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 :االستثمار صندوق معلومات
 

 االستثمار صندوق اسم
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوق

 
 الصندوق أهداف
 مكاسب مع الحالي الدخل دمج خالل من إجمالية عوائد تحقيق هو الصندوق في االستثمار من الهدف
 المؤشر أداء يفوق أداء تحقيق إلى الصندوق مدير يسعى أيضاً األصول، قيمة وزيادة المال رأس تنمية
 الشركات بين من اإلسالمية الشريعة بأحكام ملتزمة شركات أسهم في االستثمار خالل من وذلك

 بشكل أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة وأسواق رئيسي بشكل الخليجية األسواق في المدرجة
 .األرباح توزع التي الشركات أسهم على خاص بوجه التركيز مع ثانوي

 االستثمار سياسات
وقدرة تنافسية ، يتم تحديد الشركات من خالل األسهم ذات العوائد العالية التي تبدي نشاطا قويا ، 

ونسبة جيدة من نمو حجم المبيعات وأرباح األسهم. وتباع هذه األسهم عندما تتوقف عن استيفاء 
هذه المعايير ، أو عندما تفقد تفوقها من حيث تحقيق العوائد ، أو عندما تقيّم بأعلى من قيمتها 

 الحقيقية.

نشطة تستخدم التقنيات المناسبة يتم تنمية أصول الصندوق على الوجه األمثل من خالل إدارة 
لالستثمار من أجل تحقيق الحد األقصى من العوائد بالحد األدنى من التعرض للمخاطر في حين يتم 

 المؤشر القياسي.بمقارنته بقياس أداء الصندوق 

 ال يجوز التعامل بالمشتقات المالية في الصندوق.

 .واالحكام الشروط على االطالع يرجى االستثمار استراتيجية حول التفاصيل من للمزيد

ولالطالع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيات العامة 
 للشركات المدرجة، يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.alrajhi-capital.com/ar/assetmanagement/Documents/ARC-Voting-Proxy-Policy.pdf 
 

 واألرباح الدخل توزيع سياسة
 

أكتوبر  15وأبريل  15وذلك في  (سيقوم الصندوق بعمليات توزيع على المستثمرين على فترات نصف سنوية 
. وستضمن هذا التوزيع أرباح األسهم التي تم استالمها من استثمارات الصندوق باإلضافة إلى )من كل عام

رأس المال التي سيتم توزيعها لتقدير واجتهاد مدير  مكاسب تنمية رأس المال. وتترك نسبة توزيع مكاسب
الصندوق ويتوقف ذلك على أداء الصندوق في الفترة ما بين التوزيع السابق والتوزيع الحالي. ومكاسب تنمية 

  رأس المال غير الموزعة، فسيعاد استثمارها في الصندوق.



 :الصندوق أداء
 2017 2016 2015 

 78,916,581 67,002,266 63,175,959 ريال سعودي أصول الصندوق قيمة صافي

 86.2798 86.1177 85.2754 ريال سعودي للوحدةصول األ قيمة صافي

 141.1368 87.3752 88.1941 وحدة لكل الصندوق أصول قيمة صافيى أعل
 84.6585 71.8229 80.3816 وحدة لكل الصندوق أصول قيمة صافيأقل 
 914,659 778,031 740,846 المصدرة الوحدات عدد

 2.05 2.37 1.16 )%(  نسبة المصروفات

 3.20 2.60 3.00 2.00 2.00 - )سنوي نصف(  وحدة لكل الموزعة األرباح قيمة
 

 منذ التأسيس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة )%العوائد التراكمية (

 9.96 - 18.98 18.19- 8.81 الصندوق

 9.70- - 7.68- 28.75- 7.55 المؤشر

 
 2013 2014 2015 2016 2017 %)( السنوية العوائد

 8.81 5.61 13.26- 0.87- 26.48 الصندوق
 7.55 6.32 20.10- 9.61- 18.68 المؤشر

 2008 2009 2010 2011 2012 %)( السنوية العوائد
 0.05-* - - - - الصندوق

 0.76-** - - - - المؤشر
 ، **عائد المؤشر منذ تاريخ تأسيس الصندوق2012تاريخ تأسيس الصندوق يونيو *

 مصاريف الصندوق:

 (ر.س) 2017يونيو  30كما في  والرسوم المصاريف 
 562,436.10 اإلدارة رسوم

 - أداء رسوم
 17,356.13 القانوني المحاسب أتعاب

 2,479.58 تداول موقع في الوحدات قيمة نشر رسوم

 - الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافاة
 3,719.24 )المالية السوق هيئة قبل من( رقابية  رسوم

 - التوزيع مصاريف

 - رسوم حفظ

 93,368.54 التعامل مصاريف

 70,223.48 اسهم ارباح تطهير

 749,583.07 االجمالي

 %1.16 إجمالي نسبة المصروفات

 38,235.28 االشتراك رسوم

 .على معدّل العائد المرجّح زمنياً ويتم تطبيقه بشكل مستمراالداء يحسب بناء 



ال يوجد عموالت خاصة لم يفصح عنها في الشروط واالحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول 
 www.alrajhi-capital.comالشروط واالحكام ، يرجى زيارة موقعنا 

 اإلفصاح:
 

 التغييرات الجوهرية
 .الصندوق أداء في أثرت الفترة خالل جوهرية تغييراتلم يحدث 

 
 التغييرات التي تمت على الشروط واالحكام خالل العام

تعيين االستاذ / فراس صالح السعيد كعضو مستقل في مجلس إدارة صناديق الراجحي  •
 العجالن.االستثمارية خلفآ  للدكتور / محمد عبداهللا 

تعيين االستاذ / عبدالكريم البواردي كعضو غير مستقل في مجلس إدارة صناديق الراجحي  •
 االستثمارية.

 
 السنوية التصويت ممارسات

 بنود التصويت والقرار المتخذ:
 

 :شركة جرير للتسويق
 م2017-01-19تاريخ االجتماع: 

 أرباح توزيع للشركة، المالية القوائم الخارجي، الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
 الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس ألعضاء مكافأة صرف نقدية،

 لنظام وفقاً للشركة األساس النظام تعديل المراجعة، لجنة قبل من المرشحين بين من الخارجي
 المراجعة لجنة أعضاء تشكيل الجديد، الشركات

 القرار: موافق
 

 :الراجحي مصرف
  م2017-03-19تاريخ االجتماع: 

 أرباح توزيع للشركة، المالية القوائم الخارجي، الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
 الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس ألعضاء مكافأة صرف نقدية،

 لنظام وفقاً للمصرف األساس النظام تعديل المراجعة، لجنة قبل من المرشحين بين من الخارجي
 المراجعة لجنة أعضاء تشكيل الجديد، الشركات

 القرار: موافق
 

 :اإلنماء مصرف
 م2017-04-06تاريخ االجتماع: 

  نقدية، أرباح توزيع: على التصويت
 القرار: موافق

http://www.alrajhi-capital.com/


 
 :األساسية للصناعات السعودية الشركة

 م2017-04-11تاريخ االجتماع: 
أرباح  توزيع للشركة، المالية الخارجي، القوائم الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت

 األساس النظام تعديل اإلدارة ، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس ألعضاء مكافأة صرف نقدية،
 الجديد الشركات لنظام وفقاً للشركة

 القرار: موافق
 

 :التعاوني للتأمين الراجحي شركة
 م2017-04-16تاريخ االجتماع: 

 صرف للشركة، المالية الخارجي، القوائم الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
بين  من الخارجي الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس ألعضاء مكافأة

الجديد،  الشركات لنظام وفقاً للشركة األساس النظام المراجعة، تعديل لجنة قبل من المرشحين
 المراجعة لجنة أعضاء تشكيل

 القرار: موافق
 

 :للبتروكيماويات الصحراء شركة
 م2017-04-18تاريخ االجتماع: 

أرباح  توزيع للشركة، المالية الخارجي، القوائم الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
 الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس ألعضاء مكافأة صرف نقدية،

 لنظام وفقاً للشركة األساس النظام المراجعة، تعديل لجنة قبل من بين المرشحين من الخارجي
 المراجعة لجنة أعضاء الجديد، تشكيل الشركات

 القرار: موافق
 

 :)سبكيم( للبتروكيماويات العالمية السعودية الشركة
 م2017-04-19تاريخ االجتماع: 

 ذمة إبراء للشركة، المالية الخارجي، القوائم الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
المراجعة،  لجنة قبل من بين المرشحين من الخارجي الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء
 الجديد الشركات لنظام وفقاً للشركة األساس النظام تعديل

 القرار: موافق
 

 :للسفر الطيار مجموعة
 م2017-04-20تاريخ االجتماع: 

 ذمة إبراء  ، للشركة، المالية الخارجي، القوائم الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
 أعضاء الجديد، تشكيل الشركات لنظام وفقاً للشركة األساس النظام اإلدارة،  تعديل مجلس أعضاء

 المراجعة لجنة
 القرار: موافق



 
 :اإلقتصادية المدينة إعمار

 م2017-04-24تاريخ االجتماع: 
 صرف للشركة، المالية الخارجي، القوائم الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت

بين  من الخارجي الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس ألعضاء مكافأة
الجديد،  الشركات لنظام وفقاً للشركة األساس النظام المراجعة، تعديل لجنة قبل من المرشحين

 المراجعة لجنة أعضاء تشكيل
 القرار: موافق

 
 :التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة

 م2017-05-08تاريخ االجتماع: 
 المساهمين على أرباح توزيع: على التصويت

 القرار: موافق
 

 :بنك البالد
 م2017-05-08تاريخ االجتماع: 

أرباح  للشركة، توزيع المالية القوائم الخارجي، الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
 الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس ألعضاء مكافأة صرف نقدية،

 المراجعة لجنة أعضاء تشكيل المراجعة، لجنة قبل من المرشحين بين من الخارجي
 القرار: موافق

 
 :األرضية للخدمات السعودية الشركة

 م2017-05-18تاريخ االجتماع: 
 ذمة إبراء للشركة، ، المالية القوائم الخارجي، الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت

 المراجعة، لجنة قبل من المرشحين بين من الخارجي الحسابات مراقب اختيار اإلدارة، مجلس أعضاء
 المراجعة لجنة أعضاء تشكيل

 القرار: موافق
 

 اجتماع مجلس الصندوق
لم يتم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق خالل النصف االول من العام، وسيتم انعقاد اجتماع 

 .2017مجلس إدارة الصندوق في شهر أغسطس وشهر نوفمبر للعام 
 
 

 :الصندوق مدير
 المالية الراجحي شركة
 فهد الملك طريق العامة، اإلدارة

 11432 الرياض ، 5561 ب.ص



 : 9292 211 (11) 966+ رقم هاتف
 9299 211 (11) 966+رقم:  فاكس

 السعودية العربية المملكة
www.alrajhi-capital.com 

 1010241681سجل تجاري رقم 
   37/07068 رقم  المالية السوق هيئة رخصة

 
 ال يوجد مدير صندوق من الباطن أو مستشار االستثمار

 
 تعليق مدير الصندوق

بإصدار قرارات استثمارية قائمة على البحوث ومبنية على تقييم العوامل تقوم ادارة الصندوق 
االقتصادية الكلية، تحليل القطاعات، السيولة، بيئة االئتمان، باإلضافة الى المقومات األساسية لجهة 
االصدار الرئيسية. وتتم مراجعة االستراتيجية وتعديلها استنادا الى العوامل المحركة للسوق بهدف 

 ق عائدات عالية جدا معدلة للمخاطر لمالكي الوحدات.تحقي
 المملكة، في التنظيمية باإلصالحات مدفوعا األول النصف خالل٪ 3.0 بنسبة السعودي السوق ارتفع

 .الناشئة لألسوق ستايلي مورغان مؤشر في المراقبة  قائمة في وإدراجه االقتصاد، وتحسن
 الى الجيدة االقتصادية البيانات من بدعم 2017 لعام األول للنصف العالمية األسهم أسواق ارتفعت

 اتجاهات اإلقليمية األسواق شهدت أخرى، ناحية من. األرباح وتنامي االستهالكي، الطلب ارتفاع جانب
 ذلك، ومع. التوالي على٪ 7.3 و٪ 8.5 و٪ 17.7 بنسبة والبحرين ومصر الكويت مؤشر ارتفع حيث متباينة،
 وسوق ،٪)11.5-(عمان وسوق ،٪)13.5-(قطر سوق انخفض حيث انخفاضا؛ أخرى إقليمية أسواق شهدت

 ٪ ).2.7-(أبوظبي وسوق ،٪ )3.9-(دبي
 

 األداء تحسن وكان٪. 0.4 بنسبة القياسي المؤشر انخفض حين في٪ 1.3 بنسبة الصندوق ارتفع
     السعودية. العربية المملكة في الوزن زيادة أساسا النسبي

     
 وتراجع من قبلتمت مراجعة انشطة االستثمار من خالل اجتماعات لجنة االستثمار الشهرية التي تعرض 

 .مجلس ادارة الصندوق
 

وحدة كما في 50,000 ريال بما يعادل 4,263,770  قام مدير الصندوق باالستثمار في الصندوق بقيمة 
30/06/2017.  

 
 في ، كما لم يحدث أي خطأ االستثمار لصناديق دمج عملية أي أو مصالح تضارب حالة أي يسجل لم

 الفترة. خالل التقويم أو التسعير
 

للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى االطالع على القسم الخاص بأداء 
 .الصندوق

 
 



 :الحفظ أمين
 

 المالية الراجحي شركة
 فهد الملك طريق العامة، اإلدارة

 11432 الرياض ، 5561 ب.ص
 :9292 211 (11) 966+ رقم هاتف

 9299 211 (11) 966+رقم:  فاكس
 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 
 

أمين الحفظ هو المسؤول عن حفظ و حماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مالكي الوحدات واتخاذ 
 جميع التدابير اإلدارية في ما يخص حفظ أصول الصندوق.

 
 األرباح:  وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي إلى حاملي وحدات صندوق بيان

 
تم إصدار وحدات الصندوق ونقلها واستبدالها وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ووفقا  -

 لشروط وأحكام الصندوق.
تم تقويم واحتساب سعر وحدات الصندوق وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ووفقا لشروط  -

 ام الصندوق ومذكرة المعلومات.وأحك
لم يتم تسجيل أي مخالفة لقيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة  -

 .صناديق االستثمار
 

 :القانوني المحاسب
 

 يونج & إيرنيست
 فهد الملك طريق السادس الطابق الفيصلية برج
 11461 الرياض 2732 ب ص

 السعودية العربية المملكة
 2734740(11) 966+ :رقم هاتف

 2734730(11) 966+رقم:  فاكس
 

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين أن القوائم المالية أعدت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

 صورة صحيحة وعادلة لكل من:الصندوق، وأنها تقدم 
صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك  •

 القوائم.
 المركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة. •



 
 

ألرباح ، ا وتوزيع المال رأس لالطالع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي لتنمية
 www.alrajhi-capital.comيرجى زيارة موقعنا 

 

http://www.alrajhi-capital.com/



















