلنداة األخرى وحيرر هلم مدير الصررندوق بلاريخ ديث ا لقي هلى إ صرراح امل
وواضررر وصررر  .وغ.ر ملرررلل هن جا .ال عائق الجقهريل الل خص الصرررندوقي اا يلع.ن هلى الايرررلثارين الراغب.ن باالسرررلثاار قرا ة
شرررروط واحكام الصرررندوق م الايرررلنداة االخرى للصرررندوق و م م لقيا ا قبل ا خاذ العرار االسرررلثااريي يعد مالك القحداة قد وق
اي وحدة مدرجل من وحداة الصندوقي اا ياكن االطالع هلى ادا الصندوق ضان
هلى شروط واحكام الصندوق وقبل ا هند اشلرا ه
عاريره
ننص الايلثارين بعرا ة شروط واحكام الصندوق و
م ن ي

ا اي و

حام عذر

م شروط واحكام الصندوق ،ننص باألخذ باشقرة ميلشار

صدرة شروط واحكام الصندوق بلاريخ  24ا لقبر 2021مي
اريخ إشعار ه.ئل اليقق الاال.ل هلى أس.س صندوق االسلثاار وطرح وحدا ه

 24اغيطس 2021م

الشروط واألحكام

ملخص الصندوق
اسم صندوق االسلثاار
ئل الصندوق/نقع
الصندوق
اسم مدير الصندوق

صندوق الرياض للفرص
صندوق أسهم عام مفتوح يستثمر في األسهم السعودية
شركة الرياض المالية
هو صنننندوق عام مفتوح يسنننتثمر في األسنننهم السنننعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال

هدف الصندوق

على المدى المتوسط والطويل.

ميلقى الاخاطر

ينطوي على االستثمار بالصندوق مستوى عالي من المخاطر.

ال د األدنى لالشلراك

 5000ريال سعودي.

ال د األدنى لالسلرداد

 1000ريال سعودي

ايام اللعامل/اللع..م

يومي االثنين والخميس من كل أسبوع.

ايام اإلهالن
مقهد د ق.ال
االسلرداد
سعر القحدة

الثالثاء واالحد من كل اسبوع.
ثالثة ( )3أيام عمل بحد أقصى منذ يوم التعامل /التقييم.
( )10ريال سعودي.

هالل الصندوق

ريال سعودي.

مدة الصندوق

الصندوق مفتوح ال يوجد مدة محددة.

اريخ بدايل الصندوق

 14نوفمبر 2021م

اريخ إصدار الشروط
واألحكام

 24أكتوبر 2021م

الا شر االرشادي

ال يوجد

اسم مشغل الصندوق
اسم ام.ن ال فظ

الرياض المالية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

اسم مراج ال ياباة

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون

رسقم إدارة الصندوق

 %2سنويا من إجمالي أصول الصندوق (مخصوم منها مصاريف الصندوق)

رسقم االشلراك
رسقم ام.ن ال فظ
مصاريف مراج ال ياباة
مصاريف اللعامل
رسقم شغ.ل.ل

صندوق الرياض للفرص

بحد أقصى  %1من مبلغ االشتراك
 %0.035سننويا من صنافي أصنول الصنندوق باإلضنافة إلى ما يعادل  10دوالر أمريكي على الصنفقة
الواحدة
 15,000ريال سعودي وبحد أعلى  30,000ريال سعودي سنويا.
حسب المصاريف الفعلية.
 %0.20كحد أقصنننى سننننويا من قيمة إجمالي أصنننول الصنننندوق (مخصنننوما منها مصننناريف ورسنننوم
الصندوق) ،تحسب يوميا وتستقطع بشكل ربع سنوي.

Page 2 of 33

الشروط واألحكام

سننيتحمل الصننندوق جميع المصنناريف والنفقات االخرى الناتجة عن أنشننط الصننندوق ويتوقع ان ال
رسقم ومصاريف اخرى

تتجأوز هذه المصاريف  %0.20من قيمة صافي أصول ال صندوق سنويا ،حيث سيتم خ صم النفقات
الفعلية فقط.

رسقم األدا

ال يوجد

رسقم االسلرداد

ال يوجد

قائال الاصطل اة
مدير الصندوق

شركة الرياض المالية.

الصندوق

صندوق الرياض للفرص

سقق األس م اليعقديل
( داوم)
اليقق الاقازيل (ناق)

هو السوق الرئيسي لتداول األسهم وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية.
سنننننوق موازي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل ،كما يعتبر منصنننننة بديلة للشنننننركات الناشننننن ة الراغبة بإدراج
أسهمها ،علما بأن االستثمار في هذا السوق يقتصر على المستثمرين المؤهلين فقط.

الطروحاة األول.ل
مرحلل
اس م الشر اة
ما قبل الطرح األول
حعقق األولقيل الالداولل

اإلصننندارات أو االكتتابات األولية العامة ألسنننهم الشنننركات التي يتم طرحها طرحا عاما لالكتتاب أول
مرة أو عن طريق بناء سجل األوامر.
هي حصننة في شننركات خاصننة تهدف إلى اإلدراج في سننوق األسننهم السننعودية (تداول) أو السننوق
الموازية (نمو).
األسننهم اإلضننافية التي يتم إصنندارها من قبل مصنندر السننهم ويكون لمسنناهمي المصنندر الحق في
االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.
صناديق استثمارية تتبع مؤشر ومقسمة إلى وحدات متسأوية يتم تداولها في السوق المالية خالل

صناديق الا شراة
الالداولل

فترات التداول

الصناديق الععاريل
الالداولل (ريت)

صناديق استثمارية عقارية يتم تداول وحداتها في السوق المالية خالل فترة التداول
عقود تتم بين طرفين ،تشننننتق هذه العقود قيمتها من سننننعر أصننننل أسنننناسنننني ،هذه العقود مقيدة

هعقد الاشلعاة

ادواة اسقاق النعد
ادواة الدين

بوقت وسننننعر محددان في العقد لتسننننليم األصننننل األسنننناسنننني ،أو أن تتم التسننننوية نقديا في تاريخ
مستقبلي .وتستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهم أو مؤشر أو غيره.
الودائع والمرابحات واألوراق المالية قصيرة األجل ،والتي تتسم بسيولتها العالية وقلة المخاطر.
أدوات الدين المصدرة من قبل الشركات أو الحكومات مثل السندات والصكوك.
هو التقدير الذي تصننننننندره جهات التصننننننننيف االئتماني لأوراق المالية من جهة جودتها وصنننننننالحيتها

صن.ف ائلاان

ودرجة أمانها كاسنننتثمار .أو قد يكون التقدير الذي تصننندره جهات التصننننيف االئتماني لدرجة المالءة
المالية للشركات والدول المصدرة لأوراق المالية.
الئحة صنننننناديق االسنننننتثمار الصنننننادرة عن مجلس هي ة السنننننوق المالية بموجب قراره رقم (-219-1

الئ ل صناديق االسلثاار

القحدة
صندوق الرياض للفرص

 )2006وتاريخ 1427/12/03هنننننننننن (الموافق 2006/12/24م) ،بصننيهتها المعدلة أو المعاد إصنندارها
من وقت آلخر.
هي الوحدات التي يملكها مالكي الوحدات في الصندوق والتي تمثل ملكيتهم ألصول الصندوق.
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الشروط واألحكام

إجاال

ق.ال األصقم

يقم هال

يقم اللعقيم

يقم اللعامل

هي قيم أصنننننول الصنننننندوق قبل خصنننننم الرسنننننوم والتكاليف الموضنننننحة في الفقرة ( )13من هذه
الشروط واألحكام.
أي يوم من أيام العمل الرسنننمية في المملكة العربية السنننعودية وفي األسنننواق التي يسنننتثمر فيها
الصندوق.
اليوم الذي يتم في تحديد صنننافي سنننعر الوحدة كما هو موضنننر في الفقرة ( )10من هذه الشنننروط
واألحكام.
اليوم الذي يتم في تنفيذ طلبات االشننننتراك واالسننننترداد كما هو موضننننر في الفقرة ( )11من هذه
الشروط واألحكام.
يعني قرارا يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسنبة ملكيتهم أكثر من  50 %من مجموع

قرار صندوق هادي

الوحدات الحاضنننر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سنننواء أكان حضنننورهم شنننخصنننيا أم وكالة أم
بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول) وتتمثل أنشطة
مركز اإليننداع بنناألعمننال المتعلقننة بننإيننداع األوراق المنناليننة وتسنننننننجيننل ملكيتهننا ونقلهننا وتسنننننننويتهننا
ومقاصنننننننتها ،وتسنننننننجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق المالية المودعة .كذلك يقوم مركز

مر ز االيداع

اإليداع بإيداع وإدارة سننجالت مصنندري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصنندرين بما في
ذلك خدمة التصنننويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشنننعارات والمعلومات باإلضنننافة
إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صنننننننلة بأنشنننننننطت يرى مركز اإليداع تقديمها وفقا لنظام السنننننننوق
المالية ولوائح التنفيذية.

الرسقم اللشغ.ل.ل

صندوق الرياض للفرص

هي الرسوم التي يتقاضاها مشهل الصندوق ألداء مهام المنصوص عليها في المادة 22
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1ي صندوق االسلثاار:
اي اسم الصندوق و ئله ونقهه:
صندوق الرياض للفرص ،وهو صندوق عام مفتوح يستثمر في األسهم السعودية.
بي اريخ إصدار شروط واحكام الصندوق:
صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  24أكتوبر 2021م.
جي اريخ مقا عل ه.ئل اليقق الاال.ل هلى طرح وحداة الصندوق:
تاريخ موافقة الهي ة على تأسيس الصندوق بتاريخ  24أكتوبر 2021م.
دي مدة صندوق االسلثاار:
ال توجد مدة محددة للصندوق

2ي النظام الاطبق:
يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائح التنفيذية واألنظمة واللوائر األخرى ذات العالقة
المطبقة في المملكة العربية السعودية ،وتحال أية اختالفات أو منازعات بين األطراف في هذه االتفاقية إلى الجهة القضائية
المختصة (لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية لهي ة السوق المالية).

3ي س.اسل االسلثاار وماارسا ه:
اي

األهداف االسلثااريل للصندوق:
هو صندوق أسهم عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل من خالل
استثمار أصول بشكل رئيسي في األسهم العامة بما في ذلك أسهم الطروحات األولية في سوق األسهم السعودية الرئيسي
(تداول) والسوق الموازي (نمو) واألسواق الخليجية.

بي انقاع األوراق الاال.ل الل سقف ييلثار  .ا الصندوق بشكل اساس :
ومن أجل تحقيق النمو العالي لرأس المال المستثمر ،يمكن للصندوق االستثمار في المجاالت التالية وبما ال يتنافى مع القيود
االستثمارية في الئحة صناديق االستثمار:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

أسهم الشركات السعودية المتداولة في أسواق األسهم السعودية الرئيسية والسوق الموازية.
أسهم الشركات السعودية في مرحلة ما قبل الطرح األولي في أسواق األسهم السعودية (أسهم الملكية الخاصة).
أسهم الشركات الخليجية المتداولة في أسواق األسهم الخليجية.
حقوق األولوية المتداولة.
صناديق المؤشرات المتداولة.
الصناديق العقارية المتداولة (ريت).
عقود المشتقات.
أدوات أسواق النقد وأدوات الدين المصدرة من أطراف نظيرة في المملكة العربية السعودية ،ومرخصة من البنك
المركزي السعودي (ساما) أو مع أطراف نظيرة عالمية مرخصة من هي ات رقابية مماثلة ،ذات تصنيف ائتماني ()BBB
حسب تصنيف ستاندرد آند بورز أو ما يعادل من تصنيفات الجهات المماثلة ،وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض
تلك األطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد وأدوات الدين المعنية قبل
اتخاذ القرار االستثماري بما يشمل ذلك من تحليل ائتماني للمصدر ولأوراق المالية ذات العالقة.
االستثمار في وحدات صناد يق االستثمار التي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية أعاله والتي
تشمل وحدات الصناديق االستثمارية المدارة من قبل مدير الصندوق ،وبما ال يتنافى مع متطلبات الئحة صناديق
االستثمار.

صندوق الرياض للفرص
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صناهل او مجاقهل من العطاهاة ،او
اوراق مال.ل مع.نل ،او
جي س.اسل ر .ز االسلثاار
جغرا .ل مع.نل ،شلال هلى ال د األدنى واالقصى لللك األوراق الاال.ل:

بلد مع.ن او منطعل

سعيا من الصندوق لتحقيق النمو المستهدف ،سيقوم مدير الصندوق باالعتماد على سياسة استثمارية مرنة تتير ل إمكانية
تركيز استثمارات في ف ات متنوعة من األوراق المالية كما هو موضر أدناه.
دي جدوم يقض نيبل االسلثاار

ل مجام اسلثااري ب د األدنى واألهلى من إجاال

نقع األصقم

ق.ال اصقم الصندوق:

ال د األدنى

ال د األهلى

األسنننهم العامة في األسنننواق السنننعودية والخليجية (تشنننمل الطروحات األولية
وحقوق األولوية المتداولة)

%0

%100

صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة

%0

%30

أسهم الشركات السعودية في فترة ما قبل الطرح األولي (أسهم الملكية
الخاصة)

%0

%10

أدوات وصناديق أسواق النقد *

%0

%100

أدوات وصناديق أسواق الدين

%0

%50

وحدات صناديق االستثمار األخرى

%0

%50

*في الحاالت التي يرى فيها مدير الصندوق عدم وجود فرص مالئمة في مجاالت االستثمار لتحقيق أهداف الصندوق.
هي اسقاق األوراق الاال.ل الل ي لال ان ييلثار  .ا الصندوق:
ستتركز استثمارات الصندوق على األوراق المالية المصدرة في أسواق المملكة العربية السعودية واألسواق الخليجية في
حال وجود فرص مواتية لالستثمار.
وحداة الصندوق:
وي اإل صاح هاا إذا ان مدير الصندوق ينقي االسلثاار
يحق لمدير الصندوق ولموظفي وللصناديق والمحافظ التي يديرها االستثمار في وحدات الصندوق.
زي

انقاع الاعامالة واألسال .واألدواة الل ياكن اسلخدام ا لغرض ا خاذ العراراة االسلثااريل للصندوق:
▪ سيقوم مدير الصندوق باستخدام كافة الخبرات والموارد المتاحة ل لتقييم األوراق المالية المستهدفة باالستثمار في
السوق المالية ،حيث سيلجأ إلى دراسة اساسيات تلك األوراق المالية وتقييمها اعتمادا على البيانات والنسب المالية
للتنبؤ بنتائجها المستقبلية وفرص النمو فيها على المدى المتوسط والطويل .وتبدأ دورة اتخاذ قرارات االستثمار في
الصندوق بتقييم الفرص المتاحة من خالل توصيات المحللين الماليين ،وبعد أن يتم إجراء تحليل كمي لتلك األوراق بناء
على مؤشرات أساسية مثل مكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية ونسبة الربر الموزع إلى السعر ومعدل العائد على حقوق
المساهمين وغير ذلك من النسب المالية ،وكذلك ستتم المقارنة مع النسب المالية لأوراق المماثلة التي تنتمي لنفس
القطاع ،وسيقوم مدير الصندوق بدراسة الوضع االقتصادي الكلي والوضع العام للقطاع أو الصناعة الذي تنتمي إليها
األوراق المالية المستهدفة بهدف الوصول إلى تقييم عادل لها .كما سيقوم مدير الصندوق ايضا ،بتحليل أساسيات
األدوات االستثمارية األخرى التي تنتمي لف ات األصول المختلفة بطريقة حرفية وموضوعية .كما سيعتمد مدير الصندوق
على التحليل الفني كأحد األدوات الداعمة التخاذ القرارات االستثمارية .كما سيقوم مدير الصندوق باستثمار أصول
الصندوق في أسهم الملكية الخاصة للشركات المؤهلة لإلدراج وفق آلية انتقاء تتضمن مؤشرات الربحية والنمو
والتدفقات النقدية لتعزيز العوائد.
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▪

▪

▪
-

سيعتمد مدير الصندوق على في اتخاذه لقرارات االستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدين المصدرة من أطراف
نظيرة في المملكة العربية السعودية ،ومرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) أو مع أطراف نظيرة عالمية مرخصة
من هي ات رقابية مماثلة ،على األدوات ذات تصنيف ائتماني ( )BBBحسب تصنيف ستاندرد آند بورز أو ما يعادل من
تصنيفات الجهات المماثلة ،وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك األطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق
بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد وأدوات الدين المعنية قبل اتخاذ القرار االستثماري بما يشمل ذلك من تحليل
ائتماني للمصدر ولأوراق المالية ذات العالقة.
سيقوم مدير الصندوق عند اختيار وحدات الصناديق االستثمارية بما في ذلك الصناديق االستثمارية المتداولة بمراعاة
االتي ،على سبيل المثال ال الحصر ،أداء الصناديق وعوائدها الموزعة ،خبرات فريق اإلدارة ،الرسوم والمصاريف ،تناسب
إستراتيجيات وأهداف تلك الصناديق مع استراتيجية الصندوق.
يقوم مدير المدير الصندوق باالستثمار في عقود المشتقات من خالل اختيار العقود المناسبة لتعظيم عوائد الصندوق
أخذا في االعتبار االتجاهات السعرية لأوراق المالية المتضمنة والسعر العادل لهذه العقود والمخاطر المرتبطة بها.
يمكن لمدير الصندوق استخدام التمويل كإحدى استراتيجيات االستثمار األساسية لتعظيم عوائد الصندوق ،حيث يحق ل
الحصول على تمويل بحد أقصى  %15من صافي قيمة أصول الصندوق.

حي انقاع األوراق الاال.ل الل
ال يوجد.

ال ياكن إدراج ا ضان اسلثااراة الصندوق:

طي ق.قد اخرى هلى انقاع األوراق الاال.ل او األصقم الل ياكن للصندوق االسلثاار  .ا:
فيما عدا القيود االستثمارية الموضحة في الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام فإن ال يوجد أي قيود أخرى.
وحداة صندوق او صناديق اسلثاار يديرها مدير الصندوق او مديرو

يي ال د الذي ياكن .ه اسلثاار اصقم الصندوق
صناديق آخرون:
يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات صندوق استثمار اخر أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات
مؤسسة السوق المالية بحد أعلى  %25من صافي قيمة أصول  .كما يجوز للصندوق االستثمار في الصناديق االستثمارية
المطروحة طرحا خاصا بحد أعلى  %10من صافي قيمة أصول  .في حال تم االستثمار في صناديق استثمار يديرها مدير
الصندوق فسيراعي مدير الصندوق عدم احتساب رسوم مضاعفة على تلك االستثمارات.
اإلقراض واالقلراض ورهن اصقم الصندوق:
كي صالح.ل وس.اسل الصندوق
 .1يحق للصندوق إقراض أصول بحد أقصى  %30من صافي أصول الصندوق ،وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار
والئحة إقراض األوراق المالية المدرجة واإلجراءات واألنظمة ذات العالقة.
 .2يحق للصندوق أن يحصل على تمويل بحد أقصى  %15من صافي أصول الصندوق ،وينبهي أن تؤخذ هذه القروض من
البنوك وتكون على أساس مؤقت ،ويجوز لمدير الصندوق رهن أصول الصندوق وذلك ألغراض عملية االقتراض المسموح
ل بها.
سوف يستخدم مدير الصندوق صالحيات اإلقراض واالقتراض كاستراتيجية لتعظيم صافي أصول الصندوق ،وسوف يبذل
مدير الصندوق الجهد الالزم للحصول على أفضل الشروط للصندوق.
مي ال د األهلى لللعامل م اي طرف نظ.ر:
لن يتجأوز التعامل مع أي طرف نظير ( )%25من قيمة صافي أصول الصندوق ،وبما يتماشى مع الئحة صناديق االستثمار..
مي س.اسل مدير الصندوق إلدارة الاخاطر:
عند اتخاذه لقرارات االستثمارية ،سيتوخى مدير الصندوق الحرص في أن تكون تلك القرارات متوافقة مع أعلى معايير
الممارسات العالمية لالستثمار التي تحقق األهداف االستثمارية للصندوق وبحيث تراعي التالي:
• توزيع استثمارات الصندوق بشكل يراعي المخاطر المرتبطة باألوراق المالية المستثمر فيها وف ة األصول التي تنتمي إليها.
• مراعاة متطلبات السيولة المتوقعة للوفاء بطلبات االسترداد أو القتناص الفرص االستثمارية.
صندوق الرياض للفرص
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• مراعاة االلتزام بالقيود االستثمارية التي تفرضها األنظمة واللوائر المطبقة التي تتضمن تحقيق مصالر مالكي الوحدات
ني الا شر االسلرشادي:
سيتم استخدام مؤشر السوق السعودية تداول ( )TASIكمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق فقط ،بدون ان تكون أوزان األوراق
المالية للمؤشر ملزمة الستثمارات الصندوق.
سي هعقد الاشلعاة:
يحق لمدير الصندوق االستثمار في عقود المشتقات حسب تقديره الخاص وبهرض تحسين أداء الصندوق وذلك بحد أعلى
( )%15من صافي أصول الصندوق.
عي إهفا اة قا ق هل .ا ه.ئل اليقق الاال.ل بشأن ق.قد او حدود االسلثاار:
ال يوجد

4ي الاخاطر الرئ.يل لالسلثاار

الصندوق:

يصنف هذا الصندوق على أن ذو مخاطر عالية نظرا إلى طبيعة األوراق المالية التي يستثمر فيها ،وبالتالي قد تتعرض قيمة
أ.
االستثمارات في الصندوق إلى تقلبات مرتفعة.
ب .إن األداء السابق للصندوق ال يعد مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل
ج .ال يوجد ضمان بأن أداء الصندوق المطلق سوف يتكرر أو يتماثل مع األداء السابق.
د .ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعا لدى أي بنك محلي.
ه .ال يعني االستثمار في الصندوق ضمانا للربر أو عدم الخسارة ،فقد ال يتمكن المستثمر من استعادة جزء أو كل مبلغ االستثمار
في الصندوق.
و .تتعرض ف ات األصول المختلفة التي يمكن ان يستثمر فيها الصندوق ألنواع مختلفة من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على
صافي قيمة أصول الصندوق وعائدات  ،ويشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،اآلتي:
▪

مخاطر األسقاق الاال.ل :نظرا ألن تقويم الصندوق يتم على أساس القيمة السوقية لأوراق المالية التي يمتلكها ،فإن
القيمة الرأسمالية الستثمارات الصندوق ستبقى متقلبة بسبب تقلب األسواق المالية التي يستثمر فيها ،مما قد يؤثر سلبا
على أداء الصندوق

▪

مخاطر االسلثاار

الطروحاة األول.ل :ال يوجد ضمان بان يتلقى مدير الصندوق دعوة للمشاركة في اإلصدارات األولية

المطروحة في السوق ،كما قد تكون المعلومات الواردة في نشرة الطروحات األولية ناقصة أو غير صحيحة أو تكون بعض
البيانات الجوهرية غير مكتملة فينتج عن ذلك قيام مدير الصندوق باتخاذ قرارات مبنية على معلومات منقوصة مما قد يؤثر
سلبا على أداء الصندوق.
▪

مخاطر نلائج اللخص.ص :في حالة اكتتاب الصندوق في الطروحات األولية ،فال يعتبر مدير الصندوق ضامنا لعدد األوراق
المالية التي يمكن تخصيصها للصندوق خالل عملية بناء سجل األوامر .وبالتالي فإن الصندوق يكون معرضا لمخاطر الحصول
على نسبة تخصيص تقل عن المبلغ المكتتب ب وذلك قد يؤثر على أداء الصندوق.

▪

مخاطر أخر إدراج األوراق الاال.ل الاكلل

 .ا :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 سلبا على
استثمارات وأداء الصندوق.
▪

مخاطر االسلثاار

حعقق األولقيل :تتعرض حقوق األولوية المتداولة لتقلبات سعرية بسبب ظروف السوق بشكل عام

أو ظروف الشركات ذات العالقة ،وذلك قد يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق.
▪

مخاطر االسلثاار

اس م الشر اة

لرة ما قبل اإلدراج :يمكن للصندوق االستحواذ على نسبة من الشركات

المساهمة في المرحلة التي تسبق إدراج أسهمها في سوق األسهم ،حيث تكون الشركة المستهدفة قد استوفت جميع
صندوق الرياض للفرص
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شروط اإلدراج في السوق ذات العالقة وتكون مؤهلة للتقدم بطلب اإلدراج ،ويستهدف الصندوق التخارج من هذه الشركات
إما من خالل عملية الطرح العام األولي أو/وبيعها في السوق بعد إدراجها في سوق األسهم .يمكن ان يواج هذا النوع من
االستثمار مخاطر عدم نجاح الشركات المستثمر فيها في إدراج أسهمها في السوق أو الوصول إلى التقييم المستهدف في
مرحلة بناء سجل األوامر أو عند التداول في السوق أو مخاطر توفر السيولة المناسبة للتخارج ،أو مخاطر حظر التداول لفترات
زمنية معينة بعد اإلدراج ،مما قد يؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.
▪

مخاطر االسلثاار

الصناديق الععاريل الالداولل (ريت) :ينطوي االستثمار في وحدات صناديق العقار المتداولة على

التعرض لمخاطر التهير في قيمة األصول العقارية المستثمر فيها وذلك نتيجة لتهير ظروف السوق أو انخفاض قيمة العقارات،
باإلضافة إلى تعرض تلك الوحدات للتذبذب السعري نتيجة لتداولها في السوق.
▪

مخاطر االسلثاار

صناديق الا شراة الالداولل :ينطوي االستثمار في وحدات صناديق المؤشرات المتداولة على

التعرض لمخاطر التهير في قيمة مؤشرات األسواق والقطاعات التي تتبعها وذلك نتيجة لتهير ظروف السوق أو انخفاض
قيمة تلك االسواق أو القطاعات ،باإلضافة إلى تعرض تلك الوحدات للتذبذب السعري نتيجة لتداولها في السوق مما قد
يؤثر سلبا على أداء الصندوق.
▪

مخاطر إقراض األوراق الاال.ل :يمكن للصندوق أن يقوم بإقراض أصول من األوراق المالية المدرجة في السوق السعودي،
حسب ما تنظم اللوائر واألنظمة ذات العالقة ،وفي تلك الحالة يمكن أن يواج الصندوق خطر تعثر المقترض في إعادة
األصول المقترضة إلى المقرض (الصندوق) ،مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

▪

▪

▪

الاشلعاة الاال.ل :هي ادوات مالية يتم اشتقاق قيمتها بناء على قيمة األصول المتضمنة في العقد
مخاطر االسلثاار
مثل (أسهم ،مؤشرات ،سندات ،معدالت الفائدة ،عمالت......الخ) وتتضمن هذه العقود على عدة مخاطر تجعل منها أدوات
عالية المخاطر ،على سبيل المثال ال الحصر ،مخاطر الرفع المالي ،مخاطر السوق ،مخاطر األطراف االخرى ،مخاطر األصول
المتضمنة في العقد ،مخاطر السيولة ومخاطر االرتباط بمشتقات أخرى .وقد يؤثر االستثمار فيها على أداء الصندوق بشكل
سلبي.
مخاطر اللاريخ اللشغ.ل  :باعتبار كون هذا الصندوق مبادرة جديدة يقدمها مدير الصندوق ،فإن ليس للصندوق أي تاريخ
يقيموا على أساس أداء هذا الصندوق
تشهيلي وال يوجد هناك أداء تاريخي مماثل يمكن المستثمرين المحتملين من أن ّ
المحتمل .وقد تختلف طبيعة عمليات الصندوق وأدائ في المستقبل والمخاطر المرتبطة ب اختالفا كبيرا عن تلك
االستثمارات واالستراتيجيات التي قام بها مدير الصندوق في السابق.
ادواة دين غ.ر مصنفل ائلاان.اً  :في حالة عدم توفر تصنيف ائتماني ألدوات الدين التي قد يرغب
مخاطر االسلثاار
مدير الصندوق االستثمار فيها سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم تلك األدوات بما يشمل من تحليل ائتماني
للمصدر ولإلصدار ذي العالقة قبل اتخاذ القرار االستثماري ويمثل عدم وجود تصنيف ائتماني جزء من المخاطر التي قد يتأثر
بها أداء الصندوق بشكل سلبي.

▪

مخاطر انخفاض اللصن.ف االئلاان  :تتعرض األوراق المالية لتقلبات سعرية حادة في حال انخفاض التصنيف االئتماني لمصدر
الورقة المالية وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق.

▪

مخاطر ملعلعل بالاصدر :قد تتعرض قيمة األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق إلى تهيرات كبيرة في بعض األحيان
بسبب نشاطات ونتائج أعمال مصدري تلك األوراق المالية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

▪

مخاطر االئلاان :قد يتعرض أحد أطراف التعامل أو إحدى الجهات المصدرة ألي ورقة مالية يملكها الصندوق ،سواء كانت
جهة سيادية أو شركة ،لعدم القدرة أو االستعداد لتلبية التزاماتها المالية في وقت محدد أو مطلقا مما قد يؤثر سلبا على
قيمة الصندوق.

▪

مخاطر هدم اللقزي او خفض اللقزيعاة :قد يقوم مصدر الورقة المالية بخفض أو إيقاف توزيعاتها لمشاكل أساسية طارئة
أو دفعات والتزامات غير متوقعة ،مما يؤثر على عوائد الصندوق بشكل سلبي أو انعدامها.

▪

مخاطر اللعلباة

اسعار الفائدة :هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األوراق المالية نتيجة للتهير في أسعار الفائدة،

ولذا فإن قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل إيجابي أو سلبي نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة.
صندوق الرياض للفرص
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▪

مخاطر االسلدها  :قد تحمل بعض األوراق المالية خيار االستدعاء ،حيث يتير هذا الخيار لمصدر الورقة المالية ان يستدعي
الورقة المالية قبل تاريخ استحقاقها (السندات والصكوك مثال) ،وقد ينتج عن ذلك تعرض الصندوق إلى مخاطر إعادة
االستثمار التي قد تؤثر سلبا على عوائد الصندوق.

▪

مخاطر االسلثاار

الصناديق االسلثااريل :في حالة استثمار الصندوق في وحدات صناديق االستثمار فإن الصندوق

يتعرض لجميع المخاطر المرتبطة بتلك الصناديق.
▪

مخاطر اللاقيل :في حال تم استخدام التمويل كاستراتيجية استثمار رئيسية لتعظيم صافي دخل الصندوق فإن ذلك يزيد من
احتمال تعرض الصندوق لخسائر إضافية وربما تتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على السداد للجهة المقرضة وما يترتب
على ذلك من اثار سلبية على الصندوق وفقا لشروط التمويل.

▪

مخاطر إهادة االسلثاار :وهي المخاطر الناش ة عند تواريخ استحقاق األوراق المالية أو الودائع أو المرابحات من عدم تمكن
مدير الصندوق بإعادة استثمار مبالغ االستثمار االصلية ومستحقاتها سواء من الفوائد أو االرباح بنفس العوائد السابقة،
وكذلك في حالة االستثمار في الصكوك أو السندات فقد ال يتمكن مدير الصندوق من استثمار توزيعاتها النقدية بنفس
مستوى العوائد التي تم الحصول عليها عند شراءه لتلك الصكوك أو السندات أو قد ال يجد عند استحقاقها أو استدعاءها
أوراقا مالية مماثلة لنفس شروط الدفع ،مما قد يؤثر بشكل سلبي على عوائد الصندوق.

▪

مخاطر ر ز االسلثااراة :هي المخاطر الناجمة عن تركز استثمارات الصندوق في أوراق مالية معينة أو قطاعات اقتصادية
معينة أو رقعة جهرافية معينة أو مع أطراف نظيرة معينة وذلك حسب ما تحدده طبيعة واهداف الصندوق والمجال
االستثماري وهو ما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

▪

مخاطر علباة سعر القحدة :يتعرض سعر الوحدة في الصندوق إلى التقلبات بسبب تقلبات أسعار األوراق المالية التي
يستثمر فيها الصندوق ،مما قد يؤثر سلبا على قيمة استثمارات مالكي الوحدات.

▪

مخاطر اللع..م/الليع.ر :قد يتعرض الصندوق إلى حدوث أخطاء انثاء عملية تقييم أصول الصندوق من قبل مدير
الصندوق/مشهل الصندوق مما يؤدي إلى التسعير الخاطئ لسعر الوحدات في الصندوق ،وقد يتسبب ذلك في تسعير
عمليات االشتراك واالسترداد بشكل خاطئ مما قد يؤثر على صحة عمليات تداول وحدات الصندوق .وسيقوم مدير
الصندوق/مشهل الصندوق في هذه الحالة باتباع اإلجراءات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة ( )10من هذه الشروط
واألحكام.

▪

مخاطر العالل  :قد يستثمر الصندوق في بعض األصول االستثمارية المقومة بعمالت أخرى غير عملة الصندوق ،مما يعني
أن تقلبات أسعار صرف تلك العمالت االخرى قد تؤثر بشكل سلبي على قيمة الصندوق.

▪

الاخاطر االقلصاديل :ترتبط األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع االقتصادي العام الذي يؤثر في ربحية
الشركات وفي مستوى التضخم ومعدالت الفائدة والبطالة ،لذلك فإن التقلبات االقتصادية تؤثر سلبا وإيجابا على اداء
الصندوق.

▪

الاخاطر الي.اس.ل والعانقن.ل واألنظال واللقائ  :وتتمثل بحاالت عدم االستقرار السياسي أو صدور تشريعات أو قوانين
جديدة أو إحداث تهييرات في التشريعات أو القوانين الحالية مما قد يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق.

▪

مخاطر الكقارث الطب.ع.ل :كالزالزل والبراكين والتهيرات المناخية القاسية وغيرها ،وهي مخاطر يكون وقوعها خارجا عن إرادة
وسيطرة مدير الصندوق ويؤدي حدوثها إلى التأثير سلبا على أداء القطاعات االقتصادية واالستثمارية وبالتالي على أداء
الصندوق.

▪

مخاطر لارب الاصال  :قد تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصالر مدير الصندوق مع مصالر الصندوق مما يحد من قدرة
مدير الصندوق على اداء مهام بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبا على الصندوق.

▪

مخاطر االهلااد هلى مقظف

مدير الصندوق الرئ.ي..ن :يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات

وخبرات الموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق ،وبالتالي فقد تتأثر عوائد الصندوق سلبا نتيجة لتهير القائمين على
إدارة الصندوق.
صندوق الرياض للفرص
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مخاطر الليقياة الل

▪

يعقم ب ا ام.ن ال فظ :يكون أمين الحفظ معرضا الرتكاب األخطاء عند اجراءه لعمليات تسويات

أصول الصندوق مما قد يؤثر سلبا على عوائد الصندوق ،وسيقوم مدير الصندوق بوضع إجراءات التصحير الالزمة في حال
حدوث مثل هذه األخطاء للتأكد من حصول مالكي الوحدات على حقوقهم.
مخاطر االهلااد هلى اللعن.ل :يعتمد مدير الصندوق على تكنولوجيا المعلومات في ادارت للصندوق وحفظ السجالت

▪

الخاصة بأصول بالعمالء ،وقد تتعرض نظم المعلومات التي يستخدمها مدير الصندوق أو تلك التي تستخدمها األطراف
األخرى التي يتعامل معها مدير الصندوق لأعطال الفنية أو لالختراقات األمنية أو الهجمات الفيروسية مما قد يعطل أو
يؤخر عملية االستثمار أو قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاط ة أو الحصول على تقييمات خاط ة ألصول الصندوق تؤثر
سلبا على أداء الصندوق.
مخاطر اللنب بالب.اناة الاال.ل الايلعبل.ل :إحدى الوسائل التي يستخدمها مدير الصندوق في عملية اتخاذ القرار

▪

االستثماري هي التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية ،ولكن قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة وبالتالي يمكن لذلك
ان يؤثر سلبا على اداء الصندوق.
مخاطر الي.طرة هلى نيبل ب.رة من وحداة الصندوق :قد يستحوذ بعض مالكي وحدات الصندوق على نسبة كبيرة من

▪

وحدات  ،وتبعا لذلك ،فقد يتأثر توزيع استثمارات الصندوق بشكل مؤقت في حال تمت عملية انسحاب ألحد أو مجموعة من
هؤالء المالك ،مما قد يؤثر سلبا على عوائد الصندوق.
مخاطر الي.قلل :قد ال يتمكن مدير الصندوق من تلبية جميع طلبات االسترداد إذا بلغ إجمالي قيمة تلك الطلبات  %10أو

▪

أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق أو إذا لم يتمكن من تسييل بعض استثمارات نتيجة ضعف أو انعدام التداول أو وجود
متطلبات نظامية على الورقة المالية في السوق مما قد يعرض الصندوق لمخاطر الخسارة.

▪

مخاطر اللريبل والز اة :قد يتحمل مالكي وحدات الصندوق االثار الضريبية والزكوية المترتبة على االشتراك أو على االحتفاظ
بوحدات الصندوق أو استردادها بموجب القوانين السارية في البلدان التي يحملون جنسيتها أو رخصة اإلقامة فيها أو تعتبر
محل إقامة عادية لهم أو موطنا مختارا لهم .ويتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الضريبة والزكاة إن وجدت على
استثماراتهم في الصندوق أو على الزيادة في رأس المال الناش ة عنها.

5ي آل.ل ع..م الاخاطر:
يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق حيث تقوم إدارة المخاطر لدى مدير الصندوق
بتقييم دوري للمخاطر المتعلقة باستثمارات الصندوق.

6ي

ئل الايلثارين الايل د ل لالسلثاار

الصندوق:

يستهدف الصندوق ف ة المستثمرين الراغبين باالستثمار في سوق األسهم السعودي بما ينطوي علي ذلك من مخاطر عالية.

7ي ق.قد وحدود االسلثاار:
يقر مدير الصندوق بالتزام خالل إدارت للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

8ي العالل:
الصندوق مقوم بالريال السعودي وفي حالة االشتراك بعملة أخرى غير عملة الصندوق المحددة ،فيتم تطبيق سعر الصرف
المعمول ب في التاريخ المعني بهرض تحويل عملة المستثمر إلى عملة الصندوق ،كما أن الصندوق سيتعامل بجميع ف ات العمالت
بهرض امتالك أصول .

صندوق الرياض للفرص
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9ي معابل الخدماة والعاقالة واأل عاب:
اي

فاص.ل لجا .الاد قهاة من اصقم صندوق االسلثاار ،وطريعل احلياب ا:

الرسقم

اللفاص.ل وطريعل االحلياب

رسوم االشتراك

 % 1بحد أقصى من مبلغ االشتراك عند االشتراك في الصندوق

رسوم إدارة

يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة الصندوق نسبة  %2سنويا من قيمة إجمالي أصول الصندوق

رسوم تشهيلية

يستحق مشهل الصندوق رسوم تشهيلية بنسبة  %0.20سنويا من قيمة إجمالي أصول الصندوق

رسوم حفظ

يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة  %0.035سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق ،باإلضافة إلى ما
يعادل  10دوالر أمريكي على الصفقة الواحدة ،تحسب وتستقطع بشكل ربع سنوي.

رسوم هي ة السوق المالية

 7,500ريال سنويا

رسوم السوق المالية
السعودية (تداول)

 5,000ريال سنويا

مصاريف التعامل

يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء األوراق المالية والتي ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة
الفعلية وقت استحقاقها.

رسوم التمويل

يتحمل الصندوق مصاريف التمويل والتي ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية عن مدة التمويل.

مصاريف مراجع الحسابات

يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة  15,000ريال سعودي وبحد أعلى  30,000ريال سعودي
سنويا.

المصاريف االخرى

يتحمل الصندوق المصاريف الفعلية ل نشر المعلومات والتقارير والقوائم المالية للصندوق بما في ذلك
تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات بنسبة  %0.20من قيمة أجمالي أصول الصندوق سنويا

بي جدوم يقض جا .الرسقم والاصاريف م
الصندوق:
الرسقم والاصاريف

رسقم االشلراك

رسقم إدارة

رسقم شغ.ل.ل

.ف.ل حياب معابل الخدماة والعاقالة واأل عاب ،ووقت د ع ا من قبل

طريعل احلياب ا
 %1بحد أقصى من مبلغ االشتراك
عند االشتراك في الصندوق

مثام ا لراض
إذا تم االشتراك بمبلغ  5,000ريال فان رسوم االشتراك ستكون
 50ريال بشكل منفصل ،ويتم منر العميل عدد من وحدات
الصندوق بما قيمت  5,000ريال في يوم التقييم.

 %2سنويا من قيمة إجمالي أصول

إذا كان إجمالي قيمة أصول الصندوق (مخصوما منها مصاريف

الصندوق (مخصوما منها مصاريف

ورسوم الصندوق) في تاريخ التقييم  10,000,000ريال ،فان

ورسوم الصندوق) ،تحسب يوميا

رسوم اإلدارة ليوم واحد هي= )365/1*%2*10,000,000( :

وتستقطع بشكل ربع سنوي.

 547.95ريال

 %0.20سنويا من قيمة إجمالي

إذا كان إجمالي قيمة أصول الصندوق (مخصوما منها مصاريف

أصول الصندوق (مخصوما منها

ورسوم الصندوق) في تاريخ التقييم  10,000,000ريال ،فان

مصاريف ورسوم الصندوق) ،تحسب

رسوم الخدمات اإلدارية ليوم واحد هي:

يوميا وتستقطع بشكل ربع سنوي.

( 54.79 = )365/1*%0.20*10,000,000ريال.

 %0.035سنويا من قيمة صافي
رسقم حفظ

أصول الصندوق ،باإلضافة إلى ما

إذا كان صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ التقييم

يعادل  10دوالر أمريكي على

 10,000,000ريال ،فان رسوم الحفظ ليوم واحد هي:

الصفقة الواحدة ،تحسب وتستقطع

( 9.59 = )365/1*%0.035*10,000,000ريال.

بشكل ربع سنوي.
صندوق الرياض للفرص
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 7500ريال سنويا يتم حسابها بشكل يومي واضافتها للتقييم
رسقم ه.ئل اليقق الاال.ل

 7,500ريال سنويا

رسقم اليقق الاال.ل
اليعقديل ( داوم)

 5,000ريال سنويا

رسقم نعل الالك.ل

ال يوجد.

بشكل تجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة:
( 20.55=1* )365/7500ريال عن يوم واحد.
 5000ريال سنويا يتم حسابها بشكل يومي واضافتها للتقييم
بشكل تجميعي ومن ثم خصمها نهاية السنة:
( 13.70=1* )365/5000ريال عن يوم واحد.
ال ينطبق
تحسب كنسبة من قيمة التداول ،على سبيل المثال لو كانت

مصاريف اللعامل

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة
الفعلية وقت استحقاقها.

عمولة التداول ( )%0.15من قيمة أي صفقة وكانت قيمة
الصفقة  1،000،000ريال:
( 1550 = )%0.15 * 1،000،000ريال عن الصفقة الواحدة.
إذا تم الحصول على تمويل من البنك بقيمة  3،000،000ريال،

رسقم اللاقيل

ستُ حمل على الصندوق بالتكلفة
الفعلية عن مدة التمويل.

وكانت رسوم التمويل هي  %2سنويا وكانت مدة التمويل هي
سنة واحدة ،فإن رسوم التمويل ليوم واحد هي:
( 164.38 = )365/1 * %2 * 3،000،000ريال.

 15,000وبحد أعلى  30,000ريال
سعودي سنويا ،حيث لن يتم
مصاريف مراج ال ياباة

احتساب سوى الرسوم الفعلية وفقا

ومن ثم خصمها نهاية السنة:

لالتفاقية المبرمة بين المحاسب

( 82.19=1* )365/30،000ريال عن يوم واحد.

يتحملها مدير الصندوق

ال ينطبق

ومدير الصندوق.
مكا آة اهلا مجلس إدارة
الصندوق
الاصاريف األخرى و شال
مصرو اة نشر الاعلقماة
واللعارير والعقائم الاال.ل
ذلك
للصندوق باا
كال.ف انععاد اجلااهاة
مالك القحداة
رسقم االسلرداد

يتم حسابها بشكل يومي واضافتها للتقييم بشكل تجميعي

 %0.20من قيمننننة أجمننننالي أصنننننننول
الصنننننننندوق سننننننننويا (مخصنننننننوما منها
مصننننناريف ورسنننننوم الصنننننندوق) ،حيث
سيتم خصم النفقات الفعلية فقط.
ال يوجد

لن يتحمل الصندوق أي رسوم أو تكاليف بخالف ما ذكر في الجدول أعاله .هذا ولن يتم خصم غير المصاريف الفعلية للصندوق.
جي جدوم ا لراض يقض نيبل كال.ف الصندوق إلى الع.ال اإلجاال.ل ألصقم الصندوق هلى ميلقى الصندوق ومالك
القحدة خالم هار الصندوق ،هلى ان يشال اللكال.ف الالكررة والغ.ر ملكررة:
المصاريف التي يتم حسابها على الصندوق ،بافتراض ان متوسط حجم الصندوق خالل تلك السنة هو مائة ( )100مليون ريال
خالل السنة ،وبافتراض ان مبلغ االشتراك لمالك الوحدات هو مليون ( )1،000،000ريال سعودي (يمثل نسبة  %1من متوسط
حجم الصندوق).

صندوق الرياض للفرص
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نيبل ا من اجاال او صا
الصندوق*

الرسقم والاصاريف
رسقم االشلراك ،%1
االشلراك

ي

من مبلغ

%1

ال ينطبق

رسقم اإلدارة

%2

%2

رسقم شغ.ل.ل

20ي%0

%0.20

الاصاريف األخرى

20ي%0

20ي%0

رسقم ام.ن ال فظ

035ي%0

035ي%0

مصاريف مراج ال ياباة ( 30,000ريام
سعقدي ب د اقصى سنقياً )

03ي %0ب د اقصى

03ي %0ب د اقصى

رسقم ه.ئل اليقق الاال.ل ( 7,500ريام
سعقدي سنقياً )

0075ي%0

%0.0075

رسقم اليقق الاال.ل اليعقديل داوم
( 5,000ريام سعقدي سنقياً )

005ي%0

%0.005

رسقم اللاقيل
إجاال
إجاال

حي

اللكلفل الفعل.ل

حي

اللكلفل الفعل.ل

نيبل اللكال.ف الالكررة

4775ي%2

4775ي%2

نيبل اللكال.ف الغ.ر ملكررة

ال ينطبق

%1

الرسقم والاصاريف

4775ي%2

6409ي%3

إجاال
▪

اصقم

النيبل من الابلغ الايلثار لاالك
القحداة

حسب رسوم ومصاريف الصندوق أو حسب االتفاق مع مقدم الخدمة ،يتم احتساب بعض الرسوم إما من إجمالي أو
من صافي أصول الصندوق .ان الرسوم والمصاريف المذكورة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة.

دي فاص.ل معابل الصفعاة الافروضل هلى االشلراك واالسلرداد ونعل الالك.ل الل
احلياب ا:
يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك بحد أعلى  %1تخصم عند االشتراك في الصندوق.

يد ع ا مالكق القحداة وطريعل

هي ال اعلقماة الالعلعل باللخف.لاة والعاقالة الخاصل وشرح س.اسل مدير الصندوق بشأن اللخف.لاة والعاقالة
الخاصل:
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 الشروط اآلتية:
 .1إذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشروط لمدير الصندوق.
 .2إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي يتلقاها مدير الصندوق بشكل معقول على أنها لمنفعة عمالء مدير الصندوق
 .3إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقوال في تلك 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 توج من خالل ذلك الوسيط.
وي الاعلقماة الالعلعل بلريبل الع.ال الالا ل والز اة:
ان الرسوم والمصاريف المذكورة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة ،وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لأسعار
المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحت التنفيذية .ولن يقوم الصندوق باحتساب ودفع الزكاة عن استثمارات ،
حيث يتحمل مالكي الوحدات مسؤولية دفع الزكاة إن وجدت على استثماراتهم في الصندوق أو على الزيادة في رأس المال
الناش ة عنها.
زي اي هاقلل خاصل يبرم ا مدير الصندوق:
ال يوجد

صندوق الرياض للفرص
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د عت من اصقم الصندوق او من قبل مالك

حي مثام ا لراض يقض جا .الرسقم والاصاريف ومعابل الصفعاة الل
القحداة هلى اساس هالل الصندوق:
بافتراض ان متوسط إجمالي أصول الصندوق خالل تلك السنة هو مائة وخمسة عشر ( )115مليون ريال خالل السنة منها
خمسة عشر مليون ( )15قرض تمويل  ،وبافتراض ان مبلغ االشتراك لمالك الوحدات هو مليون ( )1،000،000ريال سعودي
(يمثل نسبة  %0.87من متوسط حجم الصندوق)
الرسقم والاصاريف

ما يل اله الصندوق (ريام
سعقدي)

ما يل اله مالك القحداة
(ريام سعقدي)

*رسقم االشلراك

ال ينطبق

10,000

ال ينطبق

1,000,000

رسقم اإلدارة

2,300,000

20,010

الرسقم اللشغ.ل.ل

230,000

2,001

الابلغ الايلثار

الصندوق

الاصاريف األخرى

230,000

2,001

رسقم ام.ن ال فظ

35,000

304.5

مصاريف مراج ال ياباة

30,000

261

رسقم ه.ئل اليقق الاال.ل

7,500

65.25

رسقم اليقق الاال.ل اليعقديل داوم

5,000

43.5

رسقم اللاقيل ( )%2من مبلغ العرض

300,000

2,610

3,137,500

27,296.25

اجاال

الرسقم والاصاريف

*لم يلم لا.ن رسقم االشلراك

الاثام اهاله

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

حجم الصندوق بنهاية السنة بعد
خصم جميع الرسوم والمصاريف
126,500,000

قيمة استثمار مالك الوحدات بنهاية
السنة
1,100,000

10ي اللع..م والليع.ر ألصقم الصندوق:
اي

.ف.ل ع..م ل اصل يالكه الصندوق:
 .1يقيم الصنندوق فني كل ينوم تقيينم ،ويتنم التقيينم علنى أسناس العملنة ،ويكنون تحديند التقيينم بنناء على جميع األصول
التي تضمها المحفظة مخصوما منهنا المسنتحقات الخاصنة بالصنندوق فني ذلنك الوقنت.
 .2تعتمد طريقة التقييم على نوع األصل ،وقد يعتمند مندير الصنندوق /مشهل الصندوق علنى نظنم موثنوق بهنا فيمنا يتعلق
بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرف.
 .3يوضع الجدول التالي المبادئ المتبعة لتقييم أصول الصندوق:
اصقم الصندوق

اي سقق
األوراق الاال.ل الادرجل او الالداولل
اوراق مال.ل منظال او هلى نظام يع.ر آل
األوراق الاال.ل الاعلعل

اس م الالك.ل الخاصل

طريعل اللع..م
بنا هلى اسعار إغالقا ا

ذلك اليقق او النظام

بنا ً هلى آخر سرعر قبرل اللعل.رق ،إال إذا ان هنراك دل.رل قاطر هلرى ان
ق.ال القرقل الاال.ل قد انخفلت هن اليعر الاعلق
الع.ارل العادلرل الرل ي رددها مردير الصرندوق/مشغل الصندوق بنرا ً هلرى
ا لل الطرق والعقاهد الالعلعل بلع..م مثل هذا النقع من االسلثااراة،
وهلى سب.ل الاثام ال ال صر (سعر اللكلفل) ،وبعرد الل عرق من را مرن قبل
مراج ال ياباة للصندوقي

صندوق الرياض للفرص
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اس م الطروحاة األول.ل وحعقق األولقيل
لرة ما ب.ن اال للاب و داوم القرقل الاال.ل
اي
ادواة اسقاق الدين الادرجل او الالداولل
سقق اوراق مال.ل منظال او هلى نظام يع.ر آل
ادواة اسقاق الدين غ.ر الادرجل او الالداولل
اي سقق اوراق مال.ل منظال او هلى نظام يع.ر
آل

بنا هلى سعر اال للاب
بنا هلى اسعار إغالقا ا

صناديق االسلثاار

اي اسلثاار آخر

ذلك اليقق او النظام*ي

باسلخدام الع.ال الد لريل باإلضا ل إلى الفقائد او االرباح الالرا ال
بنا هلى الع.ال العادلل

هعقد الاشلعاة
ادواة اسقاق النعد

حعقق األولقيل.

باسلخدام الع.ال االسا.ل باإلضا ل إلى الفقائد او االرباح الالرا الي
آخر صا

ق.ال اصقم منشقر لكل وحدةي

الع.ارل العادلرل الرل ي رددها مردير الصرندوق/مشغل الصندوق بنرا ً هلرى
شروط واحكرام الصرندوق ،وبعرد
الطرق والعقاهد الافص هن ا
الل عرق من را مرن قبل مراج ال ياباة للصندوقي

* في الحالة التي ال تسمر فيها ظروف السوق المالية المنظمة أو نظام التسعير اآللي بتقييم أدوات أسواق الدين المدرجة وفقا لما ورد أعاله،
فيجوز تقييم تلك األدوات وفقا للقيمة الدفترية باإلضافة إلى الفوائد أو األرباح المتراكمة.

 .4يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بخصم المطلوبات على الصندوق من اجمالي قيمة األصول
بي هدد نعاط اللع..م ،و كرارها:
يتم تقويم أصول الصندوق المشار إليها في الفقرة (أ) أعاله في كل يوم تقويم ،علما بأن أيام التقويم هي أيام اإلثنين
والخميس من كل اسبوع على أن تكون تلك األيام هي أيام عمل في المملكة العربية السعودية وسيقوم مدير الصندوق
بنشر أسعار الوحدات في يوم العمل التالي.
الليع.ر:
اللع..م او الخطأ
حالل الخطأ
جي اإلجرا اة الل سلُ لخذ
عند حدوث خطأ في التقويم أو التسعير يتم تصحير الخطأ فورا وذلك عن طريق اعادة تمرير عمليات االشتراك واالسترداد
مرة اخرى على السعر الصحير بطريقة عادلة وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين
وفي نفس الوقت .كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هي ة السوق المالية فوراّ في حال أن الخطأ شكل نسبة  %0,5أو أكثر من
سعر الوحدة واإلفصاح عنها في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني لشركة السوق المالية السعودية
(تداول) ويتم اإلفصاح عنها ايضا في تقارير الصندوق.
دي طريعل احلياب سعر القحدة ألغراض نف.ذ طلباة االشلراك واالسلرداد:
يتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم صافي قيمة األصول (أجمالي أصول الصندوق مخصوما منها المطلوبات على الصندوق)
على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم المعني .كما يتم تقييم صافي أصول الصندوق بالريال السعودي
وإعادة تقييم األصول المقومة بالعمالت األخرى بالريال السعودي بحسب أسعار الصرف السائد في تاريخ التقييم.
هي مكان ووقت نشر سعر القحدة ،و كرارها:
سيتم نشر سعر الوحدة في موقع الشركة وموقع السوق المالية (تداول) في يوم اإلعالن وهو يوم العمل التالي ليوم
التعامل.

صندوق الرياض للفرص
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11ي اللعامالة:
اي

بي

جي

دي
هي
▪

فاص.ل الطرح األول :
يطرح مدير الصندوق وحدات الصندوق على المستثمرين المحتملين و سيكون سعر الوحدة عند االشتراك في فترة الطرح،
لجميع ف ات الوحدات ،هو عشرة ( )10ريال سعودي للوحدة الواحدة وسوف يتم طرح الوحدات ابتداء من تاريخ بدء الطرح
في  14نوفمبر  2021وحتى جمع مدير الصندوق للحد األدنى لتشهيل الصندوق ،وهو عشرة ( )10ماليين ريال سعودي ،أو
التاريخ الذي يتم في إغالق الطرح بتاريخ  14يناير .2022
شأن طلباة االشلراك واالسلرداد:
مي ول.اة مدير الصندوق
يتم قبول وتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل ،علما بأن أيام التعامل التي يتم فيها تلبية
هذه الطلبات هي يومي اإلثنين والخميس من كل أسبوع .يجب تقديم طلبات االشتراك واالسترداد قبل الساعة الواحدة
( )13:00ظهرا من يوم التعامل إلى المراكز االستثمارية لشركة الرياض المالية أو مديري العالقة أو من خالل أي من القنوات
االلكترونية ،ليتم تنفيذها حسب سعر التقويم في ذلك اليوم ،وتعد الطلبات التي تسلم بعد الساعة الواحدة ( )13:00ظهرا
على أنها استلمت في يوم التعامل التالي.
مل صالة
ذلك مكان عديم الطلباة والادة ب.ن طل االسلرداد ود
إجرا اة االشلراك واالسلرداد ،باا
االسلرداد لاالك القحداة او نعل الالك.ل:
سيتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد يوميا عن طريق مراكز الرياض المالية أو مديري العالقة أو من خالل أي من
القنوات االلكترونية .علما بأن الحد األقصى للمدة ما بين عملية االسترداد وصرف مبلغ االسترداد المستحق لمالك الوحدات
هو ثالثة ( )3أيام عمل منذ يوم التعامل ذي العالقة ،وسيتم صرف مبلغ االسترداد المستحق لمالك الوحدات بعملة
الصندوق وقيده بعملة حساب االستثماري.
وحداة الصندوق:
اي ق.قد هلى اللعامل
ال يوجد
لك ال االة:
القحداة او يعلق ،واإلجرا اة الالبعل
ال االة الل ي جل مع ا اللعامل
ال االة اللال.ل:
يجقز لادير الصندوق أج.ل طل االسلرداد إلى يقم اللعامل اللال ،
 .1إذا بلغ إجمالي قيمة طلبات االسترداد التي يطلب مالكي الوحدات تنفيذها في يوم تعامل واحد  %10أو أكثر من صافي
قيمة أصول الصندوق ،أو
ال االة اللال.ل:

▪

يجقز لادير الصندوق عل.ق طلباة االشلراك واالسلرداد
 .1إذا طلبت من هي ة السوق المالية القيام بذلك.
 .2إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالر مالكي وحدات الصندوق.
 .3إذا ُعلق التعامالت في السوق الرئيسة التي يتم التعامل فيها باألوراق المالية أو باألصول األخرى التي يملكها الصندوق،
سواء كان ذلك بصورة عامة أو فيما يتعلق بأصول الصندوق االستثماري،

▪

حالل رضه اي عل.ق:
س.عقم مدير الصندوق با خاذ االجرا اة اللال.ل
 .1سيتأكد مدير الصندوق من عدم استمرار أي تعليق اال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالر مالكي الوحدات.
 .2مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشأور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشهل الصندوق حول ذلك.
 .3إشعار هي ة السوق المالية ومالكي الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضير أسباب ذلك وكذلك اشعار الهي ة ومالكي
الوحدات فور انتهاء التعليق ،واإلفصاح عن ذلك عن طريق الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني
لشركة السوق المالية السعودية (تداول) وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها هي ة السوق
المالية.
 .4وللهي ة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالر مالكي الوحدات.

وي اإلجرا اة الل

صندوق الرياض للفرص
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في حال تم تأجيل طلبات االسترداد إلى يوم التعامل التالي ،فسيتم تنفيذها على أساس تناسبي مع منحها األولوية في
التنفيذ على وقت استالم طلبات االسترداد.
زي وصف األحكام الانظال لنعل ملك.ل القحداة إلى ميلثارين آخرين:
تخضع عملية نقل الوحدات إلى مستثمرين اخرين لتعليمات الجهات التنظيمية المختصة في هذا الشأن ،على سبيل المثال
التوارث فان يقوم على اساس حكم من المحكمة الشرعية وبإشراف إدارة االلتزام واإلدارة القانونية واالجراءات المتبعة في
جميع هذه الحاالت الخاصة وكل حالة حسب وضعها الخاص.
حي ال د األدنى لعدد او ق.ال القحداة الل يج هلى مالك القحداة االشلراك  .ا او نعل ا او اسلردادها:
الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو  5000ريال سعودي ،بينما الحد األدنى لالشتراك اإلضافي واالسترداد هو 1000
ريال سعودي .سيعتمد عدد وحدات الصندوق التي يتم إصدارها للمشترك على مبلغ االشتراك وسعر وحدة الصندوق
المعمول ب في يوم التعامل ذي العالقة.
طي ال رد األدنى للابلرغ اللر ينرقي مديرر الصنردوق جاعره واإلجررا اة الالخرذة ر حرام هردم القصرقم إلى ذلرك ال رد
األدنى ر الصنردوق:
الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعة لبدء تشهيل الصندوق هو عشرة ( )10ماليين ريال سعودي ،وفي حال لم يتم
إطالق وتشهيل الصندوق فإن كافة االشتراكات النقدية سيتم إرجاعها للمشتركين ،حيث سيتم ارجاع االشتراكات النقدية
بالريال السعودي وسيتم ذلك دون احتساب أي فائدة أو عمولة أو تعويض.
▪ يمكن لمالكي الوحدات الحصول على تقارير عن استثماراتهم عند طلبها من مدير الصندوق ،سواء عن طريق مراكز الرياض
المالية أو مديري العالقة أو هاتف الرياض المالية أو القنوات االلكترونية.

12ي س.اسل اللقزي :
اي س.اسل قزي الدخل واألرباح:
سوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح المستلمة في مجاالت استثمار الصندوق.
بي اللاريخ اللعريب لالسل عاق واللقزي :
ال ينطبق.
جي .ف.ل د اللقزيعاة:
ال ينطبق.

13ي عديم اللعارير إلى مالك
اي

القحداة:

ذلك الب.اناة رب الينقيل والعقائم الاال.ل األول.ل والينقيل:
الاعلقماة الالعلعل باللعارير الينقيل ،باا
▪ يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة والقوائم المالية النصف سنوية
المفحوصة ،ومعلومات الصندوق الربع سنوية وفقا لمتطلبات الملحق ( )4من الئحة صناديق االستثمار وتزويدها لمالكي
الوحدات عند الطلب دون مقابل .على الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني لشركة السوق المالية
السعودية (تداول).
▪ سيتم إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجأوز ( )3أشنهر منن نهاينة فترة التقرينر وذلك في األماكن وبالوسائل
المحددة في شروط وأحكنام الصنندوق وفي الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق ،والموقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع
آخر متاح للجمهور بحسب الضنوابط التي تحددها الهي ة.
▪ سيتم إعداد القوائم المالية األولية وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجأوز ( )30يوم منن نهاينة فترة القوائم وذلك في
األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكنام الصنندوق وفي الموقنع اإللكتروني لمدير الصندوق ،والموقع االلكتروني
للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضنوابط التي تحددها الهي ة
▪ سيتنم إعنداد التقارينر الربنع سننوية وإتاحتهنا للجمهنور خنالل ( )10أينام منن نهاينة فتنرة الربع المعني وذلك في األماكن
وبالوسائل المحددة في شروط وأحكنام الصنندوق وفي الموقنع االلكترونني لمدير الصندوق ،والموقع االلكتروني للسوق
أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضنوابط التي تحددها الهي ة
▪ يجب على مدير الصندوق تضمين التقرير السنوي للصندوق جميع مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة
صناديق االستثمار .وفي حننال مخالفننة أي مننن قيننود االسننتثمار المنصوص عليهننا في الئحة صناديق االستثمار أو في

صندوق الرياض للفرص

Page 18 of 33

الشروط واألحكام

بي

جي

دي

هي

شننروط وأحكام الصندوق بسبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ،يتعين على مدير الصندوق إشعار
الهي ة بذلك كتابيا بشكل فوري واتخاذ اإلجراءات التصنحيحية الالزمة خالل (  ) 5أينام منن تناريخ وقنوع المخالفة ،وفي حال
مخالفة أي من قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط و احكام الصندوق بسبب تهير
في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ولم يتم اصالح المخالفة خالل ( )5أيام من تاريخ
وقوع المخالفة يتعين على مدير الصندوق اشعار مسؤول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة وااللتزام بذلك فورا مع
اإلشارة إلى الخطة التصحيحية والتأكيد على اصالح المخالفة في اقرب وقت ممكن.
معلقماة هن اما ن ووسائل إ احل عارير الصندوق الل يعدها مدير الصندوق:
سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق بإرسالها إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير
الصندوق عند الطلب ودون أي مقابل.
معلقماة هن وسائل زويد مالك القحداة بالعقائم الاال.ل الينقيل:
يمكن لمالكي الوحدات الحصول على التقارير الدورية للصندوق دون مقابل عن طريق لموقنع االلكترونني لمدير
الصندوق( ،)www.riyadcapital.comوالموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية تداول (.)www.saudiexchange.sa
كما سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية للصندوق بإرسالها إلى عنوان العميل المسجل لدى مدير
الصندوق عند الطلب ودون أي مقابل.
اوم قائال مال.ل مراجعل:
تبدأ السنة المالية من  ١يناير حتى  ٣١ديسمبر من كل عام ،باستثناء السنة األولى من تأسيس الصندوق ،والتي سوف تبدأ
فيها السنة المالية في تاريخ تشهيل الصندوق وتنتهي بتاريخ  31ديسمبر ،كما يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية
مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق.
عررديم العرقائم الاال.رل اليررنقيل الاراجعرل للصررندوق:
يمكن لمالكي الوحدات الحصول على التقارير الدورية للصندوق دون مقابل عن طريق لموقنع االلكترونني لمدير الصندوق
( )www.riyadcapital.comأو المراكز االستثمارية للرياض المالية أو مدير العالقة ،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.

14ي سجل مالك

القحداة:

يقوم مشهل الصندوق بإعداد سجل محدث لمالكي الوحدات وذلك بشكل آلي عن طريق نظام الصناديق المعمول ب لدي
وحفظها في المملكة العربية السعودية .يتم إتاحة سجل مالكي الوحدات إلى أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب) فيما يخص
الوحدات المملوكة ل فقط( سواء عن طريق مراكز الرياض المالية أو هاتف الرياض المالية أو القنوات االلكترونية.

15ي اجلااهاة مالك

القحداة:

اي الظروف الل ُيدهى  .ا إلى هعد اجلااع لاالك القحداة:
 .1يتم الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات برغبة من مدير الصندوق ،أو
 .2خالل عشرة ( )10أيام عمل من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ ،أو
 .3خالل عشرة ( )10أيام عمل من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو
منفردين نسبة ( )%25من قيمة وحدات الصندوق على األقل.
بي إجرا اة الدهقة إلى هعد اجلااع لاالك القحداة:
 .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 ومكان ووقت وجدول األعمال والقرارات المقترح ،كما يجوز عقد اجتماع مالكي
الوحدات عبر وسائل التقنية الحديثة حسب ما يحدده مدير الصندوق.
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 .2يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة االشعار المشار إليها في الفقرة ( )1أعاله،
على أن يرسل إشعارا كتابيا بذلك (بالوسائل الورقية أو االلكترونية) والنشر في موقعة االلكتروني وموقع السوق
المالية السعودية (تداول) إلى 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  %25على األقل من
قيمة وحدات الصندوق،
 .4إذا لم يستوف النصاب الموضر 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 تقويمية على األقل ،ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة ملكية الوحدات
الممثلة في االجتماع.
اجلااهراة مرالك القحداة:
جي طريعرل صرقيت مرالك القحرداة وحعرقق اللصرقيت
 .1يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع ويجوز
لكل مالك وحدات تعيين وكيل ل لتمثيل في اجتماع مالكي الوحدات.
 .2تعتبر قرارات اجتماع مالكي الوحدات نافذة عند موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من %50
من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في االجتماع أو وفق قرار صندوق خاص بحسب ما تقتضي أحكام الئحة صناديق
االستثمار ،ويكون التصويت إما بالوسائل الورقية أو االلكترونية.

16ي حعقق مالك

القحداة:

اي قائال ب عقق مالك القحداة:
 .1تزويد مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين شروط وأحكام الصندوق باللهة العربية دون مقابل.
 .2الحصول على سجل مالك الوحدات عند طلبها مجانا يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني.
 .3الحصول على التقارير والقوائم المالية واإلفصاحات الالزمة المتعلقة بالصندوق دون مقابل.
 .4إشعار مالكي الوحدات بأي تهيير في شروط 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 الشكأوى عند طلبها.
 .8اشعار مالكي الوحدات بتهييرات مجلس إدارة الصندوق.
 .9دفع عوائد االسترداد في األوقات المنصوص عليها في الشروط واألحكام.
بي س.اسل مدير الصندوق .اا يلعلق ب عقق اللصقيت الار بط بأي اصقم للصندوق العام الذي يديره:
عادة ما يكون للمساهمين في الشركات العامة حقوق تصويت مرتبطة بملكيتهم ألسهم الشركة ،وتسمر حقوق
التصويت هذه للمساهمين) بما في ذلك المؤسسات كالرياض المالية نيابة عن جميع الصناديق االستثمارية والمحافظ
التي تديرها( بالتصويت في االجتماعات السنوية والخاصة للشركات المساهمة.
يتضمن جدول األعمال النموذجي لكل اجتماع من اجتماعات الشركة المساهمة أكثر من اقتراح واحد ،مثل انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة ،أو توزيع األرباح ،أو تعديل رأس المال ،أو الموافقة على االندماج أو االستحواذ .وعادة ما تقوم إدارة
الشركة المساهمة بطرح تلك المقترحات ،ولكن قد يقوم المساهمين ايضا بتقديم بعض من تلك المقترحات.
قد تقوم إدارة الشركة المساهمة بتقديم توصياتها للتصويت على كل مقترح ،وفي هذه الحالة سوف تقوم الرياض
المالية بتقييم كل مقترح على حدة وفقا للقواعد االرشادية لسياسة التصويت بالوكالة.
العقاهد االرشاديل لي.اسل اللصقيت:
(اوال) الا اس

العانقن :

نحن عموما نقوم بالتصويت بالموافقة على المحاسب القانوني المقترح ،طالما أن كان أحد المحاسبين القانونيين ذوي
السمعة الحسنة.
صندوق الرياض للفرص
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(ثان.ا) الصفعاة االسلثنائ.ل لدمج األهاام:
نحن نقوم بالتصويت على عمليات االندماج أو االستحواذ ومقترحات إعادة هيكلة الشركات على أساس كل حالة على
حدة ،مع مراعاة ما يلي:
•

الفوائد المالية والتشهيلية المتوقعة.

•

سعر العرض (التكلفة مقابل العأوة).

•

النتائج المتوقعة للشركة الجديدة.

(ثالثا) انلخاب اهلا مجلس اإلدارة:
حسب السياسة المتبعة ،لن تشارك الرياض المالية في التصويت ألي مرشر لعضوية مجلس اإلدارة ألي شركة تستثمر
فيها صناديق استثمار الرياض المالية ،إال في الحاالت التي ال يوجد فيها أي شك في أن هذه المشاركة مطلوبة بشكل
واضر لحماية مصلحة الشركة و  /أو مالك الصناديق.
(رابعا) قزيعاة األرباح و عديل راس الاام:
يتم التصويت على توزيعات األرباح وتعديل رأس المال على أساس كل حالة على حدة ،مع األخذ في االعتبار الوضع المالي
للشركة واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل في والوضع الحالي والمستقبلي للسوق.

17ي مي ول.ل مالك

القحداة:

أ .االطالع على الشروط وألحكام الخاصة بالصندوق والنسخ المحدثة منها وفهمها وقبولها.
ب .فهم وقبول المخاطر المتعلقة بالصندوق وإدراك درجة مالئمت لها.
ج .فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء من  ،ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون التزامات
الصندوق.

18ي خصائص القحداة:
جميع وحدات الصندوق هي من ف ة واحدة ،وتمثل كل وحدة وأجزاء الوحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق.

19ي اللغ..راة

شروط واحكام الصندوق:
الئ ل صررناديق

اي األحكام الانظال للغ..ر شررروط واحكام الصررندوق والاقا عرررررررراة واإلشررررررررررعاراة الا ررررررررددة باقج
االسلثاار:
يخضننننع الصننننندوق لجميع األحكام المنظمة لتهييرات شننننروط وأحكام صننننناديق االسننننتثمار العامة والموافقات واالشننننعارات
المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار.
شروط واحكام الصندوق:
بي اإلجرا اة الل سللب لإلشعار هن اي غ..راة
 .1موافقة الهي ة ومالك الوحدات على التهييرات األساسية:
أ) .يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التهيير األساسي المقترح للصندوق من خالل
قرار صندوق عادي.
ب) .يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات الحصول على موافقة الهي ة على التهيير
األساسي المقترح للصندوق.
ج) .يقصد بمصطلر " التهيير األساسي" أيا من الحاالت اآلتية:
التهيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعت أو ف ت .
.1
التهيير الذي يكون ل تأثير في وضع المخاطر للصندوق العام.
.2
االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
.3
أي حاالت أخرى تقررها الهي ة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
.4
صندوق الرياض للفرص
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د).
ه).
و).
ز).

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء اي تهيير أساسي.
يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التهييرات األساسية في الموقع االلكتروني
لمدير الصندوق أو الموقع اإللكتروني للسوق (تداول) ،قبل ( )10أيام من سريان التهيير.
يجب بيان تفاصيل التهييرات األساسية في تقرير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )67من
الئحة صناديق االستثمار.
يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تهيير أساسني دون فنرض أي رسوم
استرداد (إن جدت).

 .2إشعار الهي ة ومالكي الوحدات بأي تهييرات غير أساسية:
أ) .يجب على مدير الصندوق إشعار الهي ة ومالكي الوحدات واإلفصاح في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق بأي
تهيرات غير أساسية في الصندوق العام قبل ( )10من سريان التهيير ،ويحق لمالكي الوحدات الصندوق العام استرداد
وحداتهم قبل سريان التهيير غير االساسي دون فرض اي رسوم استرداد (إن ُوجدت).
ب) .يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تهيير غير أساسي.
ج) .يقصد "بالتهيير غير االساسي" أي تهيير ال يعد تهييرا اساسيا وفقا ألحكام المادة ( )62من الئحة صنناديق االستثمار.
د) .يجب على مدير الصندوق بيان تفاصيل التهييرات غير األساسية في تقارير الصندوق العام وفقا للمادة ( )76من
الئحة صناديق االستثمار.

20ي إن ا و صف.ل الصندوق:
احكام الئ ل صناديق االسلثاار:

اي ال االة الل يلقج إن ا صندوق االسلثاار واإلجرا اة الخاصل بذلك باقج
 )1إذا رأى أن قيمة أصول الصندوق ال تكفي لتبرير استمرار تشهيل الصندوق.
 )2حدوث تهييرات في األنظمة واللوائر التي تحكم عمل الصندوق.
 )3أي أسباب أو ظروف أخرى بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار.
 )4يقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة
الصندوق.
 )5لهنرض إنهناء الصنندوق ،يقنوم مدينر الصنندوق بإعنداد خطنة وإجنراءات إنهناء الصنندوق بما يحقنق مصلحة مالكني الوحدات،
ويجنب علين الحصنول علنى موافقنة مجلنس إدارة الصنندوق (حيثمنا ينطبنق) علنى هنذه الخطنة قبنل القينام بنأي إجنراء فني
هنذا الشنأن.
يقوم مدير الصندوق بإشعار الهي ة ومالكي الوحدات كتابيا بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل
)6
عن ( )21يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق في  ،ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها في الفقرة ( )6أعاله.
)7
يجب على مدير الصندوق إشعار الهي ة ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خالل ( )10أيام من انتهاء مدة
)8
الصندوق وفقا للمتطلبات الواردة في الفقرة (د) من الملحق ( )10من الئحة صناديق االستثمار.
يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمسأواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيت .
)9
يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيت دون تأخير
)10
وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.
يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا لمتطلبات الملحق ( )14من الئحة
)11
صناديق االستثمار خالل مدة ال تزيد على ( )70يوما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيت  ،متضمنا القوائم المالية
النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
اإلعالن في موقع مدير الصندوق االلكتروني ،والموقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
)12
الضوابط التي تحددها الهي ة عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيت .
إشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال صدور قرار الهي ة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل.
)13
يجوز لمدير الصندوق أن يباشر في إنهاء الصندوق إذا قام بإشعار هي ة السوق المالية ومالكي الوحدات كتابيا قبل
)14
مدة ال تقل عن  21يوما من تاريخ إنهاء الصندوق ،وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
صندوق الرياض للفرص
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يقوم مدير الصندوق بإجراءات تصفية الصندوق فور انتهائ  ،وتسديد ما علي من مطلوبات ،ومن ثم يتم توزيع ما
)15
يتبقى من أصول الصندوق على المستثمرين خالل شهرين من تاريخ ذلك اإلشعار (كل مستثمر بنسبة ما يملك من وحدات
إلى إجمالي الوحدات التي يثبت مدير الصندوق صدورها حتى ذلك الحين).
يقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقع االلكتروني وموقع شركة السوق المالية السعودية-تداول عن انتهاء مدة
)16
الصندوق ومدة تصفيت .
بي اإلجرا اة الالبعل للصف.ل صندوق االسلثاار:
يقوم مدير الصندوق باتباع اإلجراءات المذكورة أعاله في حال تصفية الصندوق.
حام انل ا مدة الصندوق ال يلعاضى مدير الصندوق اي ا عاب خصم من اصقم الصندوقي

جي

21ي مدير الصندوق:
اي

اسم مدير الصندوق وهنقانه:
شركة الرياض المالية

بي رخ.ص مدير الصندوق
شركة الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة .تعمل بموجب ترخيص من هي ة السوق المالية برقم ( )07070-37وسجل
تجاري رقم .1010239234
جي العنقان الايجل وهنقان الاكل الرئ.س لادير الصندوق:
 2414حي الشهداء ,الوحدة رقم ،69
الرياض 7279-13241
المملكة العربية السعودية،
هاتف920012299 :
لادير الصندوق:

دي هنقان الاقق االلكلرون
www.riyadcapital.com
هي ب.ان راس الاام الاد قع لادير الصندوق:
رأس المال المدفوع  500مليون ريال سعودي
وي ملخص بالاعلقماة الاال.ل لادير الصندوق م

قض .اإليراداة واالرباح للينل الاال.ل اليابعل:
هن سنل ( 2020الف ريام سعقدي)

اإليراداة
صا
زي

الدخل

582,294
360,691

األدوار األساس.ل لادير الصندوق ومي ول.ا ه .اا يلعلق بالصندوق:
الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق والمسؤوليات التي يطلع بها ،هي كما يلي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

تحديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق.
وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبهي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعمال الصندوق.
إطالع هي ة السوق المالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق.
ضمان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالر الصندوق.
تنفيذ استراتيجية الصندوق الموضحة في هذه الشروط واألحكام.
اإلشراف على أداء األطراف المتعاقد معهم الصندوق من الهير.
ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائ .
تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع المعلومات الالزمة المتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء المجلس من أداء
مسؤولياتهم بشكل كامل.
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)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15

)16
)17
)18

التشأور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائر هي ة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.
االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق المالية ،والعمل لمصلحة مالكي الوحدات
بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.
يعتبر مدير الصندوق مسؤول عن إدارة الصندوق ،وعمليات الصندوق بما في ذلك طرح وحدات الصندوق والتأكد من
دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها واضحة وصحيحة وغير مضللة.
مسؤولية المدير أمام مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد
أو احتيال .
وضع السياسا ت واالجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها على أن
تتضمن القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.
تطبينق برننامج مراقبنة المطابقنة وااللتنزام لكنل صنندوق اسنتثمار يديره.
التعأون مع جمينع األشنخاص المعننين بنأداء مهنام الصنندوق بمنا في ذلنك أمين 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 الي إلى مجلس إدارة
الصندوق.
إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكأوى واإلجراءات المتخذة حيالها وتقديمة إلى مجلس إدارة الصندوق.
االلتزام ما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية.
يحق لمدير الصندوق تعيين مدير للصندوق من الباطن حسبما يراه مناسبا وفيما يصب في مصلحة مالك الوحدات
وذلك بمراعاة االنظمة والقيود التي نصت عليها الئحة صناديق االستثمار.

حي اي انشطل هال او مصال اخرى لادير الصندوق اثل اها.ل جقهريل ،او من الااكن ان لعارض م انشطل صندوق
االسلثاار:
وموظفوه وعمالؤه ومديروهم ومسؤولوهم
ّ
قد يشارك مدير الصندوق ،والشركات التابعة ل ومديروه ومسؤولوه
وموظفوهم ووكالئهم ،في استثمارات مالية أو أعمال مهنية أخرى والتي قد يكون من شأنها أحيانا أن تؤدي إلى تعارض
في المصالر مع الصندوق ،وفي تلك الحالة سيفصر مدير الصندوق عن ذلك بشكل فوري في موقعة االلكتروني وموقع
السوق المالية السعودية (تداول) والحقا في تقارير الصندوق التي يطلع عليها مالكي الوحدات ،وسيسعى مدير الصندوق
لحل أي تضارب من هذا النوع عبر تطبيق اإلجراءات المتبعة من ِقبل مدير الصندوق بشكل عادل.
قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة ل أو الشركات التي كانت تابعة ل في السابق ،أو
مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك 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 وج 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.
في حال قيام الصندوق بالحصول على تمويل مقدم من أي من المصارف المرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية،
بما في ذلك بنك 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 الشروط للتمويل
التي تحقق مصالر مالكي الوحدات.
ال يتضمن الوارد أعاله تفسيرا كامال وشامال وتلخيصا لكافة مواطن تضارب المصالر 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 يحأول مدير الصندوق حل أي تضارب في المصالر عن طريق توخي الحكمة
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وحسن النية وأخذ مصالر الصندوق ومالكي الوحدات واألطراف المتضررة ككل بعين االعتبار .وسيتم تقديم السياسات
واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالر وأي تعارض مصالر محتمل و /أو فعلي عند طلبها دون مقابل.
ع..ن مدير صندوق من الباطن:
طي حق مدير الصندوق
يحق لمدير الصننندوق تعيين مدير للصننندوق من الباطن حسننبما يراه مناسننبا وفيما يصننب في مصننلحة مالك الوحدات وذلك
بمراعاة االنظمة والقيود التي نصت عليها الئحة صناديق االستثمار.
يي األحكام الانظال لعزم مدير الصندوق او اسلبداله:
يحق لهي ة السوق المالية عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي إجراء آخر
تراه مناسبا ،وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهي ة بذلك.
إلهاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليق من قبل الهي ة.
تقديم طلب إلى الهي ة من مدير الصندوق إللهاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
إذا رأت الهي ة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهريا بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
وفاة مدير الصننندوق االسننتثمارية الذي يدير أصننول االسننتثمار أو عجزه أو اسننتقالت مع عدم وجود شننخص آخر مسننجل
لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
أي حالة أخرى تراها الهي ة بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.

22ي مشغل الصندوق:
اي اسم مشغل الصندوق وهنقانه:
شركة الرياض المالية
االسم:
بي رخ.ص مشغل الصندوق:
شركة الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة .رأس المال المدفوع  500مليون ريال سعودي -تعمل بموجب ترخيص من هي ة
السوق المالية برقم ( )07070-37وسجل تجاري رقم .1010239234
جي هنقان مشغل الصندوق:
2414حي الشهداء ,الوحدة رقم 69
العنوان:
الرياض 7279-13241
المملكة العربية السعودية
920012299
هاتف:
www.riyadcapital.com
الموقع اإللكتروني:
دي األدوار األساس.ل لاشغل الصندوق ومي ول.ا ه .اا يلعلق بالصندوق:
 )1تقييم أصول الصندوق تقييما كامال وعادال.
 )2تسعير وحدات الصندوق في نقاط التقييم المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
 )3استالم طلبات االشتراك واالسترداد في مواعيد تقديمها المحددة في شروط واحكام الصندوق.
 )4تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعارض مع الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.
 )5إصدار وحدات الصندوق واستردادها كما تحددها شروط وأحكام الصندوق.
 )6االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملهاة ،وبسجل محدث يوضر رصيد الوحدات القائمة للصندوق.
 )7توثيق األخطاء في تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة.
 )8تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون
تأخير.
 )9االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشهيل الصندوق.
 )10إعداد وحفظ وتحديث سجل مالكي الوحدات الذي يجب ان يحتوي على المعلومات التالية بحد أدنى:
صندوق الرياض للفرص
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▪ اسم مالك الوحدات ،وعنوان  ،وأرقام التواصل.
▪ رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامت أو رقم جواز سفره أو رقم سجل التجاري بحسب الحال ،أو أي
وسيلة تعريف أخرى تحددها الهي ة.
▪ جنسية مالك الوحدات.
▪ تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
▪ بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات.
▪ الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.
▪ أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
 )11توزيع األرباح على مالكي الوحدات حسب ما تحدده شروط وأحكام الصندوق.
ع..ن مشغل صندوق من الباطن:
هي حق مشغل الصندوق
يمكن لمشهل الصندوق تعيين جهات مزودة للخدمات وتهييرها وإعادة تكليفها ولذلك للقيام بمهام تشهيل الصندوق ،وبما
يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
وي الا ام الل
ال يوجد

لف ب ا مشغل الصندوق طر اً ثالثاً .اا يلعلق بصندوق االسلثاار:

23ي ام.ن ال فظ:
اي اسم ام.ن ال فظ وهنقانه ورقم رخ.صه:
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
االسم:
بي رخ.ص ام.ن ال فظ:
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ترخيص هي ة السوق المالية رقم (.)37-05008
جي هنقان ام.ن ال فظ:
 7267المروج ،شارع العليا.
العنوان:
الرياض2255-12283 ،
المملكة العربية السعودية
www.hsbcsaudi.com
الموقع االلكتروني:
دي األدوار األساس.ل ألم.ن ال فظ ومي ول.ا ه .اا يلعلق بالصندوق:
عد أمين الحفظ مسؤوال عن التزامات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤوليات بشكل مباشر أم كُ لِ ف
▪ ُي ّ
عد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير
وي ّ
بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية ُ
الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
▪

عد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالر مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع
ُي ُّ
اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيمها يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ع..ن ام.ن حفظ من الباطن:
هي حق ام.ن ال فظ
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعي بالعمل أمينا للحفظ من الباطن للصننننندوق االسننننتثماري يتولى
حفظ أصول  .ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.
وي الا ام الل
ال يوجد
زي

لف ب ا ام.ن ال فظ طر اً ثالثاً .اا يلعلق بصندوق االسلثاار:

األحكام الانظال لعزم ام.ن ال فظ او اسلبداله:
يمكن عزل أمين الحفظ من قبل هي ة السنننوق المالية حسنننب الحاالت الواردة في الئحة صنننناديق االسنننتثمار ،كما يجوز لمدير

صندوق الرياض للفرص
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الصنننندوق عزل أمين الحفظ إذا رأى بشنننكل معقول أن عزل في مصنننلحة مالكي الوحدات على أن يتم إشنننعار الهي ة ومالكي
الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي وسيعين مدير الصندوق بديال خالل ثالثين ( )30يوم عمل من استالم االشعار.

24ي مجلس إدارة الصندوق:
اي

اهلا مجلس إدارة الصندوق م ب.ان نقع العلقيل:
اسم العلق
األسلاذ /رائد غ.ث البر ا

ب.ان العلقيل

ميلعل

غ.ر ميلعل

رئيس

✓

األسلاذ /هبدالرحان هبدالعزيز الاشعل

عضو

✓

األسلاذ /هبدالله إياد الفارس

عضو

✓

الد لقر /هبد القهاب سع.د ابق داهش

عضو

✓

األسلاذ /سطام هبدالله اليقيلم

عضو

✓

بي نبذة هن م هالة اهلا مجلس إدارة الصندوق:
األسلاذ /رائد غ.ث البر ا
يشننهل حاليا منصننب الرئيس التنفيذي المسنناعد وشننهل سننابقا منصننب مدير إدارة الوسنناطة وخدمات التوزيع بالرياض المالية,
ومديرا إلدارة المصننننرفية االسننننتثمارية بالرياض المالية  ,لدية خبرة أكثر من  19سنننننة في المصننننرفية االسننننتثمارية ومصننننرفية
الشركات ,حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سافوك عام  2001وحاصل على شهادة البكالوريوس
في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
األسلاذ /هبدالرحان هبدالعزيز الاشعل
هو الرئيس التنفيذي لالسنننننتراتيجية وتطوير األعمال لشنننننركة الرياض المالية .وقد شنننننهل المشنننننعل مناصنننننب إدارية وقيادية
متعددة قبل انضنننننننمام لشنننننننركة الرياض المالية ،حيث عمل في هي ة السنننننننوق المالية في عدة مجاالت منها التفتيش على
المؤسسات المالية وتطوير المنتجات االستثمارية .كما عمل المشعل مستشارا لدى رئيس مجلس هي ة السوق المالية قبل
أن يعين مديرا إلدارة إصننننندار الصنننننناديق العامة ،حصنننننل المشنننننعل على درجة الماجسنننننتير في المالية واالسنننننتثمار من جامعة
نوتنقهام ،والبكالوريوس في المحاسبة واإلدارة المالية من جامعة هال في المملكة المتحدة.
األسلاذ /هبدالله إياد الفارس
يشننهل حاليا منصننب الرئيس األول للمالية لشننركة الرياض المالية وقد التحق بمجموعة بنك الرياض في عام 2016م وشننهل
عدد من المناصننننننب في المجموعة في اإلدارة المالية والمراجعة الداخلية ،ولدي خبرات في مجاالت وقطاعات متنوعة قبل
انضننمام للمجموعة حيث سننبق ل العمل في مجال المالية وااللتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية في عدد
من الجهات الحكومية والخاصنننننننة ،وهو حاصنننننننل على درجة البكالوريوس في المحاسنننننننبة من جامعة الملك سنننننننعود ودرجة
الماجسنننننننتير في إدارة األعمال والمالية من جامعة  Heriot Wattفي بريطانيا باإلضننننننننافة لعدد من الزماالت المهنية في
المحاسبة والمراجعة.
الد لقر /هبد القهاب سع.د ابق داهش
هو الرئيس التنفيذي لشننننركة سننننكني للتمويل العقاري (تحت التأسننننيس) وعضننننو لجنة التمويل في وزارة اإلسننننكان ,وشننننهل
منصب الرئيس التنفيذي لشركة والية االستثمارية وشهل سابقا منصب مدير عام المالية واالستثمار في مجموعة الجار الل
صندوق الرياض للفرص
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وقبل ذلك مدير عام لالسننننتثمار وتطوير األعمال في مجموعة العيسننننى .عمل في بنك الرياض من عام 2001م إلى 2005م
بوظيفة كبير اقتصاديين في القسم االقتصادي ،ثم شهل منصب مدير بحوث االستثمار في إدارة األصول .وقبل ذلك ،عمل
في وزارة المالية واالقتصننننناد الوطني وصنننننندوق النقد الدولي .حاصنننننل على شنننننهادة الدكتوراه في االقتصننننناد من الجامعة
األمريكية بواشنطن في عام 1998م.
األسلاذ /سطام هبدالله اليقيلم
هو الرئيس التنفيذي لشنننننركة أنظمة الهيدروجين المتخصنننننصنننننة في تقديم حلول متكاملة للقطاع الصنننننناعي 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.
جي ادوار مجلس إدارة الصندوق ومي ول.ا ه ،هلى سب.ل الاثام ال ال صر ،اآل :
 )1الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
 )2اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
 )3اإلشراف ،ومتى كان مناسبا ،المصادقة على أي تضارب مصالر يفصر عن مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق
االستثمار.
 )4االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق ،للتأكد من التزام مدير الصندوق
بجميع القوانين واألنظمة واللوائر ذات العالقة.
 )5الموافقة على جميع التهييرات األساسية والهير أساسية المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وذلك قبل
حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهي ة أو اشعارهم (حيثما ينطبق).
 )6التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليات بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وأحكام
الئحة صناديق االستثمار.
 )7التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق
وإدارت للصندوق ،باإلضافة إلى التأكد من مدى توافقها مع األحكام المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.
 )8العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات في .
 )9تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
 )10االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكأوى واإلجراءات المتخذة حيالها ،والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليات
بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في اللوائر ذات العالقة.
دي مكا آة اهلا مجلس إدارة الصندوق:
يتقاضننى العضننو المسننتقل مكافأة مقطوعة عن كل اجتماع يحضننره يتحملها مدير الصننندوق ،بينما ال يتقاضننى االعضنناء الهير
مستقلين أية مبالغ.
هي اي عارض مل عق او م لال ب.ن مصال هلق مجلس إدارة الصندوق ومصال الصندوق:
ال يوجد في الوقت الحاضننر تضننارب بين مصننالر أعضنناء مجلس إدارة الصننندوق ومصننالر الصننندوق .وفي كل األحوال يسننعى
مدير الصننندوق إلى تجنب أي تضننارب مصننالر محتمل ،وذلك بالعمل على وضننع مصننالر مالكي الوحدات بالصننندوق فوق أية
مصالر أخرى .يلتزم عضو مجلس اإلدارة في حال وجود تضارب مصالر باإلفصاح عن إلى مدير الصندوق.
يشارك  .ا هلق مجلس الصندوق:

وي جا .مجالس إدارة الصناديق الل

األسلاذ /رائد غ.ث
البر ا
صندوق الرياض لألس م اليعقديل

صندوق الرياض للفرص

X

األسلاذ /هبد الرحان
الاشعل

X

األسلاذ /هبد الله
الفارس

X

الد لقر /هبد القهاب
سع.د ابق داهش

√

األسلاذ /سطام
هبدالله اليقيلم

√
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صندوق الرياض لألس م اليعقديل

X

X

X

√

√

صندوق الرياض لألس م الع.اديل

X

X

X

√

√

صندوق الرياض للدخل الالقازن

X

X

√

√

X

X

X

√

√

صندوق الرياض لإلهاار

X

X

X

√

√

صندوق الرياض للدخل

X

X

√

√

صندوق الرياض لألس م الخل.ج.ل

X

X

X

√

√

صندوق الرياض للالاجرة بالريام

X

X

X

√

√

صندوق الرياض للالاجرة بالدوالر

X

X

X

√

√

صندوق الرياض للنعد بالريام

X

X

X

√

√

صندوق الرياض للنعد بالدوالر

X

X

X

√

√

الالقا عل م الشريعل

صندوق الرياض للشر اة الالقسطل
والصغ.رة

X

X

صندوق الرياض لألس م األمريك.ل

√

X

X

√

√

صندوق الرياض لألس م األوروب.ل

√

X

X

√

√

صندوق الرياض لألس م ال.ابان.ل

√

X

X

√

√

صندوق الرياض لألس م اآلس.قيل

√

X

X

√

√

X

X

√

√

√

X

X

√

√

√

X

X

√

√

√

X

X

√

√

صندوق الرياض لألس م العالا.ل
الالقا عل م الشريعل
صندوق الرياض ألس م االسقاق
الناشئل
صندوق الرياض الععاري العالا

صندوق الرياض العالا

صندوق الرياض للفرص

للدخل

√
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صندوق الرياض للينداة الدول.ل

√

X

X

√

√

صندوق الرياض الجري

√

X

X

√

√

صندوق الرياض الشجاع

√

X

X

√

√

صندوق الرياض الالقازن

√

X

X

√

√

صندوق الرياض الال فظ

√

X

X

√

√

X

X

√

√

√

X

X

√

√

صندوق الرياض الجري الالقا ق م
الشريعل
صندوق الرياض الشجاع الالقا ق م
الشريعل
صندوق الرياض الالقازن الالقا ق م
الشريعل
صندوق الرياض الال فظ الالقا ق م
الشريعل
صندوق الرياض ريت

X

√

X

√

√

√

√

X

X

√

√

√

√

X

X

X

25ي لجنل الرقابل الشره.ل:
ال ينطبق.

26ي ميلشار االسلثاار:
ال يوجد.

27ي الاقزع:
ال يوجد

28ي مراج ال ياباة:
اي اسم مراج ال ياباة:
مراجع الحسابات :شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون.
بي العنقان الايجل وهنقان العال لاراج ال ياباة:
ص ب 69658
الرياض 11557
صندوق الرياض للفرص
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المملكة العربية السعودية
هاتف+966(11)2065333 :
فاكس+966(11)2065444 :
Ibrahim.albassam@pkf.com
جي األدوار األساس.ل لاراج ال ياباة ومي ول.ا ه:
يقع على عاتق المحاسب القانوني مراجعة القوائم المالية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة عن الهي ة السعودية
للمحاسبين القانونيين وابداء الرأي فيها وتسليمها في الوقت المحدد إلى مدير الصندوق.
دي األحكام الانظال السلبدام مراج ال ياباة للصندوق:
يقوم مدير الصندوق بتعيين المحاسب القانوني للصندوق ،علما أن مدير الصندوق سيقوم باستبدال المحاسب القانوني إذا
أصننننبر المحاسننننب القانوني غير مسننننتقال عن مدير الصننننندوق أو وجود ادعاءات بسننننوء السننننلوك المهني أو بطلب من هي ة
السنننننننوق المالية أو بهدف تقليل تكاليف الصنننننننندوق مع الحفاظ على جودة األعمال المقدمة من قبل المحاسنننننننب القانوني
المختار.

29ي اصقم الصندوق:
أ .إن أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالر الصندوق.
ب .يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصول واصول عمالئ االخرين.
ج .إن أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة) ،وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق
من الباطن أو مشهل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول
الصندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشهل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين
الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيت  ،أو كان مسموحا بهذه
المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمارُ ،
فصر عنها في هذه الشروط واألحكام.
وأ ِ

30ي معالجل الشكأوى:
في حال وجود أي شكوى فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام ،فيتعين على المسنتثمر تقديمها مكتوبة لدى مدير الصنندوق على
العنوان المبين أدناه ،علما بأن سيتم اطالع المستثمر على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكأوى عند طلبها ودون مقابل- :
مبنى اإلدارة العامة،
 2414حي الشهداء ،الوحدة رقم ،69
الرياض ،13241-7279
المملكة العربية السعودية،
الرقم المجاني920012299 :
الموقع االلكتروني.www.riyadcapital.com :
وفني حالنة تعنذر الوصنول إلى تسنوية أو لنم يتنم النرد خنالل  15ينوم عمنل ،يحنق للمستثمر إينداع شنكواه لندى هي نة السنوق المالينة-
إدارة شنكأوى المسنتثمرين ،كمنا يحنق للمشنترك إينداع شنكواه لندى لجننة الفصنل فني منازعنات األوراق المالينة بعند مضني مندة
( )90ينوم تقويمني منن تارينخ إينداع الشنكوى لندى الهي نة ،إال إذا اخطنرت الهي نة مقندم الشنكوى بجنواز إيداعهنا لندى اللجننة قبنل
انقضناء المندة.

31ي الاعلقماة األخرى:
اي الي.اساة واإلجرا اة الل سللب لاعالجل عارض الاصال :
قد ينشنننننأ أو قد يقع تضنننننارب في المصنننننالر من وقت آلخر بين الصنننننندوق من جهة ومدير الصنننننندوق أو الشنننننركات التابعة ل
ومديري ومسننؤولي وموظفي ووكالئ من جهة أخرى ،وغيره من الصننناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها .وسننوف يحأول
مدير الصننندوق حل أي تضننارب في المصننالر عن طريق توخي الحكمة وحسننن النية وأخذ مصننالر الصننندوق ومالكي الوحدات
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واألطراف المتضننننررة ككل بعين االعتبار .وسننننيتم تقديم السننننياسننننات واالجراءات التي سننننتتبع لمعالجة تعارض المصننننالر وأي
تعارض مصالر محتمل و /أو فعلي عند طلبها دون مقابل.
الصندوق
اي نزاع ناشئ من او هن االسلثاار
بي الج ل العلائ.ل الاخلصل
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات
األوراق المالية.
جي قائال للايلنداة الالاحل لاالك القحداة:
لمالكي الوحدات الحق في االطالع على شروط واحكام الصندوق وكل عقد مذكور في شروط واحكام الصندوق ،والقوائم
المالية لمدير الصندوق.
دي اي معلقماة اخرى معرو ل او ينبغ ان يعر ا مدير الصندوق او مجلس إدارة الصندوق بشكل مععقم ،وقد يطلب ا
– بشكل مععقم – مالكق القحداة ال ال.قن او الا لالقن او ميلشاروهم الا ن.قن ،او من الالقق ان للان ا
شروط واحكام الصندوق الل س.لخذ قرار اسلثاار بنا ً هل .ا:
ال يوجد
س.اساة
هي اي إهفا اة من ق.قد الئ ل صناديق االسلثاار قا ق هل .ا ه.ئل اليقق الاال.ل م هدا الل ُذ رة
االسلثاار وماارسا ه:
ال يوجد
وي مكا ل غيل األمقام وجرائم االرهاب؛
يلتزم الصننننندوق ومدير الصننننندوق باألنظمة ولوائحها التنفيذية والتعليمات النظامية في المملكة العربية السننننعودية ومنها
نظام مكافحة غسل األموال والئحت التنفيذية ،ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويل والئحت التنفيذية.
في هذا الصنندد ،سننيطلب مدير الصننندوق التحقق من هوية كل مسننتثمر ومصنندر الدفع للوحدات وجميع المعلومات األخرى
التي قد يطلبها مدير الصنندوق بشنكل معقول لالمتثال بمبدأ "اعرف عميلك" وقوانين مكافحة غسنيل األموال المعمول بها
واللوائر وااللتزامات في أي والية قضائية ملزمة لها.
يجب على كل مسننننننتثمر تزويد مدير الصننننننندوق بجميع الوثائق المطلوبة بشننننننكل معقول بموجب  .قد يؤدي عدم تقديم أدلة
مرضية إلى قيام مدير الصندوق ،وفقا لتقديره المعقول ،برفض مثل هذا الطلب أو تأخير تخصيص و  /أو إصدار الوحدات .قد
يتم تقديم طلبات معقولة للحصننول على وثائق ومعلومات إضننافية من مالك الوحدات للتحقق من هويت في أي وقت أثناء
مدة الصندوق.
في حالة رفض طلب ا الشتراك في الصندوق نتيجة عدم قدرة مدير الصندوق على التحقق من أي من المعلومات المطلوبة
من المستثمر ،سيتم إرجاع أموال المستثمر إلى الحساب االستثماري الخاص ب .
لن يكون مدير الصننننندوق وأي من موظفي مدير الصننننندوق مسننننؤوال أو مسننننؤولين عن أي خسننننارة أو ضننننرر يتكبده مسننننتثمر
محتمل (سننواء كان فعليا أو مزعوما) ألن مدير الصننندوق ،الذي لم يتلق أدلة مرضننية بشننأن هوية المسننتثمر ،قام برفض طلب
االشتراك في وحدات الصندوق.
زي مكا ل الفياد والرشقة
ال يجوز لمالكي الوحدات في الصنننندوق المشننناركة في أي نشننناط أو سنننلوك قد يؤدي إلى انتهاك القوانين و  /أو المتطلبات
األخرى في البند الفرعي ( )1إلى ( )4أدناه .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على كل مالك وحدة ان يلتزم بأال تشارك أي من الشركات
التابعة ل  ،المملوكة باألغلبية ،في أي نشننننننناط أو سنننننننلوك قد يؤدي إلى انتهاك القوانين أو اللوائر و  /أو المتطلبات األخرى
في البنود الفرعية من ( )1إلى ( )4أدناه والذي سننننننيؤثر ،أو يمكن بشننننننكل معقول ،أن يؤثر سننننننلبا على الصننننننندوق و  /أو مدير
الصندوق و  /أو أي مالك آخر:
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)1

)2

)3

)4

أي من التالي:
أ .نظام مكافحة الرشننننوة ،المرسننننوم الملكي رقم م  ،36 /بتاريخ  1412/12/29هننننننننننن الموافق  30يونيو  /حزيران 1992
وتعديالت من وقت آلخر.
ب .قانون الخدمة المدنية ،المرسنننوم الملكي رقم م  ،49 /بتاريخ  1397/7/10هننننننننننن الموافق  26يونيو  1977م وتعديل
من وقت آلخر .و
ج .االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ،قرار مجلس الوزراء رقم  43تاريخ  1428/2/1هنننننننن الموافق 19
فبراير .2007
أي قوانين أو لوائر أخرى سارية بما في ذلك أي:
أ .تشريع أو قانون أو قاعدة أو الئحة و
ب .أمر أي محكمة أو هي ة قضائية أو أي هي ة قضائية أخرى و
ج .قاعدة أو الئحة أو توجي أو أمر من أي هي ة عامة ،أو أي متطلبات إدارية أخرى تحظر منر أي مسننننننناهمة أو دفع أو
هدية أو رشنننننننا أو نفقات أو عنصنننننننر ذي قيمة أو أي فائدة أخرى ألي شنننننننخص أو أي مسنننننننؤول أو موظف أو وكيل أو
مستشار لمثل هذا الشخص و  /أو لدي هدف منع الفساد
أي قوانين أو لوائر سارية على مالك الوحدات أو الشركات التابعة ل أو فيما يتعلق بأي مجموعة شركات ،فيما يخص كل
حالة متعلقة بالعقوبات االقتصننادية أو التجارية بما في ذلك ،على سننبيل المثال ال الحصننر ،القوانين أو اللوائر المطبقة من
قبل مكتب مراقبة األصنننول األجنبية في وزارة الخزانة األمريكية ( )OFACوأي قوانين أو لوائر مماثلة في واليات قضنننائية
أخرى بما في ذلك االتحاد األوروبي
القيام عن قصند أو عن طريق اإلهمال بعرض أو وعد أو اإلذن بدفع أموال أو أي شنيء آخر ذي قيمة ،بشنكل مباشنر أو غير
مباشر ،إلى أي من:
أ .مسؤول أو وكيل أو موظف في حكومة أو أي مؤسسة حكومية ،أو وكالة حكومية
ب .مسؤول حزب سياسي أو حزب سياسي أو مرشر لمنصب سياسي أو
ج .مسنننننؤول أو وكيل أو موظف في منظمة دولية عامة ،من أجل ضنننننمان أي ميزة أو فائدة غير مسنننننتحقة أو غير الئقة
لمالك الوحدات أو أي من الشركات التابعة ل أو الصندوق ،في كل حالة فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام.

32ي ملطلباة الاعلقماة اإلضا .ل:
ال يوجد

33ي إقرار من مالك القحداة:
لقد قمت  /قمنا باالطالع على شروط وأحكام الصندوق الخاصة بالصندوق وكذلك على خصائص الوحدات بما في ذلك المخاطر
المتعلقة باالستثمار في الصندوق وعن حاالت تضارب المصالر القائمة والمحتملة فيما يتعلق بأي صفقة أو خدمة يقدمها مدير
الصندوق ،وان قد تم فهم ما جاء فيها والموافقة عليها ،كما جرى الحصول على نسخة منها بعد التوقيع عليها.

اسم الايلثار
رقم الهوية
التوقيع
التاريخ
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