
 

 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروطقراءة احملتملني  املستثمرين وعلى الصندوق، وحدات لشراء هلم املتاحة الفرصة دارسة من املستثمرين لتمكني أساسية بصورة املعلومات خملص إعداد مت
 .قبل اختاذ أي قرار استثماري يف هذا الصندوق األخر واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و

 



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1
 هيئة جملس عن الصدارة االستثمار صناديق الئحة ألحكام وفقا معد مفتوح استثماري صندوق األساسية وهو املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق
 .للصندوق املعية الشرعية اهليئة جلنة قبل من اجملازة الشرعية الضوابط مع متوافقا السعودية العربية اململكة يف املالية السوق

 األهداف االستثمارية .2
 االستثمار خالل منحتقيق النمو على املدى الطويل  إىل الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق األساسية هو املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 . الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة السعودية األسهم أسواق يف املدرجة املالية األوراق بني من املواد األساسية قطاع يف العاملة الشركات أسهم يف

األسواق  يفاملواد األساسية  قطاع شركات مجيع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص إسرتشادي مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر
 سرتشادياالاستخدام املؤشر  يتم حيث ، (Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) الشرعيةمع الضوابط  املتوافقةالسعودية 

 االستثمارية االسرتاتيجية مع يتوافقللصندوق مبا  االسرتشادي املؤشركمجال استثماري استداليل للصندوق وحيق ملدير الصندوق االستثمار خارج 
 أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن (www.alrajhi-capital.com)الشركة  موقع علىاالطالع على معلومات املؤشر  وميكن للصندوق
 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات

 

 سياسات االستثمار وممارساته .3
 التايل اجلدول يوضح كما  رئيسي، بشكل السعودية األسهم أسواق يف املدرجة األساسية املواد قطاع يف االستثمار على الصندوق سياسية ترتكز

 :الصندوق يف االستثمارات تركيز سياسة

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

قطاع املواد األساسية أسهم 50% 100%  

أخرى قطاعات أسهم 0% 30%  

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%
 وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات عاما   طرحا   املطروحة األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 املتداولة الصناديق
%30  %0  املتداولة العقارية الصناديق وتشمل متداولة/ عاما   طرحا   املطروحة املالية األوراق 

أدوات وصناديق أسواق النقد يف ظل الظروف من أصول الصندوق على شكل نقد أو يف  %50* ميكن ملدير الصندوق أن حيتفظ بنسبة أعلى من 

 االستثنائية.

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4

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


  يعترب الصنننننننندوق صنننننننندوق اسنننننننتثمار عايل املخاطر، وتبعا  لذلت أن على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينل من املخاطر الرئيسنننننننة ال  قد
 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

  األداءليس هناك تأكيد أن األهداف االسنننتثمارية للصنننندوق سنننوف تتحقق وذلت ألن ظروف السنننوق وطرق التداول يف ت أ مسنننتمر كما أن 
 ال يعترب ضمانا  لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق

  مقارنة باملؤشنر االسنرتشنادي سنيتكرر أو  الصنندوق ئر كبأة أو أن أداءخسناأي ضنمان بأن األرباح سنوف تتحقق أو أنل لن يتم تكبد  يوجدال
 مياثل األداء السابق.

 بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أن أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن. 
 اشرتكواأقل من السعر الذي وقد يكون مبلغ االسرتداد مارهم، أن على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءا  من أو كامل استث 

. وقد تنخفض قيمة االسنننننننتثمارات الرئيسنننننننة للصنننننننندوق ورمبا ال يسنننننننتطع مالكي الوحدات اسنننننننرتداد املبلغ الذي اسنننننننتثمرو  يف الصنننننننندوقبل يف 
 الصندوق.

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

 يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر وال  تشتمل وال تنحصر على التايل:أن أن 

 مخاطر سوق األسهم
ن بأن الصندوق يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم ال  هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية، ويف الوقت ذاتل ال يوجد أي تأكيد أو ضما 

أن مجيع األسهم  سيحقق أداء  إأابيا. وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر ال  ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن املستثمر يدرك
و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان  ية.عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلت الشركات ال  تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارج

 للتقليل من خماطر هذ  التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.
 

 مخاطر القطاع
للت أ يف ذلت القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز على االستثمار قد يركز الصندوق يف استثمار  على أحد القطاعات مما أعل الصندوق عرضة للت أ تبعا  

 نوعا.يف أحد القطاعات بعينل إال يف حال توافر فرص منو كبأة لذلت القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر ت
 

 مخاطر العمالت
علق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت ال  تشكل قوام استثمارات الصندوق من ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر ال  تت

 ملخاطر. شأنل أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنل أن يقلل من تلت ا
 

 نمخاطر االئتما
وق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات يف حال استثمار أصول الصند 

 أو االلتزامات املرتتبة عليل يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيا .
 

 المخاطر االقتصادية
ر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق ال  يستثمر فيها الصندوق. وعليل؛ فإن أي ت يأات ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاط

 معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( ال  تستثمر فيها األموال، قد يكون لل أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. 



 
 
 

 مخاطر عدم الشرعية
ستبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غأ متوافقة مع املعايأ الشرعية للهيئة الشرعية، مما قد يؤدي إىل اضطرار تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال ا

من اهليئة  مدير الصندوق لبيع تلت األسهم بسعر قد يكون غأ مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة
 خلاصة مبدير الصندوق من شأنل أن أعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.الشرعية ا

 
 مخاطر السيولة

سرتدة يف يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات امل
 % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معل مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.10تعادل  تعاملأي يوم 

 
 المخاطر القانونية

الشركات ال  استثمر فيها قد تواجل الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وتأيت تلت املخاطر من 
 الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 
 المخاطر السياسية

 أداء الصندوق قد يكون متأثرا بت يأ احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يأ القوانني يف تلت البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
 

 األخرى الستثماراتا مخاطر
 هذ  وتعترب ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع ل رض

 وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلت ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،
 .الوحدة

 
 التمويل مخاطر

 مدير إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار ل رض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف
 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثماراتل بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق،

 
 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحث على بناء الصندوق افيه يستثمر وال  ائتمانيا املصنفة غأ الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير بل يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي
 

 الناشئة األسواق مخاطر



 السوق صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد وال  ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد
 الكم بأن علما. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طياتل بني حيمل قد األسواق ذ ه مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل

 يف تستثمر مالية أوراق يف استثمر حال يف ولذلت،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكرب
 أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق يواجل فقد الناشئة األسواق

 .وحداتل وسعر الصندوق
 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر
 عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبأ بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسن بديل وجود وعدم مغياهب أو ماستقالته
 

 المصالح تضارب مخاطر
 يف الصندوق مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبن الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر ال  احلاالت يف املخاطر  هذ تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 
 الُمصِدر مخاطر

 نوع على سلبا تؤثر ال  احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والت أات النظأ، /املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف الت يأات وتشمل
 وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتايل ملأسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذلت إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني

 .سلبا الوحدة
 

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

 أن أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر وال  تشتمل وال تنحصر على التايل:

 مخاطر سوق األسهم
الصندوق  يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم ال  هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية، ويف الوقت ذاتل ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن 

يدرك أن مجيع األسهم سيحقق أداء  إأابيا. وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر ال  ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن املستثمر 
و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان  عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلت الشركات ال  تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.
 لصندوق تبعا لظروف السوق.للتقليل من خماطر هذ  التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف ا

 
 مخاطر القطاع

على االستثمار  قد يركز الصندوق يف استثمار  على أحد القطاعات مما أعل الصندوق عرضة للت أ تبعا  للت أ يف ذلت القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز
 يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.يف أحد القطاعات بعينل إال يف حال توافر فرص منو كبأة لذلت القطاع وباملقابل 

 
 مخاطر العمالت

ق من ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر ال  تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت ال  تشكل قوام استثمارات الصندو 
 ت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنل أن يقلل من تلت املخاطر. شأنل أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جماال



 
 نمخاطر االئتما

املستحقات يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد  
 يل يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيا .أو االلتزامات املرتتبة عل

 
 المخاطر االقتصادية

أي ت يأات  ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق ال  يستثمر فيها الصندوق. وعليل؛ فإن
   تستثمر فيها األموال، قد يكون لل أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( ال

 
 
 

 مخاطر عدم الشرعية
د يؤدي إىل اضطرار تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غأ متوافقة مع املعايأ الشرعية للهيئة الشرعية، مما ق

سهم بسعر قد يكون غأ مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة مدير الصندوق لبيع تلت األ
 الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنل أن أعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.

 
 مخاطر السيولة

قدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات املسرتدة يف يتعرض الصندوق ملخاطر عدم ال
 % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معل مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.10تعادل  تعاملأي يوم 

 
 المخاطر القانونية

ال  استثمر فيها قد تواجل الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وتأيت تلت املخاطر من الشركات 
 الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 
 المخاطر السياسية

 وق قد يكون متأثرا بت يأ احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يأ القوانني يف تلت البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.أداء الصند
 

 األخرى االستثمارات مخاطر
 هذ  وتعترب ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع ل رض

 وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلت ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،
 .الوحدة

 
 التمويل مخاطر

 مدير إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار ل رض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف
 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثماراتل بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق،



 
 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحث على بناء الصندوق افيه يستثمر وال  ائتمانيا املصنفة غأ الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير بل يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي
 

 الناشئة األسواق مخاطر
 السوق صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد وال  ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد

 الكم بأن علما. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طياتل بني حيمل قد األسواق ذ ه مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل
 يف تستثمر مالية أوراق يف استثمر حال يف ولذلت،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكرب

 أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق يواجل فقد الناشئة األسواق
 .وحداتل وسعر الصندوق

 
 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبأ بشكل الصندوق أداء يعتمد 
 .مناسن بديل وجود وعدم مغياهب أو ماستقالته

 
 المصالح تضارب مخاطر
 يف الصندوق مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبن الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر ال  احلاالت يف املخاطر  هذ تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 
 الُمصِدر مخاطر

 نوع على سلبا تؤثر ال  احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والت أات النظأ، /املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف الت يأات وتشمل
 وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتايل ملأسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذلت إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني

 .سلبا الوحدة
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 .)( العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس1

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

-2.17 -12.43 20.60 5.12 

 

 .)أو منذ التأسيس(( إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية 2

 % العائد السنوي
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
5.12% -0.63% 15.45% 15.36- % 14.16- % 27.52% 3.99% 5.73% 13.83% 27.50% 

 

 صندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيسال( أداء 3

 % السنوي األداء
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق %-14.16 15.36%- 15.45% 0.63%- 5.12%
 االسترشاديالمؤشر  %-16.41 26.04%- 22.19% 4.67%- 1.98%

 

 ( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

 .الصندوق يف احملصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 تقارير الصندوق( 5

موقعنا االلكرتوين  ل وذلت من خالمقابل االسنننننننننننتثمارية واملسنننننننننننتثمرين احملتملني احلصنننننننننننول على نسنننننننننننخ من هذ  القوائم دون يسنننننننننننتطيع مالكي الوحدات 
capital.com-www.alrajhi 

 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب (ب)

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


 رسوم اإلدارة

 منتسنننتقطع  و تقوميعملية  كل  عندالنسنننبة  هذ  وحتتسنننن. الصنننندوقأصنننول  أمجايلمن  سننننويا% 1.75إدارة بنسنننبة  أتعاب الصنننندوق مدير يسنننتحق
 .ميالدي شهر كل  هنايةعند  الصندوق أصول

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني سنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
 لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنويا  من قيمة األصول %( 0.15-0.07%)

  من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال  قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال 

 الضرائب

 ألطراف تدفع ال  الرسننننوم أو الصننننندوق مع املربمة العقود أو الصننننندوق على فرضننننها يتم أخرى ضننننرائن وأي املضننننافة القيمة ضننننريبة الصننننندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظأ أخرى

 التعاملرسوم 

 تدفع وال  األسنننواق يف السنننائدة العموالت حسنننن املالية األوراق وبيع شنننراء وعمليات صنننفقات عن الناجتة التداول ورسنننوم عموالت الصنننندوق يتحمل
 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

 إدارة جملس أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارتل، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل
 واحلفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق
 الصندوق يتحمل كما(  ذلت من أقل الرسوم نسبة كانت  حال يف 150,000) أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25( والضرائن

 .فقط الفعلية الرسوم

 رسوم اإلدارة
الصندوق حتتسن على أساس  إمجايل أصول% من 1.75

ويتم خصمها من أصول  تراكمياُ  يومي بشكل ملسنوي وحت
 الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

 أتعاب احملاسن القانوين
 على ثابت مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 35,000 أقصى حبد

 اشهر ستل كل  وتدفع تراكميا   يومي بشكل ملوحت سنوي أساس

 رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
ثابت على أساس  مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 5,000 أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام  بشكل يومي تراكميا   ملحتو سنوي  

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة

الصندوق نصيبل منها  يتحمل سنويا   لاير 30,000 أقصى حبد
بقدر حجم أصولل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى 

 هناية يف وختصم  تراكميا   يومي بشكل ملوحتعلى اساس سنوي 
 السنل



 (املالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 7,500

 وتدفع يف هناية العام  بشكل يومي تراكميا   ملحتو 
 حسن معايأ اهليئة الشرعية مئويةحتسن كنسبة  االسهم أرباح تطهأ
 االسرتشادياملؤشر  رسوم

 
سنوي على أساس كمبلغ ثابت لاير سنويا  حتتسن   28,500

 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكميا  يومي وحتمل بشكل 

 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة  حتتسن احلفظ خدمات و احلفظ مصاريف رسوم

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 ال يوجد األخرى اإلدارية اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 مالكي بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات
 ال يوجد

 يتم أو الوحدات مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها
 ال يوجد

  املضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعال  الرسوم مجيع*
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)
الصندوق من خالل موقع شركة السوق املالية تداول   معلوماتيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على 

www.Tadawul.com.sa  ملدير الصندوق أو عن طريق موقعل االلكرتوين   املراكز االستثماريةأوwww.alrajhi-capital.com  أو
 .920005856االتصال خبدمة العمالء على الرقم 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 المالية الراجحي شركة
 فهد امللت طريق ، الرئيس املركز
 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف
 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس
 السعودية العربية اململكة

www.alrajhi-capital.com 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)

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


 

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللت طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)
 شركة دراية المالية (ز)

 الرياض -شارع العليا العام (ح)
  الدور الثاين -مركز العليا  (ط)

 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 

 هاتف (ي)
 33 44 2002 9 (ك)
 فاكس (ل)
 8071 299 966 (م)
 support@derayah.com (ن)
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 قطاع المواد األساسية ألسهمصندوق الراجحي 

 (مفتوح -)صندوق أسهم عام  

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

ِقبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة املواد األساسية على أنل صندوق استثمار متوافق مع املعايأ الشرعية اجملازة من  قطاع ألسهم الراجحيمت اعتماد صندوق 
 لصندوق االستثمار

 الشروط واألحكام

غأ مضنننللة عن أن شنننروط وأحكام هذا الصنننندوق واملسنننتندات األخرى خاضنننعة لالئحة صنننناديق االسنننتثمار، وتتضنننمن معلومات كاملة وواضنننحة وصنننحيحة و 
كما أن على املسنتثمرين قراءة شنروط و أحكام الصنندوق مع مذكرة املعلومات واملسنتندات األخر قبل اختاذ أي قرار اسنتثماري يف هذا .  صنندوق االسنتثمار

ان لدى املسننننتثمر احملتمل أي شننننت يف الصننننندوق. وأن على املسننننتثمر أن يأخذ يف االعتبار وضننننعل املايل وخربتل يف االسننننتثمار وأهدافل االسننننتثمارية. وإذا ك
ية التامة مالءمة هذا االسنننتثمار لل، فإنل أن عليل اسنننتشنننارة خبأ مايل مسنننتقل. كما أن اشنننرتاك املسنننتثمر يف هذا الصنننندوق يكون على مسنننؤوليتل الشنننخصننن

 وسيتحمل أية خماطر تتعلق هبذا االستثمار.

 م20/8/2007 تاريخ إصدار الشروط واألحكام:

 م09/06/2020 الموافق هـ17/10/1441 تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام: 

  م 2007/8/20الموافق ه7/8/1428 بتاريخ الصندوق وحدات طرح في االستمرار على الهيئة موافقةتاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 
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  ملخص الصندوق

 قطاع املواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق اسم الصندوق

 الراجحي املالية مدير الصندوق

 مفتوح الصندوق نوع
 م 2007نوفمرب من عام  الصندوقتاريخ بدء تشغيل 

 السعودي الريال العملة
 عالية درجة المخاطر

 األسهم أسواق يف قطاع املواد األساسية شركات أسهم يف االستثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس زيادة هدف االستثمار
 ضوابط اهليئة  الشرعية للصندوق. السعودية، وفق

 المؤشر االسترشادي
معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات  املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر اسرتشادي خاص

   قطاع املواد األساسية يف األسواق السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية
(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) 

 اعتباري تقر لل أنظمة اململكة هبذ  الصفةأي شخص طبيعي، أو  فيه االشتراك لهم المصّرح
 سعودي لاير  10 الطرح عند الوحدة سعر

 سعودي لاير 10,000 الحد األدنى لالشتراك
 الحد األدنى لالشتراك

 اإلضافي
 سعودي لاير  2,000

 سعودي لاير  2,000 لالسترداد األدنى الحد
أيام قبول طلبات االشتراك 

  واالسترداد
  االستثمار )من األحد إىل اخلميس(مراكز 
 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 

الموعد النهائي الستالم 
 طلبات االشتراك واالسترداد

 قبل الساعة اخلامسة عصرا  من يوم العمل السابق ليوم تعامل

 والثالثاء األحد التعامل أيام
 تقومي يومي من االحد إىل اخلميس التقويم  أيام

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 
  المستردة

يدفع ملالت الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل الذي مت فيل 
)إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيل مجيع الوسائل والرتاخيص 

 متوافرة لدى مدير الصندوق
 االشرتاك مبلغ من 2 % أقصى حبد االشتراك رسوم
 سنويا  من إمجايل أصول الصندوق السنوية 1.75 % اإلدارة رسوم



 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف السنننننوق سننننننويا  من قيمة األصنننننول % 0.02يتحمل الصنننننندوق رسنننننوم حفظ تعادل 
لألوراق املالية ال  يتم سنننننويا  من قيمة األصننننول ( %0.15-%0.07السننننعودية، ويتحمل رسننننوم حفظ ترتاوح بني )
 حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

  من املمكن أن تت أ من وقت ألخر..ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال  قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال 

 رسوم التعامل 
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسن العموالت 

 السائدة يف األسواق وال  تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 أخرى رسوم

الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارتل، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية سيتحمل 
ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إمجايل 

من متوسط صايف قيمة األصول  %0.25رائن( نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والض
 يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلت( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط 150,000السنوية أو )

 

  



 تعريف المصطلحات

 األساسية املواد قطاع ألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

منننننندير الصنننننننننننننننننننننندوق/املنننننندير/ 
 الشركة

 شركة الراجحي املالية 

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص لل حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

أيام قبول طلبات االشننننننننننننننرتاك 
 واالسرتداد  

 مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية  

 طلن بيع وحدات يف الصندوق طلن االسرتداد 

 طلن شراء وحدات يف الصندوق طلن االشرتاك

 هي فرتة بداية الصندوق ال  يتم خالهلا طرح وحدات الصندوق بالقيمة االمسية إىل مجيع املشرتكني فرتة الطرح األويل

 اليوم الذي يبدأ فيل الصندوق أعمالل يوم تش يل الصندوق

 شأهنا أن تؤثر سلبا  على أداء الصندوق كل ظرف أو حادثة من املخاطر

 هو املقياس الذي يتم من خاللل مقارنة أداء الصندوق االستثماري املؤشر االسرتشادي

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيل إعالن سعر الوحدة. يوم اإلعالن

 اليوم الذي يتم فيل حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 األيام ال  يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 



 الشركات املستثمر هبا.قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من  إمجايل أصول الصندوق

 إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق. صايف قيمة أصول الصندوق

حصنننننننننة املالك يف صنننننننننندوق االسنننننننننتثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلت أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة على أهنا   وحدة االستثمار )الوحدة(
 ة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.حص

 املدراء، املسؤولون ، املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

 أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلت وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مالت الوحدة

مؤهل/ مسنننننننتثمرون  مسنننننننتثمر
 مؤهلون

 أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر لل/هلم أنظمة اململكة هبذ  الصفة.

هي الضننننوابط والنسننننن املالية ال  تتبعها اهليئة الشننننرعية ملدير الصننننندوق لتصنننننيف الشننننركات واالسننننتثمارات كاسننننتثمارات  الضوابط الشرعية
 رعية وميكن االستثمار هبا.متوافقة مع الضوابط الش

االصننننننندارات أو االكتتابات األولية العامة ألسنننننننهم للشنننننننركات ال  يتم طرحها طرحا  عاما  لالكتتاب ألول مرة يف السنننننننوق  الطروحات األولية
 األولية.

قت اعتماد زيادة رأس مال هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أسنننننننننننننننهم جديدة مطروحة و  حقوق األولوية
 الشركة.

هي أداة مالية أو عقد تشنننننننتق قيمتل من قيمة أصنننننننول حقيقية أو مالية أخرى )أسنننننننهم وسنننننننندات وعمالت أجنبية وسنننننننلع  عقود املشتقات
وذهن( وتكون لتلت العقود املالية مدة زمنية حمددة باإلضننننافة إىل سننننعر وشننننروط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني 

(، العقود اآلجلنننة  Options(، عقود اخلينننارات )Futuresالبنننائع واملشنننننننننننننننرتي ومن هنننذ  العقود ) املسنننننننننننننننتقبلينننات )
(Forwards( ( املبادالت ،)SWAP وأي عقود مشنننننننننتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضنننننننننوابط الشنننننننننرعية

 للصندوق.

واألفراد واحلكومات من  ة األساسية هلذ  األدوات إأاد السيولة للشركاتقصأة األجل و تعترب الوظيف هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد
العقود املتوافقة مع الضننوابط الشننرعية املراحبة واملضنناربة والوكالة  أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قصننأة األجل وال  تشننمل

 .واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق واإلجارة



هي صنننناديق اسنننتثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة السنننوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية  يق أسواق النقدصناد
وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنننننننع لتنظيم مسننننننناوي على األقل لذلت املطبق على صنننننننناديق االسنننننننتثمار يف اململكة وتسنننننننتثمر 

 وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد 

صناديق االستثمار املتداولة / 
 الصناديق العقارية املتداولة

هي صننننناديق اسننننتثمارية مقسننننمة إىل وحدات متسنننناوية يتم تداوهلا يف سننننوق األوراق املالية خالل فرتات التداول املسننننتمر 
وق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم كتداول أسنننننهم الشنننننركات واملوافق عليها من قبل هيئة السننننن

بلد آخر خاضنع لتنظيم مسناوي على األقل لذلت املطبق على صنناديق االسنتثمار يف اململكة، على أن تكون متوافقة مع 
 الضوابط الشرعية للصندوق.

ن أن تؤثر على أصننول الصننندوق أو أهدافل بشننكل سننليب نتيجة أي هي احلاالت ال  يعتقد مدير الصننندوق أنل من املمك الظروف االستثنائية 
 من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املت أة.

صنننننننننننننناديق االسنننننننننننننتثمار ذات 
 الطرح العام

 هي صنننننناديق اسنننننتثمارية مرخصنننننة وموافق عليها من قبل هيئة السنننننوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا
لتنظيم بلد آخر خاضنننننننننننع لتنظيم مسننننننننننناوي على األقل لذلت املطبق على صنننننننننننناديق االسنننننننننننتثمار يف اململكة ومتوافقة مع 

 الضوابط الشرعية للصندوق

هي مجيع األسننننواق ال  يتم تداول األسننننهم هبا يف اململكة العربية السننننعودية وتشننننمل السننننوق الرئيسنننني تداول وسننننوق منو  أسواق األسهم السعودية
 ومجيع األسواق االخرى ال  يتم من خالهلا تداول األسهم.

 هي ضريبة غأ مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات ال  يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت. ضريبة القيمة املضافة

 

 

 

 

 

  



 :معلومات عامة( 1
 .أ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 الراجحي المالية شركة
 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق املالية 
 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس، طريق امللت فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 
 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 
 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

 

 .د( اسم أمين الحفظ، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة
    (08100-37)   -رقم رخصة هيئة السوق املالية 

 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ، 

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللت طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

http://www.alrajhi-captial.com/
mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/


 :النظام المطبق 2) 

)الشننننركة(، هي شننننركة مسننننافة سننننعودية مقفلة مرخص هلا من هيئة السننننوق املالية )ةاهليئة أو اجلهة املنظمةة ملمارسننننة أنشننننطة اإلدارة ة شننننركة الراجحي املالي
 (37/07068رقم )والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالت طية والرتتين وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية، مبوجن رخصة هيئة السوق املالية 

 ىائح األخر الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح، خيضع كال من الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحل التنفيذية واألنظمة واللو 
 ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 .لصندوقوصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع ا .1

 االستثمار خالل منحتقيق النمو على املدى الطويل  إىل الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق األساسية هو املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق
 .الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة السعودية األسهم أسواق يف املدرجة املالية األوراق بني من املواد األساسية قطاع يف العاملة الشركات أسهم يف

 .بيان يوضح سياسات االستثمار و ممارساته ، بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق .2
 االستثمارية؛ أهدافل حتقيق من ليتمكن التالية االستثمارية االسرتاتيجيات الصندوق سيستخدم

 
 يشمل وقد أسواق األسهم السعوديةاملدرجة يف  قطاع املواد األساسية يف رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافل الصندوق حيقق .1

 . األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلت
 
 

 التايل اجلدول يوضح كما  رئيسي، بشكل السعودية األسهم أسواق يف املدرجة األساسية املواد قطاع يف االستثمار على الصندوق سياسية ترتكز .2
 :الصندوق يف االستثمارات تركيز سياسة

 االستثمار نوع األدىن احلد األعلى احلد

 قطاع املواد األساسية أسهم 50% 100%

 أخرى قطاعات أسهم 0% 30%

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%

30% 0% 
 وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات عاما   طرحا   املطروحة األخرى االستثمار صناديق

 املتداولة الصناديق

%30  املتداولة العقارية الصناديق وتشمل متداولة/ عاما   طرحا   املطروحة املالية األوراق %0 

 ظل يف النقد أسواق وصناديق أدوات يف أو نقد شكل على الصندوق أصول من %50 من أعلى بنسبة حيتفظ أن الصندوق ملدير ميكن* 
 .االستثنائية الظروف



 التصنيف وكاالت من ثالث من واحدة حتدد  ما حسن النقد أسواق أدوات الستثمارات النظأة لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد وسيكون
 النقد أسواق أدوات يف االستثمار يتم ولن -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتايل  أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماين

نظأة غأ مصنفة . وسيكون االستثمار يف صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء   و مع أطراف/أو
على األداء والسيولة واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون احلد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظأ حسن القيود املنصوص عليها يف الئحة 

 .عليها تعديل وأي مارصناديق االستث
 

 الصندوق يسعى واحملاسبية املالية املعايأ من جمموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية مبزايا تتمتع ال  الشركات على االختيار يف الرتكيز يتم .3
 املخاطر من املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق هبدف املالئمة االستثمار أسالين تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق
 . سنوي ربع بشكل حتديثل يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال طبيعة حسن

 

 رقم الفقرة يف سابقا   املذكورة املالية واألوراق أسواق األسهم السعودية يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار يرتكز الصندوق أهداف على بناء .4
 أصول قيمة صايف من% 10 أقصى وحبد هبا املستثمر الدولة عملة حسن األخرى العربية املالية األسواق من أي يف االستثمار إمكانية مع (2)

 بأسواق املدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس األخرى العربية املالية األسواق يف واملدرجة املستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق
 يف االستثمار للصندوق ميكن كما  والنظامية، والسياسية االقتصادية العوامل حيث من املستهدف السوق تقييم إىل باإلضافة األسهم السعودية

 . تابعيل أو الصندوق مدير قبل من املدارة الصناديق أو تابعيل أو الصندوق مدير قبل من املصدرة املالية األوراق
 

 . عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف املذكورة االستثمار بقيود التقيد سيتم .5
 

 طلبات ت طية ل رض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق حيق .6
 . االسرتداد

 

 أقصى حبد أخرى عربية مالية أسواق يف االستثمار للصندوق أوز كما  السعودي األسهم أسواق يف أساسي بشكل باالستثمار سيقوم الصندوق .7
 . الصندوق أصول قيمة صايف من% 10

 

 شروط يف احملددة االستثمار قيود حسن وذلت للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات الصناديق يف االستثمار للصندوق حيق .8
 و األخرى عاما   طرحا   املطروحة الصناديق يف االستثمار يتجاوز ال أن على عليها، تعديل أي أو االستثمار صناديق والئحة الصندوق وأحكام

 . الصندوق أصول قيمة صايف من% 50 مقدار  ما جمتمعل النقد أسواق وصناديق املتداولة الصناديق
 

 مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو اهليئة عن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد .9
 تكون أن على الصندوق باستثمارات املتعلقة املخاطر من التحوط ومتطلبات االستثمارية األهداف وحتقيق للمحفظة الفعالة اإلدارة ل رض للهيئة

 .الصندوق أصول قيمة صايف من٪  10 ذلت يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة
 

 
 
 



 :مدة صندوق االستثمار  4 )
 المدة الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح

 :قيود/حدود االستثمار  5 )
وأي تعديل  اتيلتزم مدير الصندوق خالل إدارتل للصندوق بالقيود واحلدود ال  تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوم

 . عليها

 :العملة  6 )

املية الرئيسة على عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي ال  سيقّوم هبا استثماراتل ووحداتل. وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت الع
عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف تاريخ االشرتاك. ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غأ 

 لتلت العمالت عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )
 .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها .1

 رسوم اإلدارة
% سنويا من إمجايل أصول الصندوق، وحتتسن هذ  األتعاب عند كل يوم تقومي و يتم 1.75مقدارها  إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 

 خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي.
 رسوم أمين الحفظ

ويتحمل رسننننوم لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف السننننوق السننننعودية، سنننننويا  من قيمة األصننننول % 0.02يتحمل الصننننندوق رسننننوم حفظ تعادل 
 لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنويا  من قيمة األصول ( %0.15-%0.07حفظ ترتاوح بني )

 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال  قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال  من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.

 الضرائب
 تدفع ال  الرسوم أو الصندوق مع املربمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائن وأي املضافة القيمة ضريبة صندوقال يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظأ أخرى ألطراف

 رسوم التعامل

عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسن العموالت السائدة يف األسواق وال  يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة 
 تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 
 



 رسوم أخرى
 إدارة جملس أعضاء ومكافآت بيةالرقا والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارتل، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل
 التعامل مصاريف باستثناء) األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق

 يتحمل كما(  ذلت من أقل الرسوم نسبة كانت  حال يف 150,000) أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25( والضرائن واحلفظ
 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق

 رسوم اإلدارة
 ملالصندوق حتتسن على أساس سنوي وحت إمجايل أصول% من 1.75
ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل  تراكمياُ  يومي بشكل

 شهر ميالدي

 أساس على ثابت مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 35,000 أقصى حبد أتعاب احملاسن القانوين
 اشهر ستل كل  وتدفع تراكميا   يومي بشكل ملوحت سنوي

ثابت على أساس سنوي   مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 5,000 أقصى حبد رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
 وتدفع يف هناية العام  بشكل يومي تراكميا   ملحتو 

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة
الصندوق نصيبل منها بقدر  يتحمل سنويا   لاير 30,000 أقصى حبد

حجم أصولل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس 
 السنل هناية يف وختصم  تراكميا   يومي بشكل ملوحتسنوي 

 (املالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
 ملحتو ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 7,500

 وتدفع يف هناية العام  بشكل يومي تراكميا  
 حسن معايأ اهليئة الشرعية مئويةحتسن كنسبة  االسهم أرباح تطهأ

سنوي وحتمل على أساس كمبلغ ثابت لاير سنويا  حتتسن   28,500 االسرتشادياملؤشر  رسوم
 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكميا  يومي بشكل 

 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة  حتتسن احلفظ وخدمات احلفظ مصاريف رسوم

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 اإلدارية اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى
 ال يوجد

 مالكي بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات
 ال يوجد

 الوحدات مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم *
 **مجيع الرسوم أعال   قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة



 .مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات .2
 رسوم االشتراك

 النسبة هذ  ختفيض وميكناالشرتاك.  مبلغ من أقصى% كحد 2بنسبة  اشرتاك كل  قيمة من مسرتد غأ اشرتاك رسم الصندوق مدير يستحق
  الصندوق مدير من بقرار

 
 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق أي ج( 

 ال يوجد

 :التقويم والتسعير  8 )
 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

 :يلي كما تقومي يوم كل يف الصندوق أصول بتقومي الصندوق مدير يقوم
 سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافا   إغالق سعر هلا يتوفر ال  الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 وحقوق األولية الطروحات يف هبا املشاركة متت ال  األسهم تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل اإلغالق
 صناديق يف االستثمار حالة ويف بل، املكتتن احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولوية

 بل، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحداهتا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار
 الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عنل معلن سعر آخر اعتماد سيتم

 .للصفقة اإلمسية للقيمة وإضافتل

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 السنننننناعة قبل أعال  )أ( الفقرة يف إليل االشننننننارة مت كما  الصننننننندوق يف أصننننننل كل  لقيمة وفقا اخلميس إىل األحد من يوميا   الصننننننندوق أصننننننول تقومي سننننننيتم
 التعامل. ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما  مساء ، اخلامسة

 .التقويم أو الخطأ في التسعيرج( اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في 

 بشكل وحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقومي عند املتضررين الوحدات مالكي مجيع وتعويض توثيق سيتم
 فورا   ذلت عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبتل تشكل التسعأ أو التقومي يف خطأ أي عن فورا   اهليئة إبالغ سيتم كما.   خاطئ

 .الصندوق تقارير ويف تداول وموقع املالية الراجحي موقع يف

 .د( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد

مقسومة على  املرتاكمة()إمجايل األصول ناقصا  املستحقات ناقصا  املصروفات باستخدام املعادلة التالية:  صايف قيمة األصول لكل وحدة يتم حساب 
قومة إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة. ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات م

 بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.



 .وقت نشر سعر الوحدة، وتكرارهاهـ( مكان و 

 يوم يف الشننركة موقع يف الوحدة سننعر نشننر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم يف مسنناء   اخلامسننة السنناعة قبل تداول موقع يف الوحدة سننعر نشننر سننيتم
 .التقومي يوم يلي الذي العمل

 :التعامالت 9 )
 .واالستردادأ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك 

مل  وهي األيام ال  يتم بناء  عليها بيع وحدات الصندوق واسرتدادها والتحويل ويف حالة الثالثاءالتعامل يف الصندوق بناء على تقومي يوم األحد ويوم  سيتم
 التعامل التايل.يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق يف يوم 

 .بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحداتب( أقصى فترة زمنية 

ال  مت فيها حتديد سننعر االسننرتداد، أو الوقت  التعامل ليومسننيتم الدفع ملالت الوحدات عوائد االسننرتداد املناسننبة قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل 
 سبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.الذي تكون فيل مجيع الوسائل والرتاخيص )إن وجدت( املنا

 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 العاملية العمالت من أخرى عملة بأي املسنننننننتثمرين اشنننننننرتاكات وتقبل ووحداتل، اسنننننننتثماراتل هبا سنننننننتقّوم ال  وهي السنننننننعودي الريال هي الصنننننننندوق عملة
 خماطر الصنننننندوق عملة غأ بعملة اسنننننتحقاقاهتم حتويل يف الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلت يف األسنننننواق يف السنننننائد الصنننننرف سنننننعر أسننننناس على الرئيسنننننية
 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلت الصرف سعر تذبذب

 .د( الحاالت التي يؤجَّل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو تأجيل فيها ميكنل ال  واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلت -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 أو عام بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها ال  رىاألخ األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم ال  الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

أوز ملدير الصندوق تأجيل و .الصندوق أصول قيمة صايف إىل نسبة مهمة أهنا معقول بشكل الصندوق مدير يرى ال  الصندوق أصول إىل بالنسبة
مجيع طلبات االسننرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها اسننرتداد الوحدات كحد أقصننى إىل يوم التعامل التايل. وحيدث ذلت، إذا بلغ إمجايل نسننبة 

 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10) يف أي يوم تعامل
مع جملس يف حال تعليق تقومي الصننننندوق، سننننيتخذ مدير الصننننندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبار املدة الضننننرورية واملربرات ومراجعة التعليق 

وأمني احلفظ بصننننورة منتظمة. كما سننننيتم إشننننعار هيئة السننننوق املالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضننننيح أسننننباب التعليق، الصننننندوق إدارة 
  املواقعوإشنننعار هيئة السنننوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسنننها املسنننتخدمة يف اإلشنننعار  عن التعليق واإلفصننناح عن ذلت يف

 اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 السنننننوق هيئة للوائح خمالفة االشنننننرتاك هذا على يف حال رأى مدير الصنننننندوق أنل يرتتن الصنننننندوق يف اشنننننرتاك طلن أي رفض الصنننننندوق ملدير وحيق
 .الوحدات احلالينياألموال أو إذا كان رفض طلن االشرتاك حيقق مصلحة مالكي  غسل نظام مكافحة أو املالية



 . هـ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّل

ويتم معاملة كل طلن على حدة حبيث  الطلن اسنننتالم أولويةيف حالة مت تأجيل االسنننرتداد من قبل مدير الصنننندوق، فسنننوف يتم الدفع على أسننناس 
% سنننننوف يتم تنفيذ طلبات العمالء ال  مت اسنننننتالم طلباهتم قبل املوعد النهائي لتقدمي 10إذا جتاوز إمجايل طلبات االسنننننرتداد يف يوم التعامل الواحد 

لوب لالسننتمرار بالصننندوق، فعندئذ أن اسننرتداد . فإذا اخنفضننت قيمة الوحدات عن احلد األدىن املطحبسننن األسننبقيةالتعليمات اخلاصننة باالسننرتداد 
 وحدات املستثمرين بالكامل.

 .و( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

آخرين، إال يف حاالت حمدودة جدا   كالوفاة )ال قدر اهلل( أو يف حال طلن ذلت  مستثمرين الصندوق إىل وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن
سن أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذلت حسن موافقة مدير حب

 الصندوق.

 .استثمار مدير الصندوق في الصندوقز( 

الصندوق حبقل يف اسرتداد جزء من أو كل مشاركتل قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفتل مستثمر وذلت وفقا لتقدير  اخلاص. وحيتفظ مدير 
 وإفصاحات - السنوية والتقارير - األولية التقارير) الصندوق تقارير يف الصندوق يف استثماراتل عن الصندوق مدير يفصح وسوف ،حسن ما يرا  مناسبا  

 (.الصندوق مدير

 .واالسترداد في أّي يوم تعاملح( التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك 

  بسنننعر الوحدة )األحد والثالثاء( يسنننمح باالشنننرتاك واالسنننرتداد والتحويل يف الصنننندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصنننندوق يف كل يوم تعامل
ويل قبل السناعة اخلامسنة مسناء  من يوم . وسنيكون آخر موعد السنتالم طلبات االشنرتاك واالسنرتداد والتحالتعاملاملعلن عنل يف اليوم الذي يلي يوم 

 العمل السابق ليوم التعامل.
 يوم التعامل  إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشراء الوحدات واسرتدادها، يبدأ االستثمار يف الصندوق من

مر ويف حالة اسنتالم أموال االشنرتاك بعد املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصنة بشنراء الذي يلي اسنتالم األموال ال  مت مبوجبها قبول طلن املسنتث
ات الوحدات واسنننننننننننرتدادها بالصنننننننننننندوق يتم تنفيذ الطلن يف يوم التعامل الثاين الذي يلي املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصنننننننننننة بشنننننننننننراء الوحد

 اسننننتيفاء بعد جديد اشننننرتاك طلن تقدمي إعادة املشننننرتك على يتوجن االشننننرتاك متطلبات اسننننتيفاء لعدم االشننننرتاك قبول عدم حال ويف واسننننرتدادها
 .االشرتاك متطلبات

 .ط( إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها

املعتمدة خالل سنناعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي ل بني الصننناديق يوميا  عن طريق فروع الشننركة ييتم اسننتالم طلبات االشننرتاك واالسننرتداد أو التحو 
 بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية ال  توفرها شركة الراجحي املالية.

 
 



 .ي( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها

لاير سننعودي واحلد االدىن 2,000لاير سننعودي، وهو احلد األدىن للرصننيد  واحلد األدىن لالشننرتاك اإلضننايف 10,000 لالشننرتاك يف الصننندوق احلد االدىن
 لاير سعودي وأوز ملدير الصندوق خفض هذ  النسن للربامج االدخارية واالستثمارية 2,000لالسرتداد 

 .الصندوق جمعه ، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوقدنى للمبلغ التي ينوي مدير األحد الك( 

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق

 .ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10ل( اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 

 عمل الستمرار الالزم املتطلن خيص فيما املالية السوق هيئة عن الصادرة والتعاميم االستثمار صناديق الئحة يف الواردة األحكام الصندوق مدير يتبع
 اإلجراءات حسن ذلت لتصحيح الصندوق مدير يسعى سوف سعودي لاير ماليني( 10) عن الصندوق أصول قيمة صايف قل حال ويف الصندوق،

 بإجراءات بالبدء الصندوق مدير سيقوم الصندوق، عمل الستمرار املطلوب األدىن احلد فوق الصندوق حجم زيادة تعثر حال ويف املمكنة النظامية
 .املعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من( و) الفرعية الفقرة يف املذكورة اإلهناء إلجراءات وفقا   الصندوق إهناء

 :سياسة التوزيع   10)
 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 
 .أ( المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية

  التقارير األولية وفقا  و  والتقارير السنننننننوية املوجزة (املالية السنننننننوية املراجعة)مبا يف ذلت القوائم  سنننننننويةالتقارير الإعداد ب الصننننننندوقسننننننوف يقوم مدير
 تزويد مالكي الوحدات هبا عند الطلن دون أي مقابل. وسوف يتم الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها،من  (5) رقم ملتطلبات امللحق

  الفقرة وبالوسننائل احملددة يف  من هناية فرتة التقرير وذلت يف األماكن يوما   (70)إتاحة التقارير السنننوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز  يتمسننوف
  .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق )ب( من هذ  املادة، ويف

  وذلت يف األماكن وبالوسنننننننننننننائل احملددة يف شنننننننننننننروط  من هناية فرتة التقرير يوما   (35)مهور خالل للج إعداد التقارير األولية وإتاحتهاسنننننننننننننوف يتم
 .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق ويفوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

  التالية:يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق وال  تتضمن املعلومات 
 صايف قيمة أصول الصندوق -
 عدد وحدات الصندوق وال  ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -
 ( يوما  من كل صفقة.15سجل بالصفقات ال  نفذها املشرتك خالل مخسة عشر ) -



 وحدات يف صفقاتل يلخص( البيان شأهنا يف املعد السنة خالل الوحدات متلت شخص أي ذلت يف مبا) الوحدات ملالت سنوي بيان -
 وإمجايل املوزعة األرباح البيان هذا حيتوي أن وأن املالية، السننننننة هناية من يوما  ( 30) خالل املالية السننننننة مدار على العام الصنننننندوق

 املعلومات، ومذكرة الصننننننننننندوق وأحكام شننننننننننروط يف والواردة الوحدات مالت من املخصننننننننننومة واألتعاب واملصنننننننننناريف اخلدمات مقابل
 مذكرة أو الصنننننندوق وأحكام شنننننروط يف أو الالئحة هذ  يف عليها املنصنننننوص االسنننننتثمار قيود خمالفات جلميع تفاصنننننيل إىل باإلضنننننافة
 .املعلومات

 .ب( معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعد ها مدير الصندوق

أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم  (الربيد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر )العنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
من تقومييا  يوما   )45) مخسة وأربعون أو اإلشعار وذلت خالل فرتة التقارير. وأن إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادها

 التقارير، وبعد ذلت تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة.تاريخ إرسال تلت اإلشعارات أو 

 .ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية

موقع شننركة السننوق املالية  وذلت من خاللمقابل دون ية املاليسننتطيع مالكي الوحدات االسننتثمارية واملسننتثمرين احملتملني احلصننول على نسننخ من القوائم 
 capital.com-www.alrajhiأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعل االلكرتوين   www.Tadawul.com.saتداول 

أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى  (الربيد اإللكرتوينيتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على )العنوان الربيدي و/أو 
 بدون مقابل بناء  على استالم طلن خطي منهم بذلت.  يتم اعتمادها

 :سجل مالكي الوحدات 12)
مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثل بشكل مستمر عند حصول أي ت يأات يف املعلومات حسن الالئحة سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  

 فقط وحفظل يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلن يظهر فيل مجيع املعلومات املرتبطة مبالت الوحدات املعين

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )
 .أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

 أوز ملدير الصندوق، بناء  على مبادرة منل، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات. 
  أيام من تسلم طلن كتايب من أمني احلفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 
  أيام من تسلم طلن كتايب من مالت أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون  10الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25جمتمعني أو منفردين 
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 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

املوقع اإللكرتوين اخلاص بل وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص  يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على .1
أيام  10بالسوق املالية السعودية ةتداولة، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ر تاريخ انعقاد االجتماع ومكانل ووقتل وجدول األعمال يوما  من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطا 21وال تزيد عن 
قرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا 

ُ
امل

 اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.

أيام من استالم طلن خطي من أحد مالكي الوحدات أو  10لوحدات يف غضون يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي ا .2
 % على األقل من وحدات الصندوق.25أكثر، الذي ميتلت منفردا  أو الذين ميتلكون جمتمعني 

مة وحدات % على األقل من قي25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  .3
 الصندوق.

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعل  .4
أمني اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ةتداولة ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات و 

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصابا  قانونيا .

 اجتماع مالكي الوحدات. حيق لكل مالت وحدات تعيني وكيل لتمثيلل يف .5

 .ج طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات

حيددها  ال  للشروط وفقا   تقنية وسائل عرب االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالهتا الوحدات مالكي اجتماعات عقد أوز .1
 .املالية السوق هيئة حتددهامدير الصندوق أو 

 احلاضر الوحدات جمموع من%  50 من أكثر ملكيتهميف حال الت يأات األساسية املقرتحة أن أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة   .2
 الوحدات سواء  أكان حضورهم شخصيا  أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة. مالكي اجتماع يف مالكها

 لت الوحدات صوتا  واحدا  يف اجتماع مالكي الوحدات.متثل كل وحدة ميتلكها ما .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)
 مقابل بدون العربية بالل ة املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على احلصول. 
 يفدم الصفقات جبميع وسجل قيمتها، وصايف ميتلكها ال  الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صايف يتضمن تقرير على احلصول 

 .صفقة كل  من يوم 15 خالل
 طلبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول 



 يف احملددة واملدة الت يأ لنوع وفقا سريانل قبل الت يأ هبذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف ت يأ بأي اإلشعار 
 .االستثمار صناديق الئحة

 الصندوق إدارة جملس يف ت أ بأي اإلشعار 
 عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حمدثة نسخة على احلصول 

 طلبها
 الشروط عليها تنص ال  األحداث خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاالهناء  قبل االستثمار صندوق بإهناء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .املعلومات ومذكرة واألحكام
 لذلت احملددة األوقات يف االسرتداد عوائد دفع. 
 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى مبعاجلة اخلاصة اإلجراءات على احلصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 الصندوق والتزامات ديون عن مسؤوال   الوحدات مالت يكون ال ، منل جزء أو الصندوق يف الستثمار  الوحدات مالت خسارة عدا فيما

 :خصائص الوحدات 16 )

شننكل  أوز ملدير الصننندوق أن ُيصنندر عددا  غأ حمدود من الوحدات متسنناوية القيمة تكون مجيعها من فئة واحدة. ويكون االشننرتاك يف الصننندوق على
 وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمارأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات 

 صناديق الئحة مبوجن احملددة واإلشعارات واملوافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لت يأ املنظمة األحكام جلميع الصندوق هذا خيضع
 االستثمار وأي تعديل عليها.

 .شروط وأحكام الصندوق ب( اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في

 األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار .1
 التالية:يأ يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي ت يأ على شروط وأحكام الصندوق حبسن أنواع الت 

 

 

 األساسية التغييرات: 



ئة احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على الت يأ األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي، ومن مث احلصول على موافقة اهلي
 ض أي رسوم اسرتداد )إن وجدت(.على الت يأات املقرتحة. وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحداهتم قبل سريان أي ت يأ أساسي دون فر 

 
 المهمة التغييرات: 

 ( يوما  قبل اليوم احملدد لسريان الت يأ. وحيق21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيا  بأي ت يأات مقرتحة، وذلت بفرتة ال تقل عن )
 (.وجدت إن) اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي ت يأ أي سريان قبل وحداهتم اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي

 
 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 ( أيام من سريان الت يأ.8إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا  بأي ت يأات واجبة اإلشعار، وذلت قبل )
 

 اإلجراءات المتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق: .2
  ( أيام 10الت يأات األساسية يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلت قبل )إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل

 من سريان الت يأ.
 ( أيام 10بل )اإلفصاح عن تفاصيل الت يأات املهمة يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطريقة ال  حتددها اهليئة وذلت ق

 الت يأ.من سريان 
 ( يوما  من سريان الت يأ.21اإلفصاح عن تفاصيل الت يأات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل ) 
 ر.اإلفصاح عن مجيع الت يأات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق حسن متطلبات الئحة صناديق االستثما 

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

دوق يعترب هذا الصنننننندوق من الصنننننناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصنننننفيتل. ومع ذلت، فإنل سنننننيكون ملدير الصنننننندوق احلق يف تصنننننفية الصنننننن
بن حدوث بسبالكامل، إذا أصبح جليا  أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارتل بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو 

ن قبل دون احلد األدىن املسنننننموح بل السنننننتمرار الصنننننندوق واحملدد مبعض الت يأات يف األنظمة ال  حتكم إدارة الصنننننندوق، أو اخنفض حجم الصنننننندوق 
م مدير الصننندوق هيئة السننوق املالية وذلت بعد اشننعار هيئة السننوق املالية أو ألي سننبن طاريف آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصننفية الصننندوق، فسننيقو 

 باختاذ اخلطوات التالية:

 ( يوما  تقومييا  من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلت قبل ) 
 لى مالكي الوحدات املسننننجلني يف تاريخ سننننداد االلتزامات املسننننتحقة على الصننننندوق من أصننننول الصننننندوق وتوزيع املبالغ املتبقية )إن وجدت( ع

 التصفية على أساس تناسيب حسن ما ميلكل كل مالت وحدات بالصندوق.
 .أن على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعل اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتل 

 :مدير الصندوق 19 )
 . هومسؤوليات هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات



 مدير الصندوق ملصلحة مالكي الوحدات مبوجن أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم وشروط وأحكام  يعمل
 وذلت فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها الصندوق ومذكرة املعلومات 

  نصت عليها الئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلت واجن االمانة جتا   يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املباديف والوجبات ال
 مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت 
 إدارة الصندوق .1
 اإلدارية للصندوقعمليات الصندوق مبا يف ذلت اخلدمات  .2
 طرح وحدات الصندوق .3
التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلت فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة وصحيحة وغأ  .4

 مضللة.
  أم كلف هبا جهة خارجية مبوجن يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياتل وواجباتل بشكل مباشر

 أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 
  احتيالل أو إفالل أو سوء تصرفل أو تقصأ  املتعمد.الناجتة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال جتا  مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 
  صد املخاطر ال  تؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لر

 أن يتضمن تلت السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.
 وق املالية بنتائج التطبيق عند أن على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يدير ، وأن يزود هيئة الس

 طلبها.
 .ب( حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن

أوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيل بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يدير  مدير صندوق من 
 . تابعة لذلتأتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سالباطن ألي صندوق استثمار يدير  الصندوق. و 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا ترا  اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (أ
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا ترا  آخر تدبأ

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجن بذلت املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقل أو سحبل أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إل اء .2
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصل إلل اء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلن تقدمي .3
 . التنفيذية لوائحل او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالتل أو عجز  أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق



 .جوهرية أفية ذات أهنا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6
 )أ( أعال . الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بأي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على أن (ب
 على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياهتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ت

 على وأن. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الن خالل وذلت البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل
 العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلت كان  حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير

 .بالصندوق املرتبطة

 :أمين الحفظ 20 )
 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

 مبوجن ثالثا طرفا هبا كلف  أم مباشر بشكل مسؤولياتل أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماتل عن مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .هلم املرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام

 تقصأ  أو تصرف سوء أو إفال أو احتيال بسبن النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتا  مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .املتعمد

 اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ عن كذلت  مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .الصندوق أصول حبفظ يتعلق فيما الالزمة

 .ب( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن

وسيدفع أمني احلفظ أي أتعاب ومصاريف للحفظ من الباطن للصندوق.  طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيل بالعمل أمينا  أوز ألمني احلفظ تكليف 
 تابعة لذلت.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من احلاالت اآلتية حال وقوع يف مناسبا  ترا   أو اختاذ أي تدبأ املعني من مدير الصندوقفظ احلللهيئة عزل أمني  (أ
 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلت مبوجن دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف (1
 من قبل اهليئة. تعليقل أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبل  أمني احلفظترخيص  إل اء (2
 ترخيصل يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إلل اء  نإىل اهليئة مطلن  تقدمي (3
 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحل -ا  ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخ (4
 أفية جوهرية. ذات اأهن -بناء  على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (5

 
فيجن على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقا  لتعليمات  وفقا  للفقرة )أ( من هذ  املادة،إذا مارست اهليئة أيا  من صالحياهتا  (ب

تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفظ املعزول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما



( يوما  األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل. وأن على أمني احلفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلت 60)ن أمني احلفظ البديل وذلت خالل ال
 ، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقا  لتقدير اهليئة احملض ضروريا  ومناسبا  

 اله:واستبد الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عزل أمني احلفظ يف مصلحة مالكي  معقول ى بشكلرأإذا  كتايبمبوجن إشعار   املعني من قبللفظ احلأمني عزل  الصندوقأوز ملدير  (أ
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلت فورا  وبشكل كتايب

 (أ)لفقرة وفقا  لصادر الكتايب الإلشعار اأمني احلفظ  من تسلم ( يوما  30)خالل  تعيني بديل لل أمني احلفظ عزل إذا أن على مدير الصندوق (ب
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. وأن على أمني احلفظ املعزولمن هذ  

ضروريا  ومناسبا ، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق  البديل. وأن على أمني احلفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلت
 االستثمار ذي العالقة.

عن قيامل بتعيني أمني حفظ بديل، وأن على مدير الصندوق العام كذلت  اإللكرتوين موقعل اإلفصاح فورا  يفأن على مدير الصندوق  (ج
 عيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامل بت

 :المحاسب القانوني  21 )
 .للصندوقأ( اسم المحاسب القانوني 
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 عليها املتعارف املراجعة ملعايأ وفقا   تمت وال  هبا يقوم ال  املراجعة لأعما إىل استنادا   املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسن مسؤوليةتتمثل 
 من معقولة درجة على لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسن التزام تطلنت وال  السعودية العربية اململكة يف

 للمبالغ مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسن مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم بأن التأكد
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

 .لصندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 
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مدير الصندوق حبق ت يأ مراجع احلسابات وفقا  ملا يرا  مناسبا  بعد أخذ موافقة سيكون أرنست أند يونج مراجع احلسابات اخلارجي للصندوق وحيتفظ 
سن القانوين احلق يف رفض تعيني احملاسن القانوين أو توجيل مدير الصندوق لت يأ احملا إدارة الصندوقويكون ألعضاء جملس  ،جملس إدارة الصندوق

 املعني، يف أي من احلاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسن القانوين تتعلق بتأدية مهامل -
 إذا مل بعد احملاسن القانوين للصندوق مستقال -
 دية مهام املراجعة بشكل مرضإذا قرر جملس إدارة الصندوق أن احملاسن القانوين ال ميلت املؤهالت واخلربات الكافية لتأ -
 إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احملض ت يأ احملاسن القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
 أ( أصول الصندوق حمفوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندوق.

 اآلخرين.أن على أمني احلفظ فصل أصول الصندوق عن أصولل وعن أصول عمالئل .ب(

 أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن أوز وال(، مشاعة)ملكيل  الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعدج( 
 الصندوق مدير كان  إذا إال األصول، بتلت يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ

 أو ملكيتل، حدود يف وذلت الصندوق، لوحدات مالكا   املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجن املطالبات هبذ  مسموحا   كان

 

 قرار من مالك الوحداتإ23)  
خصائص  لقد أطلعت/اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اخلاصة بالصندوق، وأقر/أقررنا باملوافقة على

 /اشرتكنا فيها. تالوحدات ال  اشرتك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

 

 

 



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية
 

 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 هي أن يدفع شخص ماال  إىل آخر ليّتجر بل، ويتقامسان الربح بينهما حبسن ما يتفقان عليل. تعريف المضاربة:

الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل املضارب استثمار واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك 
الية على أرباب أمواهلم يف نشاط يرجى منل حتقيق ربح مناسن، على أن يكون الربح موزعا  بينهما حسن ما اتفقا عليل، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة امل

 املال وخيسر املضارب جهد  وعملل فقط.
 

 الضوابط الشرعية:
الراجحي املالية, حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير  يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 الصندوق وال  تشمل ما يأيت:
 يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن( مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت: .2

 ومبوجن الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكاهنا  –مملوكة للصندوق ومتعينة لل أن تكون السلع   -

 ال أوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال أوز فيها التأجيل من الذهن والفضة والعمالت. -

 ال أوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعل إيا  باألجل. -

 ق السلعة على عميل فال أوز لل أن يبيعها وكالة عنل على من اشرتاها الصندوق لنفسل.إذا باع الصندو  -

 ال أوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطل واستمرار مزاولتل هلذا النشاط يف موجوداتل االستثمارية. .3

نت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ أن يف هذ  ال أوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفل عن مزاولة نشاطل كالتوقف للتصفية إذا كا .4
 احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطل وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:
 :يأيت ما  الصندوق ملدير الشرعية اهليئة من الصادرة األسهم يف واملتاجرة االستثمار ضوابط الصندوق حتكم

 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حيث من املسافة، الشركات
 .وأحكامل البيع شروط وفق بأسهمها واملتاجرة االستثمار أوز الشركات وهذ  .املباحة واألنشطة األغراض ذات املسافة الشركات: األول النوع -أ
 وشركات الربوية، والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبغ اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املسافة الشركات: الثاين النوع -ب

 أوز ال الشركات وهذ . هبا والتعامل الديون تداول يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق اخلليعة، واألفالم اجملون
 .مطلقا   بأسهمها واملتاجرة االستثمار

. إيداعا   أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعامالهتا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها ال  املسافة الشركات: الثالث النوع -ت
 :يأيت ما املسافة الشركات من( الثالث النوع) النوع هذا بشأن اهليئة قررت وقد

 
 
 
 



 :اآلتية الضوابط املسافة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن أن :أوالً 
 فيجن احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسافة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تلت بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذلت يلتزم ال ممن غأها عن هبا االكتفاء
 ما السوقية القيمة إمجايل من( ٪30)-األجل قصأ قرضا   أم األجل طويل قرضا   أكان سواء– بالربا املقرتض املبلغ إمجايل يتجاوز أال -

 من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ مبل ل، كان  مهما حرام بالربا االقرتاض أن علما   الدفرتية، القيمة عن تقل مل
 .السنة أرباع

 ربوية بفائدة االستثمار عن ناجتا   اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إمجايل من( ٪5) حمرم عنصر من الناتج اإليراد مقدار يتجاوز أال -
 ويراعى معرفتها، يف فيجتهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح يتم مل وإذا. ذلت غأ عن أم حملرم متلت عن أم حمرم نشاط ممارسة عن أم
 .االحتياط جانن ذلت يف

 .االقتضاء حسن النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسن حتديد من ورد وما -
 مدة تتجاوز أال على اإلمكان حسن أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبيث الشركات أوضاع ت أت إذا :ثانياً 

 . بت أها العلم تاريخ من يوما   تسعني االنتظار
 أو كانت  سنوية لل رض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسن الشركة أنشطة معرفة يف يرجع :ثالثاً 
 . مدققة غأ أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع

 .أغراضها أو أنشطتها يف حمرم تعامل على نظامها ينص ال  الشركات تأسيس يف االشرتاك أوز ال :رابعاً 
: املتاجرة وتعين السنوي، رحبل أي ريعل، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق :خامساً 

 على ل أها كان  أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غأها، بواسطة أم بذلت نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع
 على أو مضاربة، أم كانت  إجارة االستثمارية الصناديق يف كما  ال أ ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما(  السمسرة) التوسط سبيل
 .االستثمارية احملافظ إدارة يف كما  لل أ والتوكيل ال أ عن الوكالة سبيل

 الشرعية اهليئة ضوابط حسن األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىل :سادساً 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:
يف ملكية موجودات مشروع معني  تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصا  شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو

 أو نشاط استثماري خاص، وذلت بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلل.
 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية ال  حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:  
 الراجحي املالية.أن يكون الصت جمازا  من اهليئة الشرعية لشركة  .1
تكون  أن حيكم الصت أحد عقود املعامالت املالية يف الفقل اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغأها، وأن .2

 مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 ا من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغأه .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن بل املصدر ملالت الصت رأس مالل يف غأ حاالت التعدي أو التفريط. .4
 أوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غأها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5
  أو نقودا  فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصول الصكوك ديونا   .أ

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداوهلا. .ب
ن أو النقود أو فا إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض تصكيت الديو  .ت

  معا  فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكيت األعيان وحنو  فال مانع من تداولل.



(السعودية العربية المملكة -المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ألحكام الصندوق هذا يخضع)  
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 مذكرة المعلومات

 كرة المعلوماتتاريخ إصدار مذ 

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439  

 االستثمار.مذكرة املعلومات وحمتوياهتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق 

 ة.ينننصح املستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها. ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ مبشورة مستشار مه"

 

  
  

  



 إقرار

 

وأعضاء جملس إدارة الصندوق روجعت مذكرة املعلومات من قبل جملس إدارة الصندوق ومتت املوافقة عليها . ويتحمل مدير الصندوق 
جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء جملس إدارة 

يانات الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن املعلومات والب
 ."دة يف مذكرة املعلومات غأ مضللةالوار 

 

وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداتل . ال تتحمل اهليئة أّي مسؤولية عن حمتويات مذكرة 
املعلومات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أّي خسارة تنتج 

أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار يف عما ورد يف مذكرة املعلومات 
أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط  يف باالستثمارالصندوق من عدمل وال تعين موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 ستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثلل.واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار اال

 

اهليئة ( على أنل صندوق استثمار متوافق مع املعايأ الشرعية اجملازة من ِقبل قطاع املواد األساسية ألسهم الراجحي صندوقاعتماد )مت 
 .الراجحي املاليةالشرعية لشركة 
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 ملخص الصندوق
 قطاع املواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق الصندوقاسم 

 الراجحي املالية مدير الصندوق

 مفتوح الصندوق نوع
 م 2007نوفمرب من عام  تاريخ بدء تشغيل الصندوق

 السعودي الريال العملة
 عالية درجة المخاطر

 األسهم أسواق يف قطاع املواد األساسية شركات أسهم يف االستثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس زيادة هدف االستثمار
 ضوابط اهليئة  الشرعية للصندوق. وفق السعودية،

 المؤشر االسترشادي
قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات معد من  املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر اسرتشادي خاص

   قطاع املواد األساسية يف األسواق السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية
(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) 

 أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر لل أنظمة اململكة هبذ  الصفة فيه االشتراك لهم المصّرح
 سعودي لاير  10 الطرح عند الوحدة سعر

 سعودي لاير 10,000 الحد األدنى لالشتراك
 الحد األدنى لالشتراك

 اإلضافي
 سعودي لاير  2,000

 سعودي لاير  2,000 لالسترداد األدنى الحد
أيام قبول طلبات االشتراك 

  واالسترداد
 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 
  أيام األسبوع(القنوات االلكرتونية )طوال 

الموعد النهائي الستالم 
 طلبات االشتراك واالسترداد

 قبل الساعة اخلامسة عصرا  من يوم العمل السابق ليوم تعامل

 والثالثاء األحد التعامل أيام
 تقومي يومي من االحد إىل اخلميس التقويم  أيام

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

قيمة الوحدات موعد دفع 
  المستردة

يدفع ملالت الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل الذي مت فيل 
حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيل مجيع الوسائل والرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات 

 متوافرة لدى مدير الصندوق
 االشرتاك مبلغ من 2 % أقصى حبد االشتراك رسوم
 من إمجايل أصول الصندوق السنوية سنويا   1.75 % اإلدارة رسوم



 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف السنننننوق سننننننويا  من قيمة األصنننننول % 0.02يتحمل الصنننننندوق رسنننننوم حفظ تعادل 
لألوراق املالية ال  يتم سنننننويا  من قيمة األصننننول ( %0.15-%0.07السننننعودية، ويتحمل رسننننوم حفظ ترتاوح بني )
 حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

  من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال  قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال 

 رسوم التعامل 
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسن العموالت 

 السائدة يف األسواق وال  تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 أخرى رسوم

الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارتل، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية سيتحمل 
ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إمجايل 

من متوسط صايف قيمة األصول  %0.25رائن( نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والض
 يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلت( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط 150,000السنوية أو )

 
  



 تعريف المصطلحات

 األساسية املواد قطاع ألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص لل حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

 مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية   أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد  

 طلن بيع وحدات يف الصندوق طلن االسرتداد 

 طلن شراء وحدات يف الصندوق طلن االشرتاك

 هي فرتة بداية الصندوق ال  يتم خالهلا طرح وحدات الصندوق بالقيمة االمسية إىل مجيع املشرتكني فرتة الطرح األويل

 اليوم الذي يبدأ فيل الصندوق أعمالل يوم تش يل الصندوق

 شأهنا أن تؤثر سلبا  على أداء الصندوق كل ظرف أو حادثة من املخاطر

 هو املقياس الذي يتم من خاللل مقارنة أداء الصندوق االستثماري املؤشر االسرتشادي

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيل إعالن سعر الوحدة. يوم اإلعالن

 اليوم الذي يتم فيل حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 األيام ال  يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

 ات املستثمر هبا.قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشرك إمجايل أصول الصندوق



 إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق. صايف قيمة أصول الصندوق

حصنننننننننة املالك يف صنننننننننندوق االسنننننننننتثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلت أجزاء الوحدة وتُعامل كل   وحدة االستثمار )الوحدة(
 وحدة على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 املدراء، املسؤولون ، املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق األطراف ذات العالقة

 يف فرتة الطرح األويلسعر الوحدة   القيمة االمسية

 أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلت وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مالت الوحدة

 أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر لل/هلم أنظمة اململكة هبذ  الصفة. مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون

ال  تتبعها اهليئة الشننرعية ملدير الصننندوق لتصنننيف الشننركات واالسننتثمارات هي الضننوابط والنسننن املالية  الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

االصنننننندارات أو االكتتابات األولية العامة ألسننننننهم للشننننننركات ال  يتم طرحها طرحا  عاما  لالكتتاب ألول  الطروحات األولية
 ولية.مرة يف السوق األ

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أسنننننننننننننهم جديدة مطروحة وقت اعتماد  حقوق األولوية
 زيادة رأس مال الشركة.

هي أداة مالية أو عقد تشنننننتق قيمتل من قيمة أصنننننول حقيقية أو مالية أخرى )أسنننننهم وسنننننندات وعمالت  عقود املشتقات
وتكون لتلت العقود املالية مدة زمنية حمددة باإلضنننافة إىل سنننعر وشنننروط معينة يتم أجنبية وسنننلع وذهن( 

(، عقود Futuresحتديدها عند حترير العقد بني البائع واملشنننننننننننننننرتي ومن هذ  العقود ) املسنننننننننننننننتقبليات )
وأي عقود مشتقات SWAP(، املبادالت ) )Forwards(، العقود اآلجلة  )Optionsاخليارات )

 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق. أخرى، على أن

واألفراد  قصأة األجل و تعترب الوظيفة األساسية هلذ  األدوات إأاد السيولة للشركات هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد
العقود املتوافقة مع الضنننوابط  واحلكومات من أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قصنننأة األجل وال  تشنننمل

واملشنننننننننناركة وأي عقد أخر متوافق مع الضننننننننننوابط الشننننننننننرعية  عية املراحبة واملضنننننننننناربة والوكالة واإلجارةالشننننننننننر 
 .للصندوق

هي صننننننننننننناديق اسننننننننننننتثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة السننننننننننننوق املالية أو هيئات تنظيمية  صناديق أسواق النقد
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنع لتنظيم مسناوي على األقل لذلت املطبق على صنناديق 



ع الضنننننننوابط االسنننننننتثمار يف اململكة وتسنننننننتثمر بشنننننننكل رئيسننننننني يف أدوات أسنننننننواق النقد وتكون متوافقة م
 الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار املتداولة / الصناديق 
 العقارية املتداولة

هي صنننننناديق اسنننننتثمارية مقسنننننمة إىل وحدات متسننننناوية يتم تداوهلا يف سنننننوق األوراق املالية خالل فرتات 
يئات تنظيمية التداول املسننننننتمر كتداول أسننننننهم الشننننننركات واملوافق عليها من قبل هيئة السننننننوق املالية أو ه

خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنع لتنظيم مسناوي على األقل لذلت املطبق على صنناديق 
 االستثمار يف اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صننول الصننندوق أو أهدافل بشننكل هي احلاالت ال  يعتقد مدير الصننندوق أنل من املمكن أن تؤثر على أ الظروف االستثنائية 
 سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املت أة.

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو  صناديق االستثمار ذات الطرح العام
خاضننع لتنظيم مسنناوي على األقل لذلت املطبق على صننناديق االسننتثمار يف  أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر

 اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي مجيع األسواق ال  يتم تداول األسهم هبا يف اململكة العربية السعودية وتشمل السوق الرئيسي تداول  أسواق األسهم السعودية
 ى ال  يتم من خالهلا تداول األسهم.وسوق منو ومجيع األسواق االخر 

 هي ضريبة غأ مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات ال  يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت. ضريبة القيمة املضافة

 

 

 

 

 

  



 :ستثمارالاصندوق  (1
 صندوقالاسم  (أ

 األساسية املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

Al Rajhi Materials Sector Equity Fund 

 صندوقالتاريخ إصدار شروط وأحكام  (ب

 .م09/06/2020 ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ  .م20/8/2007شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  رمت إصدا

 صندوقوطرح التأسيس  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م 2007/8/20 املوافق ه7/8/1428 تاريخاحلصول على موافقة هيئة السوق املالية يف  مت

 صندوق المدة  (د

 غأ حمدد املدة هو صندوق عام مفتوحاألساسية  املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 قصندو العملة  ـ(ه

الرئيسة املية عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي ال  سيقّوم هبا استثماراتل ووحداتل. وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت الع
ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غأ عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر  على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف تاريخ االشرتاك.

 الصرف لتلت العمالت عند تاريخ التحويل.

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2
 لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

 يف االستثمار خالل منحتقيق النمو على املدى الطويل  إىل الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق هواألساسية  املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق
 .الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة السعودية األسهم أسواق يف املدرجة املالية األوراق بني من املواد األساسية قطاع يف العاملة الشركات أسهم

األسواق  يفاملواد األساسية  قطاع شركات مجيع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص اسرتشادي مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر 
استخدام املؤشر  يتم حيث ، (Al Rajhi Materials Index calculated by S&P)للصندوق الشرعية ضوابط اهليئةمع  املتوافقةالسعودية 

 االسرتاتيجية مع يتوافقللصندوق مبا  االسرتشادي املؤشركمجال استثماري استداليل للصندوق وحيق ملدير الصندوق االستثمار خارج   االسرتشادي
 أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن )capital.com-hiwww.alraj(الشركة  موقع علىاالطالع على معلومات املؤشر  وميكن للصندوق االستثمارية

 .الصندوق يف احملصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح

 

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


 يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي تيلية اللماوراق ااأل (ب

 ذلت يشمل وقد أسواق األسهم السعوديةاملدرجة يف  املواد األساسيةقطاع  يف رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافل الصندوق حيقق
  .األولوية حقوق أو األولية الطروحات

 تثماراالسز تركية سياس (ج

بشكل رئيسي، كما يوضح اجلدول التايل سياسة املدرجة يف أسواق األسهم السعودية  قطاع املواد األساسية يفترتكز سياسية الصندوق على االستثمار 
 تركيز االستثمارات يف الصندوق:

 

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

قطاع املواد األساسية أسهم 50% 100%  

أخرى قطاعات أسهم 0% 30%  

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%
 الصناديق وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات عاما   طرحا   املطروحة األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 املتداولة
%30  %0  املتداولة العقارية الصناديق وتشمل متداولة/ عاما   طرحا   املطروحة املالية األوراق 

من أصول الصندوق على شكل نقد أو يف أدوات وصناديق أسواق النقد يف ظل الظروف  %50* ميكن ملدير الصندوق أن حيتفظ بنسبة أعلى من 

 االستثنائية.

 . هي ويبيع الصندوق فيها استثماراتيشتر تمل أن يح التيالية لموراق ااألأسواق  (د

لفقرة )ج( مع بناء على أهداف الصندوق يرتكز االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واألوراق املالية املذكورة سابقا  يف ا
% من صايف قيمة أصول الصندوق حيث 10ية العربية األخرى  حسن عملة الدولة املستثمر هبا وحبد أقصى إمكانية االستثمار يف أي من األسواق املال

لسعودية سيتم تقييم أسهم الشركات املستهدفة واملدرجة يف األسواق املالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات املدرجة بأسواق األسهم ا
 من املصدرة املالية األوراق يف االستثمار لصندوقاملستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية ، كما ميكن لباإلضافة إىل تقييم السوق 

 .تابعيل أو الصندوق مدير قبل من دارةامل صناديقال أو تابعيل أو الصندوق مدير قبل

 صندوقللستثمارية االاذ قرارات تخا رضبغتخدامها اسندوق الصدير لمن يمك تيدوات الألاليب واسألت واالاملمعا ـ(ه

 لتحقيق الصندوق يسعى واحملاسبية املالية املعايأ من جمموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية مبزايا تتمتع ال  الشركات على االختيار يف الرتكيز يتم
 طبيعة حسن املخاطر من املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق هبدف املالئمة االستثمار أسالين تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل
 .سنوي ربع بشكل حتديثل يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال



 التصنيف وكاالت من ثالث من واحدة حتدد  ما حسن النقد أسواق أدوات الستثمارات النظأة لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد سيكون
 و/أو النقد أسواق أدوات يف االستثمار يتم ولن -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتايل  أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماين

 األداء على بناء   للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق يف االستثمار وسيكون. مصنفة غأ نظأة أطراف مع
 االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص القيود حسن نظأ طرف أي مع لالستثمار األعلى احلد وسيكون بالصندوق املتعلقة واملخاطر والسيولة

 .عليها تعديل وأي

 كن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقيم ال تيالية اللموراق ااألأنواع  (و

 ال  مت ذكرها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتلن يستثمر الصندوق يف أوراق مالية غأ 

 ستثمار فيهااال ندوقللصن يمك تير الخألول اصألة أو الماليوراق األا وعن علىأي قيد آخر  (ز

قيود االسننتثمار املذكورة تلت املفروض حسننن ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصننول ال  ميكن للصننندوق االسننتثمار هبا غأ 
 يف الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.

 نأو مديرو صناديق آخرو  ر الصندوقديماستثمار يديرها  ناديقصندوق أو صدات وح فيندوق الصول أصتثمار اسه فين يمكذي الد لحا (ح

 وذلت حسن قيود االستثمار احملددة يف شروط للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة ذات الطرح العامحيق للصندوق االستثمار يف الصناديق 
الصناديق ق املطروحة طرحا  عاما  األخرى و على أن ال يتجاوز االستثمار يف الصنادي  تعديل عليها، أيوالئحة صناديق االستثمار أو  الصندوق وأحكام

 .الصندوق أصول قيمة صايف من %50قدار  املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمعل ما م

 ضاالقترا في دوقنصالحيات صال (ط

 االسرتداد طلبات ت طية ل رض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق حيق

 ريللتعامل مع أي طرف نظ ىعلاألد الح (ي

 سوف يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث احلد األقصى للتعامل مع أي طرف نظأ. 

 اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

يف شروط ليها إختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليد واحلكيم ال  حتقق أهداف الصندوق املشار المدير الصندوق  يسعى
 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلت بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للتأكد من:

  طلبات اسرتداد متوقعةتوفر السيولة الكافية لتلبية أي 
  عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينل أو بلد أو منطقة ج رافية أو صناعة أو قطاع معني ما مل ينص على ذلت الشروط

 واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.
 عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غأ ضرورية تتعلق بأهدافل االستثمارية 



 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

  املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلهورية ال  يكون الصندوق طرفها فيها 
 اإلشراف، ومىت كان ذلت مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنل مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار  
  األموال االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )جلنة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسيل

 التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة. اإلرهاب لديل، للتأكد منومتويل 
 عيينل.إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة ت 
 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار. التأكد من 
  التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليتل مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و املستندات

 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام قةذات العال
 .العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيل 

 اديالسترشر المؤشا (ل

يف األسواق  املواد األساسية قطاع شركات مجيع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص إسرتشادي مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر
وميكن االطالع على معلومات املؤشر يف  (Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) الشرعيةمع الضوابط  املتوافقةالسعودية 

   capital.com-www.alrajhi املوقع التايل

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو اهليئة عن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد
 مع متوافقة تكون أن علىل رض اإلدارة الفعالة للمحفظة وحتقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من املخاطر املتعلقة باستثمارات الصندوق 

 .الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 ذلت يتجاوز أال وعلى الشرعية، ضوابطال

 ستثماراال ىبشأن أي قيود أو حدود عل الماليةأي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق  (ن

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينل من املخاطر الرئيسنننننننة ال  قد يعترب الصنننننننندوق صنننننننندوق اسنننننننتثمار عايل املخاطر، وتبعا  لذلت أن
 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

  األداءليس هناك تأكيد أن األهداف االسنننتثمارية للصنننندوق سنننوف تتحقق وذلت ألن ظروف السنننوق وطرق التداول يف ت أ مسنننتمر كما أن 
 ال يعترب ضمانا  لألداء املستقبلي.  دوقللصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصن السابق
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  مقارنة باملؤشنر االسنرتشنادي سنيتكرر أو  الصنندوق أو أن أداء خسنائر كبأةأي تكبد  األرباح سنوف تتحقق أو أنل لن يتمضنمان بأن  يوجدال
 .مياثل األداء السابق

  بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أنأن أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار. 
  ،اشرتكواأقل من السعر الذي وقد يكون مبلغ االسرتداد أن على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءا  من أو كامل استثمارهم 

املبلغ الذي اسنننننننتثمرو  يف . وقد تنخفض قيمة االسنننننننتثمارات الرئيسنننننننة للصنننننننندوق ورمبا ال يسنننننننتطع مالكي الوحدات اسنننننننرتداد الصنننننننندوقيف بل 
 الصندوق.

  صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة 

 أن أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر وال  تشتمل وال تنحصر على التايل:

 مخاطر سوق األسهم
الصندوق  يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم ال  هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية، ويف الوقت ذاتل ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن 

يدرك أن مجيع األسهم سيحقق أداء  إأابيا. وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر ال  ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن املستثمر 
و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان  عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلت الشركات ال  تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.
 الصندوق تبعا لظروف السوق.للتقليل من خماطر هذ  التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف 

 
 مخاطر القطاع

على االستثمار  قد يركز الصندوق يف استثمار  على أحد القطاعات مما أعل الصندوق عرضة للت أ تبعا  للت أ يف ذلت القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز
 يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.يف أحد القطاعات بعينل إال يف حال توافر فرص منو كبأة لذلت القطاع وباملقابل 

 
 مخاطر العمالت

ق من ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر ال  تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت ال  تشكل قوام استثمارات الصندو 
 ت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنل أن يقلل من تلت املخاطر. شأنل أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جماال

 
 نمخاطر االئتما

املستحقات يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد  
 يل يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيا .أو االلتزامات املرتتبة عل

 
 المخاطر االقتصادية

أي ت يأات  ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق ال  يستثمر فيها الصندوق. وعليل؛ فإن
   تستثمر فيها األموال، قد يكون لل أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( ال

 
 
 

 مخاطر عدم الشرعية



د يؤدي إىل اضطرار تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غأ متوافقة مع املعايأ الشرعية للهيئة الشرعية، مما ق
األسهم بسعر قد يكون غأ مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة مدير الصندوق لبيع تلت 

 الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنل أن أعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.
 

 مخاطر السيولة
القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات املسرتدة يف يتعرض الصندوق ملخاطر عدم 

 % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معل مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.10تعادل  تعاملأي يوم 
 

 القانونيةالمخاطر 
ال  استثمر فيها قد تواجل الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وتأيت تلت املخاطر من الشركات 

 الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
 

 المخاطر السياسية
 أداء الصندوق قد يكون متأثرا بت يأ احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يأ القوانني يف تلت البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.

 
 األخرى االستثمارات مخاطر
 هذ  وتعترب ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع ل رض

 وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلت ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،
 .الوحدة

 
 التمويل مخاطر

 مدير إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار ل رض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف
 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثماراتل بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق،

 
 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحث على بناء الصندوق افيه يستثمر وال  ائتمانيا املصنفة غأ الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير بل يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي
 

 الناشئة األسواق مخاطر
 السوق صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد وال  ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد

 الكم بأن علما. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طياتل بني حيمل قد األسواق ذ ه مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل
 يف تستثمر مالية أوراق يف استثمر حال يف ولذلت،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكرب

 أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق يواجل فقد الناشئة األسواق
 .وحداتل وسعر الصندوق



 
 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبأ بشكل الصندوق أداء يعتمد 
 .مناسن بديل وجود وعدم مغياهب أو ماستقالته

 
 المصالح تضارب مخاطر
 يف الصندوق مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبن الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر ال  احلاالت يف املخاطر  هذ تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 
 الُمصِدر مخاطر

 نوع على سلبا تؤثر ال  احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والت أات النظأ، /املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف الت يأات وتشمل
 وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتايل ملأسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذلت إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني

 .سلبا الوحدة

 :معلومات عامة( 4
  في الصندوق لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

 أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر املرتبطة هبا مراعاةمع  االشرتاك بالصندوق، الصفة هبذ  اململكة أنظمة لل تقر اعتباري أو طبيعي شخص يحيق أل
أسواق قطاع املواد االساسية يف من خالل االستثمار يف على املدى الطويل  منو يف رأس املاللتحقيق يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون 

 .األسهم

 األرباح توزيع سياسة (ب

 .الصندوق يف احملصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 

 

 

 

 

 صندوقلالسابق ل األداء (ج



 .)أو منذ التأسيس)س سنوات خمث سنوات و الالعائد الكلي لسنة واحدة وث( 1

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

-2.17 -12.43 20.60 5.12 

 

 .)أو منذ التأسيس( الماضيةالعائدات السنوية لكل من السنوات العشر  إجمالي( 2

 % العائد السنوي
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

%5.12  -0.63% 15.45% 15.36- % 14.16- % 27.52% 3.99% 5.73% 13.83% 27.50% 

 

 أو منذ التأسيس الماضية الخمس السنوات مدار على االسترشادي المؤشر مع بالمقارنة صندوقالأداء ( 3

 % السنوي األداء
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018

%5.12  الصندوق %-14.16 15.36%- 15.45% 0.63%- 
%1.98  االسترشاديالمؤشر  %-16.41 26.04%- 22.19% 4.67%- 

 
 الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 .الصندوق يف احملصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 تقارير الصندوق( 5

موقعنا االلكرتوين  ل لت من خالوذ مقابللى نسنننننننننننخ من هذ  القوائم دون يسنننننننننننتطيع مالكي الوحدات االسنننننننننننتثمارية واملسنننننننننننتثمرين احملتملني احلصنننننننننننول ع
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 الوحدات مالك حقوققائمة  (د
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 .احلصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بالل ة العربية بدون مقابل 
  احلصول على تقرير يتضمن صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات ال  ميتلكها وصايف قيمتها، وسجل جبميع الصفقات يفدم

 يوم من كل صفقة. 15خالل 
 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
 علومات وإرسال ملخص هبذا الت يأ قبل سريانل وفقا لنوع الت يأ واملدة احملددة يف اإلشعار بأي ت يأ يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة امل

 الئحة صناديق االستثمار.
 اإلشعار بأي ت أ يف جملس إدارة الصندوق 
 صندوق عند احلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء ال

 طلبها
  يوما تقومييا، خبالف األحداث ال  تنص عليها الشروط  21االشعار برغبة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن

 املعلومات عليها. ومذكرةواألحكام 
 االتفاق مع مالت الوحدة على أوقات خمتلفة أو تعذر ذلت  يف شروط وأحكام الصندوق، إال يف حالة متالسرتداد يف األوقات احملددة دفع عوائد ا

 .نظرا  لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق
 طلبها من مدير الصندوق داحلصول على اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عن 

 الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

  الصندوق على مسؤولية املستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ألي استثمار مدار يف االستثمار يف
ق الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندو 

 الت الناجتة عن اإلفال اجلسيم أو التعدي أو التقصأ.باستثناء تلت احلا
 فيما عدا خسارة مالت الوحدات الستثمار  يف الصندوق أو جزء منل ، ال يكون مالت الوحدات مسؤوال  عن ديون والتزامات الصندوق. 
 شعارات يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها اإل

ى يتم إعفائل من أي مسؤولية ويتنازل مالت الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات علوكشوفات احلساب املتعلقة باستثماراهتم وأن مدير الصندوق 
مالت الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غأ مباشر عن عدم تزويد 

باالستثمارات أو تلت ال  تنشأ عن عدم قدرة مالت الوحدة على الرد أو التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف 
 عارات أو أية معلومات أخرى.احلساب أو اإلش

  أي التزام إذا كان مالت الوحدات خاضعا  لقوانني سلطة غأ اململكة العربية السعودية فإنل يتعني عليل أن خيضع لتلت القوانني دون أن يكون هناك
 على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و



دوق يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصفيتل. ومع ذلت، فإنل سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصن
بن حدوث بسبالكامل، إذا أصبح جليا  أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارتل بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو 

ن قبل هيئة دون احلد األدىن املسموح بل الستمرار الصندوق واحملدد مبعض الت يأات يف األنظمة ال  حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
فسيقوم مدير الصندوق باختاذ السوق املالية وذلت بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبن طاريف آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 اخلطوات التالية:

 ( يوما  تقومييا  من تاريخ 21إرسال إشعار مكتوب هبذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلت قبل )
 التصفية.

 دت( على مالكي الوحدات املسجلني يف سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية )إن وج
 تاريخ التصفية على أساس تناسيب حسن ما ميلكل كل مالت وحدات بالصندوق.

 .أن على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعل اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتل 

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو  العموالتو  الخدماتمقابل ( 5
 صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

 ويتم تقومي يوم كل  عند األتعاب هذ  وحتتسننننن الصننننندوق، أصننننول إمجايل من سنننننويا% 1.75 مقدارها اإلدارة مقابل أتعاب الصننننندوق مدير يسننننتحق
 .ميالدي شهر كل  هناية يف الصندوق أصول من خصمها

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني سنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
 لألوراق املالية ال  يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنويا  من قيمة األصول %( 0.15-0.07%)

 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال  قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال  من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.

 

 

 الضرائب



 ألطراف تدفع ال  الرسننننوم أو الصننننندوق مع املربمة العقود أو الصننننندوق على فرضننننها يتم أخرى ضننننرائن وأي املضننننافة القيمة ضننننريبة الصننننندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظأ أخرى

 رسوم التعامل

 تدفع وال  األسنننواق يف السنننائدة العموالت حسنننن املالية األوراق وبيع شنننراء وعمليات صنننفقات عن الناجتة التداول ورسنننوم عموالت الصنننندوق يتحمل
 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

 إدارة جملس أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارتل، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل
 واحلفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق
 الصندوق يتحمل كما(  ذلت من أقل الرسوم نسبة كانت  حال يف 150,000) أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25( والضرائن

 .فقط الفعلية الرسوم

 قصندو الدفعها من قبل  وقت، و االتعابو  العموالتو  الخدماتل مقابب حسة كيفيع  م،  المصاريفو  الرسوم جميعح يوض جدول (ب

 تراكمياُ  يومي بشكل ملحتتسن على أساس سنوي وحتالصندوق  إمجايل أصول% من 1.75 رسوم اإلدارة
 ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

 القانوينأتعاب احملاسن 
 يومي بشكل ملوحت سنوي أساس على ثابت مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 35,000 أقصى حبد

 اشهر ستل كل  وتدفع تراكميا  

 رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
بشكل يومي  ملحتو ثابت على أساس سنوي   مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 5,000 أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام  تراكميا  

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة
الصندوق نصيبل منها بقدر حجم أصولل نسبة إىل  يتحمل سنويا   لاير 30,000 أقصى حبد

 هناية يف وختصم  تراكميا   يومي بشكل ملوحتإمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 
 السنل

وتدفع   بشكل يومي تراكميا   ملحتو ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسن ك سنويا   لاير 7,500 (املالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
 يف هناية العام

 حسن معايأ اهليئة الشرعية مئويةحتسن كنسبة  االسهم أرباح تطهأ

  تراكميا  يومي سنوي وحتمل بشكل على أساس كمبلغ ثابت لاير سنويا  حتتسن   28,500 االسرتشادياملؤشر  رسوم
 وتدفع بشكل نصف سنوي

 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة  حتتسن احلفظ خدمات و احلفظ مصاريف رسوم

 تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 بالتمويل
 يوجد ال



 اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى اإلدارية
 ال يوجد

 بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي
 ال يوجد

 مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو الوحدات
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم* 
  املضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعال  الرسوم مجيع**

 
يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة  التي الملكيةونقل  االستردادو  االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل (ج

 المقابل ذلكاحتساب 

% كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك. وأوز 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غأ مسرتدة مبعدل 
 الصندوق وفقا  لتقدير  اخلاص خفض هذ  النسبة.ملدير 

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة  تعموالأي  (د

 ال يوجد

أساس عملة  ىالوحدات عل مالكالصندوق أو من قبل  أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو  المصاريفو  رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه
 .الصندوق

 سعودي لاير مليون 10 يعادل الصندوق وحجم سعودي لاير 100,000 املستثمر املبلغ أن بافرتاض أعال  املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال
 %.10 يعادل املالية السنة هناية يف احملقق والعائد

 الصندوق اصول إجمالي
 بالريال الصندوق ومصاريف رسوم

 السعودي
 بالريال المستثمر ومصاريف رسوم

 السعودي

 2,100 - *االشرتاك رسوم

 احلفظ رسوم

 %(0.035 )على افرتاض أن متوسط رسوم احلفظ يعادل
3,675 36.75 



 وتكون غأ متضمنة يف مبلغ االستثمار.*  تدفع رسوم االشرتاك من قبل املستثمر مباشرة 
 فيما عدا الرسوم املعفاة أو ال  ال ينطبق عليها رسوم الضريبة.أعال  شاملة ضريبة القيمة املضافة يف املثال **مجيع الرسوم 

 :التسعيرالتقويم و ( 6
 آلية تقويم أصول الصندوق تفاصيل (أ

 :يلي كما تقويم يوم كل في الصندوق أصول بتقويم الصندوق مدير يقوم
 اإلغالق سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافا   إغالق سعر هلا يتوفر ال  الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 بني ما الفرتة يف األولوية وحقوق األولية الطروحات يف هبا املشاركة متت ال  األسهم تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل
 سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار صناديق يف االستثمار حالة ويف بل، املكتتن احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب

 أما عنل معلن سعر آخر اعتماد سيتم بل، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحداهتا قيمة صايف خالل من تقوميها
 .للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافتل الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات

 عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 الساعة قبل  أعال  )أ( الفقرة يف إليل االشارة مت كما  الصندوق يف أصل كل  لقيمة وفقا اخلميس إىل األحد من يوميا   الصندوق أصول تقومي سيتم
 التعامل. ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما  مساء ، اخلامسة

 

 300 30,000 املستقلني االدرة جملس اعضاء مكافاة

 367.5 36,750 احلسابات مراجع  رسوم

 75 7,500 الرقابية الرسوم

 52.5 5,250 تداول رسوم

 299.25 29,925 رسوم املؤشر االسرتشادي

 1,837.50 183,750 الصندوق ادارة رسوم

 2,969 296,850 **الرسوم واملصاريف السنوية جمموع

 110,000.00 11,000,000 املال رأس% + 10 االفرتاضي العائد

 107,032 10,703,150 املالية السنة هناية االفرتاضي االستثمار صايف



 

 الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ .  سيتم توثيق 
% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلت فورا  يف موقع الراجحي 0.5كما سيتم إبالغ اهليئة فورا  عن أي خطأ يف التقومي أو التسعأ تشكل نسبتل 

 قع تداول ويف تقارير الصندوق.املالية ومو 

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

مقسومة ( املرتاكمة املصروفات ناقصا   املستحقات ناقصا   األصول إمجايل)باستخدام املعادلة التالية:  وحدة لكل قيمة األصول قيمة صايفيتم حساب 
الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة. ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة على إمجايل عدد وحدات 

 بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 يوم يف الشنركة موقع يف الوحدة سنعر نشنر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم يف مسناء   اخلامسنة السناعة قبل تداول موقع يف الوحدة سنعر نشنر سنيتم
 .التقومي يوم يلي الذي العمل

 :التعامل( 7
 األوليالطرح تفاصيل  (أ

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق  .م 2007 عام من نوفمرب شهرب عملل الصندوق الصندوق يعترب صندوق مفتوح غأ حمدد املدة وقد بدأ

 لاير سعودي 10سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  (ب

بسعر الوحدة املعلن ( والثالثاء) األحد يسمح باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم تعامل 
يوم العمل  من . وسننننيكون آخر موعد السننننتالم طلبات االشننننرتاك واالسننننرتداد والتحويل قبل السنننناعة اخلامسننننة مسنننناء  عاملعنل يف اليوم الذي يلي يوم الت

 السابق ليوم التعامل.

ب طل بين المدةو  الطلبات تقديم مكانو  للملكية األدنى الحدو  االستردادو  لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستر وا االشتراك إجراءات (ج
 االسترداد متحصالت عودف االسترداد

لاير سننننعودي واحلد  2,000 لاير سننننعودي، وهو احلد األدىن للرصننننيد  واحلد األدىن لالشننننرتاك اإلضننننايف 10,000احلد االدىن لالشننننرتاك يف الصننننندوق 
 ربامج االدخارية واالستثمارية.لللاير سعودي وأوز ملدير الصندوق خفض هذ  النسن  2,000االدىن لالسرتداد 



عن طريق فروع الشنركة املعتمدة خالل سناعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي  يتم اسنتالم طلبات االشنرتاك واالسنرتداد أو التحول بني الصنناديق يوميا  
 بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية ال  توفرها شركة الراجحي املالية.

ال  مت فيها حتديد سننننننعر االسننننننرتداد، أو  عاملنقطة التسننننننيتم الدفع ملالت الوحدات عوائد االسننننننرتداد املناسننننننبة قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ل
 الوقت الذي تكون فيل مجيع الوسائل و الرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

املطلوبة وحتديثل بشكل مستمر عند حصول أي ت يأات يف املعلومات حسن سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مبالكي الوحدات باملعلومات 
ت الالئحة وحفظل يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلن يظهر فيل مجيع املعلومات املرتبطة مبالت الوحدا

 املعين فقط.

 الصندوقاستثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل  ـ(ه

، املربمة لصاحل املستثمرين بالصندوق ق النقداسو أ صفقاتو  أموال االكتتاب املستلمة خالل فرتة الطرح األوىل سيتم استثمارها يف صناديق أسواق النقد
املطلوب أو الوقت احملدد لبدء إىل احلد األدىن ، إىل حني الوصننول خارج اململكة ةمع طرف خاضننع لتنظيم مؤسننسننة النقد أو هليئة رقابية مماثلة للمؤسننسنن

 .عمل الصندوق

 لبدء عمل الصندوق للمبلغ دنىاأل حدال (و

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

 .قيمة أصول الصندوق لصافي ىكحد أدن  يعادلها امعودي أو س لاير ماليين 10ب متطلتيفاء اسمان لض الالزمة التصحيحية اإلجراءات (ح

 عمل الستمراريتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلن الالزم 
( ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلت حسن اإلجراءات 10الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن )

 ظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءاتالن
 إهناء الصندوق وفقا  إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

 .الحاالت تلك في المتبعة اإلجراءاتأو يعلق، و  الوحدات فيل التعاما معهل يؤجَّ  التي الحاالت (ط

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلت -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىرأأذا  -
 عام بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها ال  األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم ال  الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -
أوز ملدير الصننندوق تأجيل .الصننندوق أصننول قيمة صننايف إىل نسننبة مهمة أهنا معقول بشننكل الصننندوق مدير يرى ال  الصننندوق أصننول إىل بالنسننبة أو



تلبيتها يف اسننننرتداد الوحدات كحد أقصننننى إىل يوم التعامل التايل. وحيدث ذلت، إذا بلغ إمجايل نسننننبة مجيع طلبات االسننننرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب 
 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10) أي يوم تعامل

مع االخذ باالعتبار املدة الضنننرورية واملربرات ومراجعة التعليق مع جملس إدارة يف حال تعليق تقومي الصنننندوق، سنننيتخذ مدير الصنننندوق االجراءات الالزمة 
السنننوق  وأمني احلفظ بصنننورة منتظمة. كما سنننيتم إشنننعار هيئة السنننوق املالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضنننيح أسنننباب التعليق، وإشنننعار هيئة

نفسننها املسننتخدمة يف اإلشننعار  عن التعليق واإلفصنناح عن ذلت يف املواقع اإللكرتوين ملدير الصننندوق  املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة
 واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 أو املالية السوق هيئة للوائح خمالفة االشرتاك هذا على يرتتن أنل الصندوق مدير رأى حال يف الصندوق يف اشرتاك طلن أي رفض الصندوق ملدير وحيق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة حيقق االشرتاك طلن رفض كان  إذا أو األموال غسل مكافحة نظام

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

 إذا حبيث حدة على طلن كل  معاملة ويتم  الطلن استالم أولوية أساس على الدفع يتم فسوف الصندوق، مدير قبل من االسرتداد تأجيل مت حالة يف
 لتقدمي النهائي املوعد قبل طلباهتم استالم مت ال  العمالء طلبات تنفيذ يتم سوف% 10 الواحد التعامل يوم يف االسرتداد طلبات إمجايل جتاوز

 اسرتداد أن فعندئذ بالصندوق، لالستمرار املطلوب األدىن احلد عن الوحدات قيمة اخنفضت فإذا.  األسبقية حبسن باالسرتداد اخلاصة التعليمات
 .بالكامل املستثمرين وحدات

  :خصائص الوحدات( 8

شنننننننكل  أوز ملدير الصنننننننندوق أن ُيصننننننندر عددا  غأ حمدود من الوحدات متسننننننناوية القيمة تكون مجيعها من فئة واحدة. ويكون االشنننننننرتاك يف الصنننننننندوق على
 وحدات متساوية القيمة. 

 :و تقديم التقارير المحاسبة( 9

 . ة والسنويةاألولي المالية الفترات ذلك في بما، الماليةذات الصلة بالتقارير  المعلومات (أ

وسيتم االنتهاء من إعداد التقارير السنوية وإتاحتها للجمهور  املراجعة بإعداد تقارير مالية سنوية وال  تتضمن القوائم املالية السنوية الصندوق  مدير سيقوم
كما يقوم الصنننندوق أيضنننا  بإعداد تقارير مالية أولية وال  تتضنننمن القوائم املالية   ن هناية السننننة املالية للصنننندوق،م يوما  ( 70) سنننبعني خالل مدة ال تتجاوز

  يوما  من هناية فرتة التقرير. (35) مخسة وثالثون حتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوزمن إعدادها وإتا االنتهاءي وسيتم األولية بشكل نصف سنو 

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

أي وسيلة تواصل أخرى يتم من خالل أو  (الربيد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر )العنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
من تقومييا  يوما   )45) مخسة وأربعون أو اإلشعار وذلت خالل فرتة التقارير. وأن إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادها

 .التقارير، وبعد ذلت تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسةتاريخ إرسال تلت اإلشعارات أو 



 .2008-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 .للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةتقديم القوائم  (د

موقع شركة السوق املالية  وذلت من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذ  القوائم دون 
 capital.com-www.alrajhiأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعل االلكرتوين    www.Tadawul.com.saتداول 

بدون مقابل بناء  على استالم طلن  (الربيد اإللكرتوينيتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على )العنوان الربيدي و/أو 
 خطي منهم بذلت. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10
 .إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية مجلسأعضاء  أسماء (أ

أعضنننناء من بينهم عضننننوان مسننننتقالن ينطبق عليهم التعريف الوارد يف قائمة املصننننطلحات اربعة   جملس إدارة مكون منيشننننرف على الصننننندوق  -1
 املستخدمة يف لوائح اهليئة، ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:

  عضو غير مستقل( –السيد / احمد المحسن )رئيس المجلس 
  عضو غير مستقل( -العيسى الشيخ/ أنس بن عبداهلل( 
 )السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل 
 )السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 عضو غير مستقل(–) رئيس المجلس   السيد/ أحمد المحسن

قبل انضمامل للراجحي املالية، كان يش ل   .عاما من اخلربة يف األعمال املصرفية واملالية واملراجعة 14هو املدير املايل لشركة الراجحي املالية، ,ولديل أكثر من 
وشركة  PwC السعودية، وقبل ذلت كان يعمل يف شركة -األردن، كما أنل عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -منصن املدير املايل يف مصرف الراجحي 

 -أمحد حاصل على شهادة ماجستأ يف إدارة األعمال من جامعة ساوث ايست ميسوري ستيت  .ودي للتنميةديلويت وعمل أيضا يف الصندوق السع
من جملس كاليفورنيا  (CPA) الواليات املتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللت سعود. أمحد أيضا حماسن عام معتمد

 .للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف جامعة ستانفورد للمحاسبة، وقد حضر الربنامج التنفيذي

 

 )عضو غير مستقل( -الشيخ/ أنس بن عبداهلل العيسى 

، حيمل شنننهادة املاجسنننتأ من املعهد العايل للقضننناء 2010منذ شنننهر سنننبتمرب  أمني اهليئة الشنننرعية ومدير اإلدارة الشنننرعية بشنننركة الراجحي املالية
عمل يف الرقابة الشرعية مبصرف الراجحي، كما عمل يف  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وحيمل بكالوريوس الشريعة من اجلامعة نفسها،

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


جامعة اإلمام حممد بن سننعود اإلسننالمية، لل مسننافات يف جمال االسننتشننارات الشننرعية وهو عضننو يف اجلمعية الفقهية السننعودية، وشننارك يف عدد 
 الندوات واملؤمترات. من

 السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل(

السننننننننيد/ خالد آل الشننننننننيخ يعمل يف وظيفة مسننننننننتشننننننننار اقتصننننننننادي يف وحدة االحتاد النقدي مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية منذ شننننننننهر يوليو   
امللت سننننعود. هذا وقد عمل كمسننننتشننننار اقتصننننادي يف كل من ، حيمل شننننهادة املاجسننننتأ يف االقتصنننناد وبكالوريوس احملاسننننبة من جامعة 2008

 مؤسسة النقد العريب واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.

 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(

. وقبل التحاقل بصنندوق 2016راعية منذ عام السنيد/ فراس السنعيد يشن ل منصنن نائن املدير العام لالسنتثمار واخلزينة لدى صنندوق التنمية الز 
عام يف االدارة املالية  15التنمية الزراعية عمل السننننننيد فراس كرئيس للخدمات املالية واالسننننننتشننننننارية لدى شننننننركة سنننننندرة املالية ولديل خربة تزيد عن 

 تماعية من جامعة مارميونت االمريكية. واخلدمات املصرفية االستثمارية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب والعلوم االج

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:
 على املوافقة – احلصننر ال املثال سننبيل على - ذلت ويشننمل فيها، طرفا   العام الصننندوق يكون ال  اجلوهرية والتقارير والقرارات العقود مجيع على املوافقة -

 استثمارات أي شأن يف االستثمارية للقرارات وفقا   املربمة العقود ذلت يشمل وال احلفظ، خدمات تقدمي وعقود للصندوق، اإلدارة خدمات تقدمي عقود
 .املستقبل يف هبا سيقوم أو الصندوق هبا قام

 .الصندوق بأصول املتعلقة التصويت حبقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد -
 .الصندوق مدير عنل يفصح مصاحل تعارض أي على املصادقة أو املوافقة مناسبا ، ذلت كان  ومىت اإلشراف، -
 القوانني مجيع الصننندوق التزام ملراجعة لديل وااللتزام املطابقة مسننؤول أو الصننندوق مدير لدى وااللتزام املطابقة جلنة مع األقل على سنننويا   مرتني االجتماع -

 .االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص املتطلبات - احلصر ال املثال سبيل على - ذلت ويشمل العالقة، ذات واللوائح واألنظمة
 بالصندوق تتعلق إفصاحات يتضمن( غأ  أم عقدا   أكان سواء) آخر مستند وأي املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط ودقة اكتمال من التأكد -

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع سبق ما توافق من التأكد إىل إضافة العام، للصندوق وإدارتل الصندوق ومدير العام
 الصننننننندوق وأحكام وشننننننروط االسننننننتثمار صننننننناديق الئحة ألحكام وفقا   الوحدات مالكي مصننننننلحة حيقق مبا مبسننننننؤولياتل الصننننننندوق مدير قيام من التأكد -

 .املعلومات ومذكرة
 .الوحدات مالكي مصلحة حيقق ومبا وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -
 .اجمللس اختذها ال  والقرارات االجتماعات وقائع مجيع تبني ال  االجتماعات حماضر تدوين -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مكافآتتفاصيل  (د

 سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني.لاير سعودية كحد أقصى  30,000املكافآت املتوقع دفعها إىل جملس إدارة الصندوق تصل إىل ة



 

 

 .الصندوق ومصالح صندوقس إدارة المجلو عض لحامص ينل بمحتمق أو متحق تعارض بأي بيان هـ(

 من تدار كانت  سواء   الصندوق ألهداف مشاهبة استثمارية أهداف ذات أخرى استثمارية صناديق يف أعضاء يكونوا أن الصندوق إدارة جملس ألعضاء ميكن
 يف أنل ألعمالل ممارستل نطاق يف الصندوق إدارة جملس أعضاء أحد أد أن املمكن فمن ولذلت. أخر صندوق مدير أي قبل من أو الصندوق مدير قبل

 التزاماتل اإلدارة جملس عضو يراعي سوف احلاالت هذ  ويف. الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف حمتمل تعارض على ينطوي موقف
 درجة إىل وحرص نية وحسن بأمانة بالعمل وذلت بالصندوق إدارة جملس كعضو  ومسؤوليتل  دور  حسن املعنيني الوحدات مالكي مصاحل حيقق مبا بالتصرف

 سوف التصويت تتطلن ال  احلاالت ويف املصاحل يف حمتمل تعارض أي على االطالع عند األخرى الصناديق عمالء جتا  التزاماتل إغفال دون عمليا   ممكنة
 يوجد ال الصندوق وأحكام وشروط املعلومات مذكرة إعداد تاريخ إىل أنل علما. ذلت وجوب اإلدارة جملس أعضاء رأى إذا التصويت عن العضو ذلت ميتنع

 . الصندوق ومصاحل الصندوق إدارة جملس عضو مصاحل بني متحقق تعارض

 .صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

بيان يدرك املسننننتثمر يف هذا الصننننندوق أن أعضنننناء جملس اإلدارة قد يكون هلم عضننننويات مماثلة يف صننننناديق اسننننتثمارية أخرى، و أتهد مدير الصننننندوق ل
ضنننناء جملس اإلدارة. اجلدول التايل مجيع أمساء الصننننناديق االسننننتثمارية املدارة من قبل الشننننركة ال  حيل فيها أحد أو مجيع أع –من حني آلخر  –وحتديث 

 يوضح عضويات أعضاء جملس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية.
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     صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع )الريال السعودي(

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

     املتعدد األصولصندوق الراجحي للنمو 

     صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية



     صندوق الراجحي لألسهم العاملية

صنننننننننننندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األرباح )أسنننننننننننهم منطقة 
 ومشال أفريقيا(الشرق األوسط 

    

     لقطاع املواد األساسيةصندوق الراجحي 

صننننندوق الراجحي إم إس سنننني أي ملؤشننننر األسننننهم السننننعودية متعدد 
 العوامل

    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

  صندوق الراجحي املتنوع للدخل
   

     صندوق الراجحي ريت

     شعاع وادي اهلداصندوق 
 

 :الرقابة الشرعية هيئة( 11
 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و  هيئةأعضاء  أسماء (أ

 ( أعضاء هم:3تتكون اهليئة الشرعية للصندوق من ثالثة )

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

يعمل رئيسنننننا  للهيئة مام حممد بن سنننننعود اإلسنننننالمية، و والدكتورا  من جامعة اإلحصنننننل الدكتور صننننناحل على الشنننننهادة اجلامعية وشنننننهادة املاجسنننننتأ  
 البحرين –الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني التعاوين، وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعاون اخلليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

سنننليمان على الشنننهادة اجلامعية وشنننهادة املاجسنننتأ والدكتورا  من جامعة اإلمام حممد بن سنننعود اإلسنننالمية، ويعمل حاليا  قاضننني حصنننل الدكتور 
 .استئناف يف اجمللس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(

ويعمل حاليا  )أسنننتاذ( يف قسنننم حصنننل الدكتور سنننعد على الشنننهادة اجلامعية واملاجسنننتأ والدكتورا  من جامعة اإلمام حممد بن سنننعود اإلسنننالمية، 
الرياض، ورئيسنننا  للجمعية الفقهية السنننعودية، وهو عضنننو سنننابق لدى هيئة كبار  -الفقل يف كلية الشنننريعة جبامعة اإلمام حممد بن سنننعود اإلسنننالمية

 العلماء باململكة العربية السعودية.

 

 



 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

 .الشريعةدراسننة ومراجعننة شننروط وأحننكام الصننندوق وأهنندافل وسياسنناتل االسننتثمارية، للتأكد من تقيدهننا بأحننكام  .1
 مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية.تقدمي الرأي الشرعي إىل  .2
 على مدير الصندوق التقيد هبا خالل إدارتل الستثمارات الصندوق. أنحتديد الضوابط واألحكام الشرعية ال   .3
 والتأكد من استبعاد . -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجن استبعاد  من الصندوق  .4
 وأعمالل وفق الضوابط الشرعية احملددة.مراقبة استثمارات الصندوق  .5

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

 ال حيمَّل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية
 

حال عدم التوافق  فيتبعة الم اإلجراءاتصول و األ لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د
 .الشرعية يرعايالممع 

 الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق وال  تشمل ما يأيت: والبضائع حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم

 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 

واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة  هي أن يدفع شخص ماال  إىل آخر ليّتجر بل، ويتقامسان الربح بينهما حبسن ما يتفقان عليل. تعريف المضاربة:
حتقيق ى منل املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل املضارب استثمار أمواهلم يف نشاط يرج
ارب جهد  ربح مناسن، على أن يكون الربح موزعا  بينهما حسن ما اتفقا عليل، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة املالية على أرباب املال وخيسر املض

 وعملل فقط.
 

 الضوابط الشرعية:
الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية, حتكم الصندوق الضوابط  .1

 الصندوق وال  تشمل ما يأيت:
 يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن( مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت: .2

 ى املشرتي.ومبوجن الوثائق املعينة هلا، قبل البيع عل –بأرقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة لل   -
 ال أوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال أوز فيها التأجيل من الذهن والفضة والعمالت. -
 ال أوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعل إيا  باألجل. -
 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال أوز لل أن يبيعها وكالة عنل على من اشرتاها الصندوق لنفسل. -

 تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطل واستمرار مزاولتل هلذا النشاط يف موجوداتل االستثمارية. ال أوز .3



 ال أوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفل عن مزاولة نشاطل كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ أن يف هذ  .4
 بيع الدين. احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطل وأحكام

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 ما يأيت: من اهليئة الشرعية ملدير الصندوقحتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة 
 

 تعامل في أسهمها أنواع ثالثة هي:الشركات المساهمة، من حيث غرضها ونشاطها وضوابط ال

 األغراض واألنشطة املباحة. وهذ  الشركات أوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامل.النوع األول: الشركات املسافة ذات  -ث
وية، وشركات النوع الثاين: الشركات املسافة ذات األغراض واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الرب -ج

، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا. وهذ  الشركات ال أوز اجملون واألفالم اخلليعة
 االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقا .

ها بالربا اقرتاضا أو إيداعا . النوع الثالث: الشركات املسافة ال  أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالهتا أمور حمرمة، مثل تعامل -ح
 وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من الشركات املسافة ما يأيت:

 أوال : أن أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسافة الضوابط اآلتية:

فإذا وجدت شركات مسافة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجن إن جواز التعامل بأسهم تلت الشركات مقيد باحلاجة،  -
 االكتفاء هبا عن غأها ممن ال يلتزم بذلت.

( من إمجايل القيمة السوقية ما ٪30)-سواء أكان قرضا  طويل األجل أم قرضا  قصأ األجل–أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض بالربا  -
، علما  أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبل ل، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من مل تقل عن القيمة الدفرتية

 أرباع السنة.
( من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتا  عن االستثمار بفائدة ربوية ٪5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ) -

رم أم عن متلت حملرم أم عن غأ ذلت. وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها، ويراعى أم عن ممارسة نشاط حم
 يف ذلت جانن االحتياط.

 وما ورد من حتديد للنسن مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسن االقتضاء. -

ط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسن اإلمكان على أال تتجاوز مدة ثانيا : إذا ت أت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضواب
 االنتظار تسعني يوما  من تاريخ العلم بت أها.

ض؛ سنوية كانت أو ل ر ثالثا : يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسن املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة ل
 ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غأ مدققة.

 رابعا : ال أوز االشرتاك يف تأسيس الشركات ال  ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.



اقتناء السهم بقصد ريعل، أي رحبل السنوي، وتعين املتاجرة: ويعين االستثمار: -خامسا : تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم، 
سواء  قامت الشركة نفسها بذلت أم بواسطة غأها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان ل أها على  -البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين

على سبيل اإلدارة ألموال ال أ كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على  سبيل التوسط )السمسرة( كما يف حالة الوساطة يف التداول، أو
 سبيل الوكالة عن ال أ والتوكيل لل أ كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.

  الشرعية اهليئة ضوابط حسن األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىلسادسا : 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

روع معني تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصا  شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مش
 ما أصدرت من أجلل.أو نشاط استثماري خاص، وذلت بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها في

 الضوابط الشرعية:
 من أهم الضوابط الشرعية ال  حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:  

 أن يكون الصت جمازا  من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية. .1
اإلجارة أو البيع وغأها، وأن تكون  أن حيكم الصت أحد عقود املعامالت املالية يف الفقل اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو .2

 مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغأها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية. .3
 يف غأ حاالت التعدي أو التفريط.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن بل املصدر ملالت الصت رأس مالل  .4
 أوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غأها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5
 إذا كانت أصول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ

 أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداوهلا. إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات .ب
إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض تصكيت الديون أو النقود أو فا  .ت

  داولل.معا  فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكيت األعيان وحنو  فال مانع من ت

 :مدير الصندوق( 12
 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي املالية حتمل الرتخيص رقم 
 
 
 



 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية
 امللت فهداملركز الرئيس ، طريق 

 11432الرياض  5561ص.ب 
 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 
 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

( 2007-34-5)شركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص لل مبوجن أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجن قرار اهليئة رقم 
 م19/6/2007هن املوافق 4/6/1428بتاريخ 

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل دفوع املال املرأس 

 .السابقة الماليةللسنة  األرباحو  اإليراداتالصندوق مع توضيح  لمدير المالية المعلوماتملخص ب (و

 م 31/12/2018السنة المنتهي في  البند
 556,701,472 الدخل

 167,406,918 املصاريف
 10,556,714 الزكاة

 378,737,840 صايف الدخل
 

 .(لصندوقا مديربأعمال  المرتبطة األنشطة تلك )بخالفو عضّل لك الرئيسةإدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل  مجلسأعضاء  أسماء (ز

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 
 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد اهلل بن سليمان الراجحي 
 .رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -
 .تنفيذي غأ/اإلدارة جملس رئيس - شركة الراجحي للتأمني التعاوين ) تكافل الراجحي( -
 .تنفيذي غأ/اإلدارة جملس رئيس -شركة جمموعة الراجحي القابضة  -

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


 .رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي -للبرتوكيماويات شركة الفارايب -
 .رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي -شركة الفارايب لالستثمار  -
 .رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي - للبرتوكيماوياتينبع  شركة الفارايب -
 .رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفارايب -
 .رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -
 .ارة/غأ تنفيذيرئيس جملس اإلد - شركة فرسان للسفر والسياحة -
 .غأ تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -
 .غأ تنفيذي -جبيل السعودية حللول أنسجة األرضيات شركة  -
 غأ تنفيذي . –شركة الرؤية اخلضراء لألجنيلة الصناعية  -

 
 عضو مجلس إدارة )رئيس لجنة التدقيق( - سليمان بن صالح الراجحي 

 .جملس إدارة/غأ تنفيذي عضو -واملسفر الزراعية ذ.م.مشركة الراجحي  -
 .جملس إدارة/غأ تنفيذي عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -
 .جملس إدارة/غأ تنفيذي عضو -شركة صاحل عبدالعزيز الراجحي وشركا  احملدودة -

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غأ/إدارة جملس عضو – ايل آي جي العريبشركة ميتاليف  -
 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 
 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيت احملدودة -
 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -شركة منتجات البالستيت السعودية احملدودة -

 
 عضو مجلس إدارة )رئيس لجنة االلتزام( - صالح بن علي أبا الخيل 

 .تنفيذي غأ/إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 .تنفيذي غأ/دارةإلا جملسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 
  عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 .تنفيذي غأ/إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 .تنفيذي غأ/إدارة جملس عضو - صافوال جمموعة -
 .تنفيذي غأ/إدارة جملس عضو -شركة بندة للتجزئة -

 
 
 



 .دوقصنالبق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا (ح

  مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافل االستثمارية ويراعي كذلت مصاحل حاملي الوحدات يف اطار مذكرة
من الئحة صناديق  41وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة وممارساتل  استثمار الصندوقااللتزام بسياسات و املعلومات والشروط واالحكام 

 ماراالستث
  إدارة االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذ  املذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ جملس

 الصندوق بأي خمالفات جوهرية
  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرتداد حمتملة 
  حاجة لذلت. ىرأصندوق من الباطن إذا حيق ملدير الصندوق تعيني مدير 

 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق   التي المهام (ط

 يوجد ال

 .االستثمارتتعارض مع أنشطة صندوق  أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىر أخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 ال يوجد 

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

 أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا ترا  اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (ث
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا ترا  آخر تدبأ

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجن بذلت املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشتط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقل أو سحبل أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إل اء .8
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصل إلل اء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلن تقدمي .9

 . التنفيذية لوائحل او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .10
 مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالتل أو عجز  أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق
 .جوهرية أفية ذات أهنا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

 )أ( أعال . الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بأي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على أن (ج
 على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياهتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ح

 على وأن. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الن خالل وذلت البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل
 العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلت كان  حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير

 .بالصندوق املرتبطة



 :الحفظ أمين( 13
 .الحفظ أميناسم  (أ

 ة البالد املاليةشركة البالد لالستثمار ة

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    (08100-37) رقم ترخيص  السعودية املالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الرياض، يف الرئيسي مقرها املالية البالد

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللت طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

( بتاريخ 08100-37الرتخيص رقم )هي شخص اعتباري مرخص لل مبوجن أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجن  البالد املاليةشركة 
 م14/08/2007هن املوافق 01/08/1428

 .صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 أصول حفظ خيص ما يف اإلدارية التدابأ مجيع واختاذ الوحدات مالكي مجيع عن نيابة الصندوق أصول ومحاية حفظ عن املسؤول هو احلفظ أمني
 الصندوق.

 .طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

 .مجيعها نيابة عنل يف األسواق احمللية أو اخلارجيةحيق ألمني احلفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام جبزء من مهام أمني احلفظ أو 
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 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

 :أي من احلاالت اآلتية حال وقوع يف مناسبا  ترا   أو اختاذ أي تدبأ املعني من مدير الصندوقفظ احلللهيئة عزل أمني  (ج

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلت مبوجن دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف (6

 من قبل اهليئة. تعليقل أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبل  أمني احلفظترخيص  إل اء (7

 ترخيصل يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إلل اء  إىل اهليئة منطلن  تقدمي (8

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحل -ا  ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل أمني احلفظ قد أخ إذا رأت اهليئة أن (9

 أفية جوهرية. ذات اأهن -بناء  على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (10

أمني حفظ بديل وفقا  لتعليمات فيجن على مدير الصنننننندوق املعين تعيني  إذا مارسنننننت اهليئة أيا  من صنننننالحياهتا وفقا  للفقرة )أ( من هذ  املادة، (د
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفظ املعزول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

عزول أن ينقل، حيثما كان ذلت ( يوما  األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل. وأن على أمني احلفظ امل60)نننن أمني احلفظ البديل وذلت خالل ال
 ، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقا  لتقدير اهليئة احملض ضروريا  ومناسبا  

 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أن عزل أمني احلفظ يف مصنننننننننننلحة مالكي  معقول ى بشنننننننننننكلرأإذا  كتايبمبوجن إشنننننننننننعار   املعني من قبللفظ احلأمني عزل  الصنننننننننننندوقأوز ملدير  (د
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلت فورا  وبشكل كتايب

 (أ)لفقرة وفقا  لصنننادر الكتايب الإلشنننعار اأمني احلفظ  من تسنننلم ( يوما  30)خالل  تعيني بديل لل أمني احلفظ عزل إذا أن على مدير الصنننندوق (ه
تسننننننهيل النقل السننننننلس للمسننننننؤوليات إىل أمني احلفظ ل مدير الصننننننندوقالتعاون بشننننننكل كامل مع  املادة. وأن على أمني احلفظ املعزولمن هذ  

وق البديل. وأن على أمني احلفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلت ضننننننننننننننروريا  ومناسننننننننننننننبا ، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصننننننننننننننند
 االستثمار ذي العالقة.

عن قيامل بتعيني أمني حفظ بديل، وأن على مدير الصنننننننننننننننندوق العام كذلت  اإللكرتوين موقعل اإلفصننننننننننننننناح فورا  يفأن على مدير الصنننننننننننننننندوق  (و
 اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامل بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.

 .االستثمارمستشار ( 14
 ال يوجد



 عالموز ( 15
 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 الرياض -شارع العليا العام
  الدور الثاين -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 

 
 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

 

 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادو وصف األد( 
 تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق، وتشتمل مسؤوليات الموزع على التالي:

 وبيع وحدات الصندوق حتت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملوزععرض  (1
 تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر هبا بشكل جتميعي حتت مسمى املوزع املستثمرين. (2
ستثمرين وال  تشتمل على منوذج اعرف عمليت ومنوذج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب القيام جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على امل (3

 ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقا  للوائح واألنظمة السعودية.
فقات، والرد على مجيع مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدمي التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشملل من تقارير دورية وتقارير تأكيد إمتام الص (4

 استفسارات وطلبات املستثمرين، وتقدمي التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.
 حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5
 التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام ال  تقدم للعمالء وأي حتديثات وت يأات عليها. (6
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 :القانوني المحاسب( 16
 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يونج إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية
 طريق امللت فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 
 اململكة العربية السعودية

http://www.ey.com/EM/en 
 

 .صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 عليها املتعارف املراجعة ملعايأ وفقا   تمت وال  هبا يقوم ال  املراجعة لأعما إىل استنادا   املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسن مسؤوليةتتمثل 
 من معقولة درجة على لللحصننننو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسننننن التزام تطلنت وال  السننننعودية العربية اململكة يف

 للمبالغ مؤيدة أدلة على لاحلصننننو  بإجراءات القيام أيضننننا القانوين احملاسننننن مسننننؤوليات تضننننمن. تيةهر اجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم بأن التأكد
 باإلضننافة املسننتخدمة احملاسننبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسننبية السننياسننات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضننافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضنناحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل

 : ىمعلومات أخر ( 17
 .لمصالح عند طلبها بدون أي مقابلمعالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات و سيتم تقديم  (أ

 .الخاصة العموالتالصندوق بشأن التخفيضات و  ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات و بالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك. وأوز %  2يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غأ مسرتدة مبعدل 
 اخلاص خفض هذ  النسبة. ملدير الصندوق وفقا  لتقدير 

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

 .بنفسل مالل زكاة استخراج املستثمر يتوىل

ضريبة القيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبة بشكل إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل 
  .لنسن املنصوص عليها يف نظام الضرائن والئحتل التنفيذيةمنفصل وفقا  ل
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 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص بل وعلى  .6
أيام وال تزيد عن  10املالية السعودية ةتداولة، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

قرت ح. كما يتعني يوما  من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانل وو  21
ُ
قتل وجدول األعمال امل

على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق 
 املالية.

طلن خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر، أيام من استالم  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .7
 % على األقل من وحدات الصندوق.25الذي ميتلت منفردا  أو الذين ميتلكون جمتمعني 

% على األقل من قيمة وحدات 25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  .8
 الصندوق.

اء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعل اإللكرتوين يف حال عدم الوف .9
ء وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ةتداولة ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطا

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين ميتلكون أي عدد  5ن مهلة ال تقل ع
 من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصابا  قانونيا .

 حيق لكل مالت وحدات تعيني وكيل لتمثيلل يف اجتماع مالكي الوحدات. .10
 

 .صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق يعترب هذا الصننننننندوق من الصننننننناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصننننننفيتل. ومع ذلت، فإنل سننننننيكون ملدير الصننننننندوق احلق يف تصننننننفية الصننننننن
بن حدوث بسنبالكامل، إذا أصنبح جليا  أن حجم أصنول الصنندوق ال يربر االسنتمرار يف إدارتل بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصنادية أو 

ن قبل هيئة دون احلد األدىن املسموح بل الستمرار الصندوق واحملدد مبعض الت يأات يف األنظمة ال  حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
م مدير الصننندوق باختاذ السننوق املالية وذلت بعد اشننعار هيئة السننوق املالية أو ألي سننبن طاريف آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصننفية الصننندوق، فسننيقو 

 اخلطوات التالية:

 ( يوما  تقومييا  من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلت قبل ) 

 لى مالكي الوحدات املسنننننجلني يف تاريخ سنننننداد االلتزامات املسنننننتحقة على الصنننننندوق من أصنننننول الصنننننندوق وتوزيع املبالغ املتبقية )إن وجدت( ع

 التصفية على أساس تناسيب حسن ما ميلكل كل مالت وحدات بالصندوق.

 .أن على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعل اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتل 

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

أو عن طريق الفاكس  8001245858يستقبل مدير الصندوق شكاوى املستثمرين يف الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم اجملاين 
 أو عن طريق املراكز االستثمارية. 011/ 4600625رقم 



 سننتثمر من املسننتثمرين يف الصننندوق، فعلى مدير يف حالة طلن اجلهات القضننائية املختصننة أو هيئة السننوق املالية نتائج أي شننكوى صننادرة عن أي م
 الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

 .يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها 
  إدارة شننننننننكاوى  -ى هيئة السننننننننوق املاليةيوم عمل، حيق للمشننننننننرتك إيداع شننننننننكوا  لد 15ويف حالة تعذر الوصننننننننول إىل تسننننننننوية أو مل يتم الرد خالل

( يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى 90املستثمرين، كما حيق للمشرتك إيداع شكوا  لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة )
 لدى اهليئة، إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

 .صناديقال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة (ز

تعديالت الحقة يف املسننتقبل لتلت األنظمة  السننعودية السننارية املفعول وأليشننروط وأحكام الصننندوق ألنظمة اململكة العربية مذكرة املعلومات و ختضننع 
فصل يف منازعات األوراق مبا ال خيالف الضوابط الشرعية  املعتمدة لدى الراجحي املالية. وحيال أي نزاع ينشا بني مدير الصندوق واملستثمرين إىل جلنة ال

 املالية.

 .داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور يف مذكرة املعلومات، والقوائم املالية  ملالكي الوحدات احلق يف
 .ملدير الصندوق

 .ملكية أصول الصندوق (ط

 أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن أوز وال (،مشاعة ملكيل) الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد
 مدير كان  إذا إال األصول، بتلت يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ

 حدود يف وذلت الصندوق، لوحدات ا  مالك املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجن املطالبات هبذ  مسموحا   كان  أو ،لملكيت

الكو م –ول معقكل بش –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىمعلومة أخر أي  (ي
بناًء  االستثمارقرار  سيُتخذ التي المعلوماتأن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحدات

 .عليها

 ال يوجد

 . هوممارسات االستثمارسياسات  فيذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيإعفاءات من  (ك

 ال يوجد

 



 .يديره الذيام الع لصندوقل أصولأي ب المرتبطة التصويت حقوقسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق  (ل

للصننندوق على أسنناس بعد التشنناور مع مسننؤول االلتزام، يوافق جملس إدارة الصننندوق، على السننياسننات العامة املرتبطة مبمارسننة حقوق التصننويت املمنوحة 
تصويت،  األوراق املالية ال  تشكل جزءا  من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناء  على تقدير  اخلاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذ  السياسة عند طلبهم . بعد التشاور مع مسؤول االلتزام.

 .االستثمارال مجديد تح معايير (م

وحيق ملدير الصندوق االستثمار  الشرعيةمع الضوابط  املتوافقةيف األسواق السعودية  املواد األساسية قطاع شركات مجيع هو للصندوق االستثماري اجملال
 .للصندوق االستثمارية االسرتاتيجية مع يتوافقللصندوق مبا  االسرتشادي املؤشرخارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1) رقم ملحق

 م :2019 للعام الفعلية والمصاريف الرسوم ملخص

  

 524,125.10 

 36,750.00 
 5,250.00 

 0 
 7,500..00 

14,766.27 
29,925.79 
47,638.23 
5,116.04 

671,071.43 
2.36% 

9,639.98 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

                        

 

 


