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 :االستثمار صندوق معلومات
 

 االستثمار صندوق اسم
 

 السعودية لألسهم الراجحي صندوق
 

 الصندوق أهداف
  

 الراجحي شركة لدى الشرعية الهيئة قبل من المقرة الشرعية المعايير مع متوافقة أسهم في االستثمار خالل من اإلسالمية الشريعة أحكام وفق المال لرأس األجل طويل نمو تحقيق
 اإلرشادي للمؤشر مقارب نمو لتحقيق الصندوق يسعى كما السعودي األسهم سوق في األسهم بين من رئيسي بشكل تختار المالية

 
 االستثمار سياسات

 
حة في االقتصاد السعودي وتحقيق نمو يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية (تداول) الستغالل فرص النمو المتوقعة و المتا

بمستويات رفيعة من جوانب القوة المالية، باالعتماد على مجموعة من المعايير التي تتمتع بمزايا تنافسية متميزة وتتحلى وذلك بانتقاء الشركات التي  طويل األجل في رأس المال
 يمكن أن تشمل (ربحية السهم، قيمة األصول، التدفقات النقدية، مكرر الربحية، القيمة الدفترية).

 وفيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق:  
 

إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار المالئمة بهدف تحقيق أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة مجال  يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل
 االستثمار في األسهم وفي الوقت ذاته قياس األداء باستخدام المؤشر اإلرشادي المحدد. 

 
 على الشروط واالحكامللمزيد من التفاصيل حول استراتيجية االستثمار يرجى االطالع 

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

 
0TUPolicy.pdf-Proxy-Voting-capital.com/ar/assetmanagement/Documents/ARC-http://www.alrajhiU0T 

 
 
 

 واألرباح الدخل توزيع سياسة
 
 .الوحدة قيمة لزيادة األسهم وأرباح الدخل استثمار يعاد بحيث الصندوق أصول إلى تضاف بل أرباح توزيع يتم ال
 

 :الصندوق أداء
 

 2018 2017 2016 
 أصول الصندوق قيمة صافي

 لایر سعودي
335,364,064.19 293,543,910 317,297,100 

 
 للوحدةصول األ قيمة صافي

 لایر سعودي 
467.3326 399.6743 388.9751 

 389.6843 412.8820 470.2646 وحدة لكل الصندوق أصول قيمة صافيى أعل
 297.6030 297.6030 397.7339 وحدة لكل الصندوق أصول قيمة صافيأقل 
 815,726 734,458 717,613.22 المصدرة الوحدات عدد

  3.66 2.63 1.02 (%)  نسبة المصروفات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 367.38 27.24 33.82 0.51 14.51 الصندوق
  411.94 25.93 26.25 3.50 16.30 المؤشر

 العوائد السنوية (%) 2018 2017 2016 2015 2014
 الصندوق 16.94 2.75 8.21 12.78- 1.61
 المؤشر 17.33 3.89 10.56 14.98- 4.83-
 العوائد السنوية (%) 2013 2012 2011 2010 2009
 الصندوق 30.48 11.37 1.00 13.67 16.64
 المؤشر 28.76 12.44 2.46 13.35 37.25

 

 مصاريف الصندوق:

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/ar/assetmanagement/Documents/ARC-Voting-Proxy-Policy.pdf
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 (ر.س) 2018يونيو  30كما في  والرسوم المصاريف 

 2,756,493.58 اإلدارة رسوم
 137,824.68 المضافةضريبة القيمة 

 18,223.97 ضريبة القيمة المضافة+القانوني المحاسب أتعاب
 ضريبة تداول موقع في الوحدات قيمة نشر رسوم
 المضافة القيمة

2,603.43 

ضريبة القيمة + الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافاة
 المضافة

7,120.29 

 3,719.18 )المالية السوق هيئة قبل من(  رقابية رسوم
 13,798.15 المضافةضريبة القيمة  -رسوم المؤشر االسترشادي

 40,790 رسوم حفظ
 221,270.18 التعامل مصاريف

 35,412.70 اسهم ارباح تطهير
 3,237,255.71 االجمالي

 %1.02 إجمالي نسبة المصروفات
 50,465.04 االشتراك رسوم

 
 .ح زمنياً ويتم تطبيقه بشكل مستمراالداء يحسب بناء على معّدل العائد المرجّ 

 
ال يوج�����د عم�����والت خاص�����ة ل�����م يفص�����ح عنه�����ا ف�����ي الش�����روط واالحك�����ام، وللحص�����ول عل�����ى مزي�����د م�����ن التفاص�����يل ح�����ول الش�����روط واالحك�����ام ، يرج�����ى زي�����ارة موقعن�����ا 

0TUcapital.com-www.alrajhiU0T 
 
 

 اإلفصاح:
 
 

 التغييرات الجوهرية
 

 .الصندوق أداء في أثرت الفترة خالل جوهرية تغييراتلم يحدث 
 
 

 التغييرات التي تمت على الشروط واالحكام خالل العام
 

 تم اصدار مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة للصندوق. 29/03/2018بتاريخ •
 

 
 

 السنوية التصويت ممارسات
 

 :بنك البالد
 م09-01-2018

الئحة لجنة الترشيح و  تعديالت على الئحة لجنة المراجعة ،ولجانه وكبار التنفيذيين: سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة على التصويت
 سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس اإلدارة ولجانه ، والمكافآت

 القرار: نعم
 

واً في مجلس إدارة التصويت لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك لكونه عضبند : على التصويت
 ) من شركة إرسال للحواالت المالية (منافسة إلنجاز).50مؤسسة البريد السعودي، التي تمتلك مانسبتة (%

 القرار: ممتنع  
 
 

 للبتروكيماويات:  المتقدمة شركة
 م2018--1803

نقدية، تفويض مجلس  أرباح توزيع للشركة، المالية القوائم الخارجي، الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت
 ألعضاء مكافأة صرف ، م2018اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 

ية لجنة المراجعة تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توص اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  اإلدارة، مجلس

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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  م ، وتحديد أتعابة2018وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
 القرار: نعم

 
  ) من سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة المحدثة3/7) الفقرة (5عديل المادة (ت: على التصويت

 القرار: ممتنع  
 

 
 بنك الجزيرة: 

 م2018--1903
) لایر سعودي إلى 5,200,000,000: توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال البنك من خمسة مليارات ومائتي مليون (على التصويت

إجمالية تبلغ ثالثة ) لایر سعودي وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 8,200,000,000ثمانية مليارات ومائتي مليون (
) من 6على تعديل المادة ( ،الخاصة بأغراض الشركة األساسي) من النظام 3المادة (تعديل  ،) لایر سعودي3,000,000,000مليارات (

نظام ) من ال7تعديل المادة (االول،  النظام األساسي الخاصة برأس المال لعكس الزيادة في رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند
) من النظام األساسي الخاصة بشهادات 10تعديل المادة (، األساسي الخاصة بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها واألسهم المملوكة باالشتراك

) من النظام األساسي 12تعديل المادة ( ،) من النظام األساسي الخاصة بحجز األسهم وبيع األسهم المحجوزة11تعديل المادة ( ،األسهم
) من النظام األساسي الخاصة 16تعديل المادة (، ) من النظام األساسي الخاصة بأدوات الدين14تعديل المادة ( ،زيادة رأس المالالخاصة ب

) من النظام األساسي 19تعديل المادة (، ) من النظام األساسي الخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة18تعديل المادة (، بانتهاء العضوية
) من النظام األساسي الخاصة 20تعديل المادة (، إضافة مادة جديدة في النظام األساسي خاصة بلجنة المراجعة ،يذيةالخاصة باللجنة التنف

بمكافآت أعضاء مجلس أإلدارة مقابل حضورهم االجتماعات وتقرير مجلس اإلدارة السنوي بشأن بيانات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
) من النظام األساسي الخاصة بتعيين رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي والعضو 21دة (تعديل الما، مقابل حضورهم االجتماعات

) من النظام األساسي 27تعديل المادة (، ) من النظام األساسي الخاصة بحضور جمعيات المساهمين26تعديل المادة (، المنتدب/أمين السر
تعديل ، ) من النظام األساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية32على تعديل المادة ( ،الخاصة بعقد الجمعية التأسيسية

) من النظام األساسي 35تعديل المادة ( ،) من النظام األساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية33المادة (
) من النظام األساسي الخاصة بحق المساهمين في توجيه 36تعديل المادة (، المساهمين الخاصة بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات

) 42تعديل المادة (، ) من النظام األساسي الخاصة باإلجراءات المتبعة في الجمعية العامة37تعديل المادة (، األسئلة في الجمعيات العامة
) من 44تعديل المادة (، ) من النظام األساسي الخاصة بتوزيع األرباح43لمادة (تعديل ا، من النظام األساسي الخاصة بالتقارير السنوية

إعادة ترقيم مواد ، ) من النظام األساسي الخاصة بحل الشركة وتصفيتها46على تعديل المادة (، النظام األساسي الخاصة بأرباح األسهم
الئحة السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بعضوية مجلس ، جعةالنظام األساسي نتيجة إلضافة المادة الجديدة الخاصة بلجنة المرا

اشتراك عضو مجلس اإلدارة ،  على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة، اإلدارة
رأس مال شركة أديم المالية (وهي % من 4الدكتور/سعيد بن سعد المرطان في أعمال منافسة ألعمال البنك حيث أنه يملك ما نسبته 

شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية لممارسة أنشطة األوراق المالية) والتي تعتبر منافسة ألعمال شركة الجزيرة لألسواق 
بيتال والتي ألعضاء األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة كا ،المالية المملوكة بالكامل للبنك والترخيص بها لعام قادم

مجلس إدارة البنك األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان واألستاذ/ محمد بن عبدهللا الحقباني مصلحة فيها حيث أنهما أعضاء في مجلس إدارة 
جمالي شركة الجزيرة كابيتال وهي عبارة عن تعديل اتفاقية تقديم الخدمات المبرمة بين البنك وشركة الجزيرة كابيتال. علماً بأن إ

 مليون لایر سعودي (أربعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف لایر) 24,7التعامالت في العام السابق كانت 
 القرار: نعم
 
 

 :)سافكو( ركة األسمدة العربية السعوديةش
 م2018--1903

صرف مكافأة  ،إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ، تقرير مجلس اإلدارة ،القوائم المالية، تقرير مراجع حسابات: التصويت على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع و  م2017ماتم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام  ،ألعضاء مجلس اإلدارة

ام تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للع ،م2017ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 
 م2018

 القرار: نعم

http://www.alrajhi-capital.com/
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  : تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعةعلى التصويت

 القرار: ممتنع 
 
 

 :الراجحي مصرف
  م25-03-2018

ماتم توزيعه من  ،، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع حسابات  ،القوائم المالية اإلدارةمجلس ،  تقرير: على التصويت
،  م2017توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام و  م2017أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 

تعيين مراجعي الحسابات ، تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي
 مرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وااللتزامللمصرف من بين ال

 القرار: نعم
 

األعمال التي ستتم بين المصرف ، وشركة فرسان للسفر والسياحة األعمال التي ستتم بين المصرف مجلس ، تقرير: على التصويت
على األعمال التي ، اإلنترنت واالتصاالتاألعمال التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات ، وشركة االتصاالت السعودية

األعمال التي ستتم بين المصرف ، األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة بندة للتجزئة، ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية
هللا بن سليمان بن على األعمال التي ستتم بين المصرف و األستاذ / عبد، و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار

تعيين مجلس ، على األعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، رئيس مجلس اإلدارة  عبدالعزيز الراجحي
 تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة، اإلدارة لعضوين في لجنة المراجعة وااللتزام في المقعدين الشاغرين

 القرار: ممتنع
 

 :)سبكيم(للبتروكيماويات  العالمية السعودية الشركة
  م01-04-2018

على قرار مجلس ، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ،تقرير مراجعي الحسابات ،القوائم المالية ،: تقرير مجلس اإلدارةعلى التصويت
مراجعي الحسابات  -تعيين مراجع  ،مجلس اإلدارةمكافأة ألعضاء ، م2017اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 
 للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

 القرار: نعم
 

 :)ينساب( ينبع الوطنية للبتروكيماويات شركة
  م02-04-2018

 ،تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين ،تقرير مجلس اإلدارة ،القوائم المالية ،تقرير مراجع حسابات الشركة: على التصويت
ما تم توزيعه  ،مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة صرف مبلغ، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ،وقف تجنيب االحتياطي النظامي للشركة

ساهمين عن النصف الثاني توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على الم و م2017من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 
 م2018تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية  ،م2017من العام 

 القرار: نعم
 

 :المراعي شركة
  م09-04-2018

تعيين ،  بتوزيع أرباح نقديةتوصية مجلس اإلدارة ،  تقرير مجلس اإلدارة،   القوائم المالية،  تقرير مراجع الحسابات :التصويت على
مكافأة ،   إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة،    مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة

أن  مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على 10شراء الشركة لعدًدا يصل إلى  ،أعضاء مجلس اإلدارة
 يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية،

 القرار: نعم
 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة األمير  ،األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف :التصويت على
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األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  ، للتموين الغذائي األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة النافورة  ،محمد بن سعود الكبير
األعمال والعقود التي ستتم بين   ،األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة   ،وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

والعقود التي ستتم بين الشركة واالستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم األعمال   ، الشركة وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين السعودية"
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة   ،األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر  ،المهنا

األعمال والعقود التي ستتم  ،الشركة وشركة بنده للتجزئةاألعمال والعقود التي ستتم بين  والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)،
على األعمال والعقود التي ستتم بين  األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عافية العالمية،  ،بين الشركة والشركة المتحدة للسكر

األعمال  الشركة والبنك السعودي البريطاني، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة ،
التصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن  ،والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي

أن يشترك في عمل من التصويت لعضو مجلس اإلدارة المهندس ريان بن محمد حامد فايز ب ،يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة
 قرار مجلس اإلدارة بتعيين عضواً في مجلس إدارة الشركة شأنه منافسة الشركة،

 القرار: ممتنع
 

 :اإلنماء مصرف
  م10-04-2018

تعيين ،  توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية،  تقرير مجلس اإلدارة،   القوائم المالية،  تقرير مراجع الحسابات :التصويت على
مكافأة أعضاء ،   إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة،    مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة

 ،تحديث الئحة لجنة المراجعة ،تحديث الئحة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة  ،تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت ،مجلس اإلدارة
 المكافآت والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والسكرتارية واإلدارة التنفيذيةتحديث سياسة 

 القرار: نعم
 

األعمال والعقود التي ستتم بين وكالة  ،األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين :التصويت على
 مصرف اإلنماء بالكامل) وشركة اإلنماء طوكيو ماريناإلنماء للتأمين التعاوني (المملوكة ل

 القرار: ممتنع
 
 

 :بنك البالد
  م11-04-2018

قرار مجلس اإلدارة ، القوائم المالية وحساب األرباح والخسائر للبنك،  تقرير مراجعي الحسابات،  تقرير مجلس اإلدارة :التصويت على
ديسمبر  31أرباح على المساهمين عن النصف األول من العام المالي المنتهي في م، بما تم توزيعة من 2017سبتمبر  25المؤرخ في 

تعيين مراجعي ، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني، م2017
 البنك مساهمي على مرحلية ارباح بتوزيع االدارة مجلس ، تفويضحسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

 الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقاً  وذلك. وجدت إن سنوي، ربع او سنوي نصف بشكل
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدرجة، المساهمة بشركات

 القرار: نعم
 

األعمال والعقود المتمثلة في (ايجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي  :التصويت على
األعمال ، األعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واوالده، واوالده

األعمال والعقود المتمثلة في ، ر مكتبين) والتي ستتم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده القابضةوالعقود المتمثلة في (ايجا
األعمال والعقود المتمثلة في (ايجارات مواقع ، (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي

األعمال والعقود المتمثلة في (توريد أثاث برج البالد) والتي ستتم ، ركة المراكز العربية المحدودةصراف آلي) والتي ستتم بين البنك وش
األعمال والعقود المتمثلة في (توريد قرطاسية بنك البالد) والتي ستتم بين البنك و شركة مكتبة ، بين البنك و شركة المكتبية المحدودة

في (عقد ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح  األعمال والعقود المتمثلة، جرير للتسويق
األعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البالد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح ، الراجحي
  الراجحي

 القرار: ممتنع
 

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


 

www.alrajhi-capital.com  6 لصندوق الراجحي لألسهم السعودية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا األوليالتقرير    
 

 :الطبية للرعاية الوطنية الشركة
  م15-04-2018

تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل ،  القوائم المالية،  تقرير مراجعي الحسابات،  تقرير مجلس اإلدارة :التصويت على
، م2017ديسمبر  31توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ، م2018لجنة المراجعة لعام 

 الئحة عمل لجنة المراجعة المعدلة، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة
 القرار: نعم

 
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات ،م2017صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام  :التصويت على

األعمال ، دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضةاألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ،  االجتماعية
  والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية لإلمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة

 القرار: ممتنع
 

 :شركة األسمنت السعودية
  م15-04-2018

قرار  ،إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة، تقرير مراقب الحسابات ، المالية للشركة القوائم، تقرير مجلس اإلدارة :التصويت على
 ،2017توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ،2017مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول لعام 

رة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن تفويض مجلس اإلدا، م2017صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام 
، اعتماد الئحة مكافآت مجلس اإلدارة المعدلة، اعتماد الئحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة المعدلة، 2018العام المالي 

 تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة
 نعمالقرار: 

 
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة لإلسمنت :التصويت على

 األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين، منتجات صناعة اإلسمنت المحدودة
 القرار: ممتنع

 
 :األساسية للصناعات السعودية الشركة

  م17-04-2018
تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين  ، تقرير مراقب الحسابات ، القوائم المالية للشركة، تقرير مجلس اإلدارة :التصويت على

ما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول ، إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة ،المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة
تفويض مجلس  ،م2017توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ،م 2017من العام 

إلدارة لعام صرف مكافأة أعضاء مجلس ا ،م2018اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
 ،م2017

 القرار: نعم
 

على توصية مجلس اإلدارة بتعيين سعادة األستاذ / نادر بن إبراهيم الوهيبي، عضواً في مجلس اإلدارة ممثالً لشركة  :التصويت على
 حصانة االستثمارية

 القرار: ممتنع
 

 :الشركة التعاونية للتأمين
 م18-04-2018

تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين  ،تقرير مراقب الحسابات ، القوائم المالية للشركة، تقرير مجلس اإلدارة :التصويت على
الئحة ، الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة ،إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة ،المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

سياسة المكافآت ،  ة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارةسياس، الئحة الحوكمة المحدثة، لجنة المراجعة المحدثة
 سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة التنفيذية، والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

 القرار: نعم
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األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة ، القابضةاألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الفيصلية  :التصويت على
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اإلستثمارات الرائدة، المتحدة للتأمين
مال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وصيل األع، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت القصيم، األهلي التجاري

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين ،لنقل المعلومات اإللكترونية
األعمال والعقود التي ، للتأمينات اإلجتماعية األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة، والشركة الوطنية للرعاية الطبية

األعمال والعقود التي ستتم ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد، ستتم بين الشركة وشركة أبراج التعاونية
األعمال والعقود التي ، ك السعودي لالستثماراألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبن، بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات

 ستتم بين الشركة والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة
 القرار: ممتنع

 
 :للبتروكيماويات الصحراء شركة

 م19-04-2018
الحسابات للشركة من بين المرشحين  تعيين مراجع،تقرير مراقب الحسابات ، القوائم المالية للشركة، تقرير مجلس اإلدارة :التصويت على

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي ، إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة ،بناء على توصية لجنة المراجعة
 م2017صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام ، م2017الشركة عن العام 

 القرار: نعم
 

تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ، لس اإلدارة للدورة الخامسة ولمدة ثالثة سنواتانتخاب أعضاء مج :التصويت على
 ومكافآت أعضائها

 القرار: ممتنع
 

 :شركة أسواق عبدهللا العثيم
 م23-04-2018

قرار مجلس اإلدارة بما ، اإلدارةإبراء ذمة أعضاء مجلس ، تقرير مجلس اإلدارة، القوائم المالية، ُمراجع حسابات تقرير :التصويت على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على  ،م2017تم توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن النصف األول من العام 

مكافآت ال، تعيين مراجع الحسابات للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، م31/12/2017المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 
) لایر الى 450,000,000توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (، والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

) سهما وذلك بمنح سهم واحد 90,000,000) سهما الى (45,000,000) لایر وذلك بزيادة عدد األسهم من (900,000,000مبلغ (
) لایر من حساب االحتياطي النظامي ومبلغ 112,518,350%) وذلك برسملة مبلغ (100زيادة قدرها (مجاني لكل سهم مملوك وبنسبة 

) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة براس المال ليكون 7تعديل المادة رقم (، ) لایر من حساب األرباح المبقاة337,481,650(
) من النظام 13تعديل المادة رقم (، ألساسي للشركة والمتعلقة بمساهمي الشركة) من النظام ا8تعديل المادة رقم (، ) لایر900,000,000(

، ) من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالصكوك وأدوات الدين15تعديل المادة رقم (، األساسي للشركة والمتعلقة بزيادة راس المال
) من النظام األساس للشركة 22تعديل المادة رقم (، أعضاء المجلس ) من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمكافآت21تعديل المادة رقم (

تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع ، والمتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
) من المادة الحادية 1يص الوارد في الفقرة رقم (تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخ،  م2018سنوي عن العام المالي 

والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما 
 أسبق

 القرار: نعم
 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة :التصويت على
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة ، العثيم لالستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة

األعمال والعقود التي ستتم ، ة مملوكة لشركة تابعة"األعمال والعقود التـــي ستتــــــم بين الشركة وشركة معيـــن لألعمال "شرك، تابعة"
األعمال والعقود التي ، % من رأسمالها55بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 

االعمال ، برئيس مجلس اإلدارة األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأقارب ذوي عالقة، ستتم بين الشركة وشركة داني التجارية
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 والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 القرار: ممتنع

 
 

 :شركة جرير للتسويق
 م23-04-2018

األول والثاني ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع ، القوائم المالية، تقرير مراجع الحسابات، مجلس اإلدارة تقرير :التصويت على
، م31/12/2017مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  صرف، م2017والثالث والرابع من العام المالي 
على تفويض ، إخـتيار مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

 م2018اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي مجلس 
 القرار: نعم

 
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية :التصويت على

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ، بين الشركة وشركة بروج العالميةاألعمال والعقود التي ستتم ، لالستثمارات التجارية
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ، وشركة جرير العقارية  األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة، أسواق المستقبل للتجارة

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ، لشركة وشركة إمتياز العربيةاألعمال والعقود التي ستتم بين ا، تري الين لحلول األعمال
 األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، روبين العربية
 القرار: ممتنع

 
 :شركة اإلتصاالت السعودية

 م26-04-2018
تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء ، القوائم المالية، تقرير مراجع حسابات، مجلس اإلدارة تقرير :التصويت على

 المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، على توصية لجنة المراجعة
 القرار: نعم

 
 م28/4/2018ميالدية تبدأ من تاريخ انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابعة، ولمدة ثالث سنوات  :التصويت على
 القرار: ممتنع

 
 

 :الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 م30-04-2018

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن ، تقرير مراجع الحسابات، القوائم المالية، مجلس اإلدارة تقرير :التصويت على
صرف مكافآة أعضاء لجنة المراجعة  و صرف مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة،  اإلدارة إبراء ذمة أعضاء مجلس، م2017العام المالي 

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، م2017عن عام 
 القرار: نعم

 
والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الزاهد األعمال ، AMCاألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة  :التصويت على

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة، للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة
تشكيل لجنة ، م20/6/2021 م ومدتها ثالث سنوات وتنتهي في21/6/2018من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ في 

م وتنتهي في 21/6/2018المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة القادمة والتي ستبدأ في 
 م20/6/2021

 القرار: ممتنع
 

 بنك الجزيرة: 
 م09-05-2018
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تعيين مراجعي ،  إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة،  الحساباتتقرير مراقبي ،  القوائم المالية،  تقرير مجلس اإلدارة: على التصويت
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام ،   الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

 م31/12/2017المالي المنتهي في 
 القرار: نعم

 
األعمال والعقود التي ستتم بين ،  بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو عالقة) والعقود التي ستتم األعمال :التصويت على

األعمال والعقود التي ستتم ،  شركة أمان لوكالة التامين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو عالقة)
األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد هللا ،  و عالقة)بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية (طرف ذ

 األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد اإلخوة للتنمية،  القصبي
 القرار: ممتنع

 
 :شركة دله للخدمات الصحية

 م22-05-2018
توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على ،تقرير مجلس االدارة ، القوائم المالية ، مراجع حسابات : تقريرعلى التصويت

إبراء ذمة أعضاء ،تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة ،م 2017المساهمين عن عام 
الساس والمتعلقة بشراء الشركة ألسهمها وبيعها ) من النظام ا16تعديل المادة رقم ( ،مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،مجلس اإلدارة 

) من النظام األساس 21تعديل المادة رقم (، ) من النظام األساس والمتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة19تعديل المادة رقم (، وإرتهانها
) 32تعديل المادة رقم (، نة المراجعة) من النظام األساس والمتعلقة بلج26تعديل المادة رقم (، والمتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة

تعديل المادة ، ) من النظام األساس والمتعلقة بميزانية الشركة43تعديل المادة رقم (، من النظام األساس والمتعلقة بدعوة الجمعية العامة
تفويض مجلس اإلدارة ، الت المقترحةإعادة ترقيم مواد النظام االساس وفق التعدي، ) من النظام األساس والمتعلقة بتوزيع األرباح44رقم (

 م2018 بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي
 القرار: نعم

 
األعمال ، عضو تنفيذي في عمل منافس لنشاط الشركة اشتراك، في عمل منافس لنشاط الشركة مستقل عضو اشتراكعلى:  التصويت

االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية ، للسفر والسياحة المحدودةوالعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين 
االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين ، االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية،  )ATSلتوطين التقنية (

االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين ، الشركة وبين ومصرف الراجحي االعمال والعقود التي ستتم بين، شركة المشفى الطبية
 المهندس/ طارق بن عثمان القصبي (عضو غير تنفيذي) حيث لديه مصلحة مباشرة فيها

 القرار: ممتنع
 

 :مجموعة صافوال
 م27-05-2018

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على ،  مجلس اإلدارةتقرير ،  تقرير مراجع الحسابات،  : القوائم المالية الموحدةعلى التصويت
توصية لجنة المراجعة ، مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،  إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة،  م2017مساهمي الشركة عن العام 

 بخصوص تعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها
 القرار: نعم

 
االعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستتم بين ، تعيين عضواً في لجنة المراجعة بمجموعة صافوال :على يتالتصو

االعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ستتم ، شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة حائل للتنمية الزراعية
االعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات زيوت الطعام والتي ، ة للسكر (شركة تابعة لصافوال) وشركة المخابز الغربيةبين الشركة المتحد

االعمال والعقود المتمثلة في ، ستتم بين شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (شركة تابعة لقطاع صافوال لألغذية) وشركة المراعي
االعمال والعقود المتمثلة في ،ي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة ميار لألغذية والت  شراء منتجات غذائية
االعمال والعقود  ،والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة دل مونتي العربية السعودية  شراء منتجات غذائية

ي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة المتمثلة في شراء منتجات غذائية والت
االعمال والعقود المتمثلة في شراء منتجات غذائية والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة مصنع المنهل ،

االعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع ، والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة  ير مواقعاالعمال والعقود المتمثلة في تأج،للمياه المحدودة 
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، لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة المهباج الشامية للتجارة
ها داخل مراكز أسواق بنده والتي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة االعمال والعقود المتمثلة في تأجير مواقع لبيع منتجات

االعمال والعقود المتمثلة في إيجار محالت تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية والتي  ،لصافوال) وشركة دل مونتي العربية السعودية
االعمال والعقود ، % لصافوال49مات الغذائية المملوكة بنسبة ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة هرفي للخد

المتمثلة في بيع منتجات زيوت طعام والتي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافوال) وشركة هرفي للخدمات الغذائية 
ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة االعمال والعقود المتمثلة في بيع منتجات السكر والتي ، % لصافوال49المملوكة بنسبة 

االعمال والعقود والمتمثلة في إيجار محالت تجارية والتي ، % لصافوال49لصافوال) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 
 % لمجموعة صافوال29,99سبة ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة كنان للتطوير الدولية العقاري والمملوكة بن

 القرار: ممتنع
 
 

 :شركة الراجحي للتأمين التعاوني
 م30-05-2018

تحديث الئحة الحوكمة الداخلية، المتضمنة ، تقرير مجلس اإلدارة،  تقرير مراجع الحسابات،  : القوائم المالية الموحدةعلى التصويت
إبراء ذمــة أعضـاء ، الترشيحات والمكأفات و لجنة األستثمار و اللجنة التنفيذيهسياسات لجنة المراجعة و لجنة إدارة المخاطر و لجنة 

، عيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،  مجلس اإلدارة
  ،م30/05/2018ية العامة للشركة بتاريخ م وحتى إنعقاد الجمع15/04/2018إجازة أعمال المجلس ابتداء من تاريخ 

 القرار: نعم
 

قرار مجلس االدارة ، تشكيل أعضاء لجنة المراجعة المرشحين، بين من اإلدارة مجلس أعضاء إنتخاب على لتصويت :على التصويت
، الشركة و مصرف الراجحيلعقود واألعمال التي ستتم بين ) ، بتعيين عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي) ،( ممثل لمصرف الراجحي
العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و شركة فرسان للسفر ، العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و مجموعة الراجحي القابضة

لفارابي العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و شركة ا، العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و شركة هوبر المحدودة، والسياحة
العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و ، العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية، للبتروكيماويات

العقود واألعمال ) ،(ARTA العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة تكافل الراجحي، شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين
 )العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لصناعة السجاد (ماتيكس، تي ستتم بين الشركة و شركة الرؤية الخضراءال

 القرار: ممتنع
 

 :شركة اإلتصاالت السعودية
 م07-06-2018

مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها م. وعلى 2018/6/7تشكيل لجنة المراجعة، لدورة المجلس السابعة، تبدأ من  :على التصويت
 ) لایر سنويا لكل عضو100.000البالغة ( 

 القرار: ممتنع
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 اجتماع مجلس الصندوق
 

سبتمبر وشهر ديسمبر وسيتم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق في شهر  ،لم يتم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق خالل النصف االول من العام
 .2018للعام 

 
 :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
0TUcapital.com-www.alrajhiU0T  

 1010241681سجل تجاري رقم 
 37/07068 رقم  المالية السوق هيئة رخصة
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 تعليق مدير الصندوق
 

ويعزى ذلك االرتفاع الحاد إلى عدة عوامل أهمها االرتفاع في عائدات السندات وارتفاع في معدل  ،2018عام النصف االول من في تقلبات حادة العالمية  األسهمشهدت أسواق 
  .التضخم وتوجهات البنك المركزي االمريكي، وتصاعد الحرب التجارية العالمية ، وارتفاع الدوالر االمريكي وتقييمات متوسعة

 
السوق رقية األسس االقتصادية في المملكة وتتحسن ٪ خالل النصف األول مدفوًعا ب15.1وحقق مكاسب بنسبة منطقة في الالرائد سوق السعودي أداء ال كانمن ناحية أخرى ، 

 لتصنيفمراجعة ا، خالل 2019لألسواق الناشئة ابتداء من عام  فوتسي ومؤشرمؤشر مورغان ستانلي في  السوق السعودي جرادإلإلى وضع األسواق الناشئة نتيجة السعودي 
 .السنوي

 
األسواق اإلقليمية شهدت  بينما٪ على التوالي. 2.3٪ و 3.7٪ و 5.9٪ و 8.9الكويت بنسبة  سوقأبوظبي و سوققطر و سوقمصر و سوق بين األسواق اإلقليمية األخرى ، ارتفع منو

 ٪).1.6-البحرين (سوق ٪) و10.3-عمان (وسوق ٪) ، 16.3-دبي (سوق انخفض حيث  ا،األخرى انخفاض
 

انخفاض سنوات، بسبب  10 حواليبعد  2018دون سعر الليبور األمريكي خالل فبراير معدالت ، بعد أن انخفضت الللمؤشر السايبور القياسيارتفاًعا حاًدا وفقًا  الفائدة أسعارسجلت 
منذ ذلك الحين لتتجاوز الريال السعودي بشكل حاد  سعار الفائدة علىارتفعت أالبنك المركزي األمريكي، أسعار الفائدة قبل  ساما رفعومع . السيولة في النظامتوفر النمو االئتماني و

 .الليبور األمريكي معدلنقطة أساس في  61نقطة أساس تقريباً مقابل  69السايبور عبر المنحنى بمقدار  معدلعلى أساس سنوي ، ارتفع متوسط . والليبور عبر منحنى العائد
 

 وتعديلها االستراتيجية مراجعة . تتموالتحليل القطاعي والسيولة وبيئة االئتمان الكلية االقتصادية العوامل وتقييم البحوث على مبنية اريةاستثم قرارات بإصدار الصندوق إدارة تقوم
 .الوحدات لمالكي المخاطر ومعتدلة عالية عائدات تحقيق للسوق بهدف المحركة العوامل الى استنادا

 
 

تركيز الصندوق نحو لاألداء اإليجابي عزى وي .ؤشر االرشاديللم % 17.33 مقارنة ب 2018% خالل النصف االول لعام 16.94 عائد لالسهم السعوديةقدم صندوق الراجحي 
 القطاعات المصرفية والبتروكيماوية.

 
 .اليستثمر مدير الصندوق او أي طرف نظير في هذا الصندوق

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

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

 لالستثمار البالد شركة
 السعودية العربية المملكة
 المالية، البالد .الرئيسي المركز
 11411 الرياض 140 ب ص | فهد الملك طريق
 0112906299 فاكس 920003636 :المجاني : الرقم

clientservices@albilad-capital.com : البريد اإللكتروني 
www.albilad-capital.com : الموقع االلكتروني   

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

 
  وصالحيات االقتراض: السعودية لألسهم الراجحي إلى حاملي وحدات صندوق بيان

 
 تم إصدار وحدات الصندوق ونقلها واستبدالها وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ووفقا لشروط وأحكام الصندوق.

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

 
 :االستثمار وحدود مخالفة قيود

 

 المخالفة                                                                      
تاريخ انتهاء 

 المخالفة
تاريخ بدء 

 # المخالفة
) من الئحة صناديق االستثمار حيث قام  الصندوق بتجاوز الحد األعلى في االستثمار في مصرف الراجحي بنسبة 3-الفقرة ( ز 41تم مخالفة المادة  

 Mar-18 22-Mar-18 1-23 %. متجاوزا القيمة السوقية للشركة في المؤشر االرشادي.17.79
 
 

 المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.لم يتم تسجيل أي مخالفة لصالحيات االقتراض 
 :القانوني المحاسب

 

http://www.alrajhi-capital.com/
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 يونج & إيرنيست
 فهد الملك طريق السادس الطابق الفيصلية برج
 11461 الرياض 2772 ب ص

 السعودية العربية المملكة
 4654240(11) 966+ :رقم هاتف
 4651663(11) 966+رقم:  فاكس

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

 وشروط وأحكام الصندوق، وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة لكل من:
 لمحاسبية لتلك القوائم.صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة ا •
 المركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة. •

 
 0TUcapital.com-www.alrajhiU0Tلالطالع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي لألسهم السعودية ، يرجى زيارة موقعنا 
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