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 :االستثمار صندوق معلومات
 

 االستثمار صندوق اسم
 

 األولية للطروحات الراجحي صندوق
 الصندوق أهداف

  
 األولوية وحقوق السعودية األسهم سوق في األولية الطروحات في رئيسي بشكل واالستثمار المشاركة خالل من الطويل إلى المتوسط المدى في المال رأس تنمية إلى يهدف

 الهيئة ضوابط مع المتوافقة سنوات ثالث فترة السعودية األسهم سوق في إدراجها على يمض لم التي األسهم في االستثمار وكذلك السوق في المدرجة للشركات المتبقية والطروحات
 .للصندوق الشرعية

 
 االستثمار سياسات

 

 االستثمارية؛ أهدافه تحقيق االستثمارية التالية ليتمكن من ستراتيجياتاال الصندوق سيستخدم

م�ن ص�افي أص�وله ف�ي الطروح�ات االولي�ة  %100واالس�تثمار حت�ى  طري�ق المش�اركة  ع�ن االس�تثمارية أهداف�ه الص�ندوق يحقق -1
 أس�واق ف�ي إدراجه�ا عل�ى يم�ض ل�م الت�ي الش�ركات والطروحات المتبقي�ة للش�ركات المدرج�ة ف�ي أس�واق االس�هم الس�عودية وأس�هم

 حده على سوق كل في مدرجة شركة 20 أخر أو سنوات خمس فترة السعودية األسهم
 المتبقي�ة والطروح�ات األولوية، وحقوق األولية، الطروحات في رئيسي بشكل واالستثمار المشاركة على الصندوق تتركز سياسية  -2

 أخر أو سنوات خمس فترة السعودية األسهم أسواق في إدراجها على يمض لم التي الشركات وأسهم السوق، في المدرجة للشركات
 للصندوق. الشرعية الهيئة ضوابط مع والمتوافقة حده على سوق كل في مدرجة شركة 20

وتوصيات فريق المحللين الخاص به في اتخاذ قراراته االس�تثمارية والقي�ام بتقي�يم األوض�اع يعتمد مدير الصندوق على دراسات  -3
االقتصادية للسوق المالية السعودية إضافة الى تقييم الشركات بشكل منف�رد م�ن خ�الل دراس�ة نش�رات اإلص�دار وتق�ارير العناي�ة 

سعر العادل لها من خ�الل خص�م الت�دفقات النقدي�ة وتحلي�ل التوزي�ع المالية والقانونية للشركات المطروحة لالكتتاب العام وتقييم ال
النسبي. كما وسيتم اختيار االستثمار في الشركات المدرجة حديثا بناًء على التحليل األساسي والفني للشركات وذل�ك به�دف إدارة 

 الصندوق بمستوى عال من الفعالية والمهنية.
% م�ن 30المالية العربية األخرى حسب عملة الدولة المستثمر به�ا و بح�د أقص�ى  يمكن للصندوق االستثمار في أي من األسواق -4

صافي قيمة أصول الصندوق، كما يمكن للصندوق االستثمار في األوراق المالية المصدرة من قب�ل م�دير الص�ندوق أو تابعي�ه أو 
 الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه.

 
 واالحكام الشروط على االطالع يرجى االستثمار استراتيجية حول التفاصيل من للمزيد

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

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

 
 

 واألرباح الدخل توزيع سياسة
 

 .الصندوق في الموزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم المستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن
 

 :الصندوق أداء
 

 2018 2017 2016 
 أصول الصندوق قيمة صافي

 لایر سعودي
24,316,043.36  

 
32,527,718 

 
46,478,309 

 
 للوحدةصول األ قيمة صافي

 لایر سعودي 
10.4852 10.1278 11.0232 

 
 11.0456 11.1856 11.0779 وحدة لكل الصندوق أصول قيمة صافيى أعل

 7.7957 9.5655 10.0913 وحدة لكل الصندوق أصول قيمة صافيأقل 
 4,216,417 3,211,726 2,319,082.28 المصدرة الوحدات عدد

  1.70 1.75 0.98 نسبة المصروفات
 
 

http://www.alrajhi-capital.com/
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 منذ التأسيس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة العوائد التراكمية (%)
 4.86 - - - 1.56 الصندوق

  28.67- - - - 7.61- المؤشر
 العوائد السنوية (%) 2018 2017 2016 2015 2014

 الصندوق 3.54 8.12- 11.08 0.76-* -
 المؤشر 0.4 12.98- 7.54- - -

 العوائد السنوية (%) 2013 2012 2011 2010 2009
 الصندوق - - - - -
 المؤشر - - - - -

 2015عائد الصندوق من تاريخ التأسيس سبتمبر *
 مصاريف الصندوق:

 
 (ر.س) 2018يونيو  30كما في  والرسوم المصاريف 

 200,633.83 اإلدارة رسوم
 10,031.69 ضريبة القيمة المضافة

 18,223.97 ضريبة القيمة المضافة+القانوني المحاسب أتعاب
 2,603.42 تداول موقع في الوحدات قيمة نشر رسوم
 0 الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافاة
 3,719.18 )المالية السوق هيئة قبل من(  رقابية رسوم

 - التوزيع مصاريف
 2,003.81 رسوم حفظ
 11,731.55 التعامل مصاريف

 13,798.15 ضريبة القيمة المضافة رسوم المؤشر االسترشادي
 1,167.21 اسهم ارباح تطهير

  263,912.81 االجمالي
 %0.98 إجمالي نسبة المصروفات

 0 االشتراك رسوم

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

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

0TUcapital.com-www.alrajhiU0T 
 اإلفصاح:

 
 التغييرات الجوهرية

 
 .الصندوق أداء في أثرت الفترة خالل جوهرية تغييراتلم يحدث 

 
 التغييرات التي تمت على الشروط واالحكام خالل العام

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

 
 
 

 السنوية التصويت ممارسات
 

 :الشركة السعودية للخدمات األرضية
 م21-01-2018

إضافة المادة العشرون من النظام األساسي للشركة  ،: تعديل المادة الرابعة من النظام األساسي والمتعلقة بأغراض الشركةعلى التصويت
ما تم   ،النظام األساسي للشركة و المتعلقة بتوزيع األرباحتعديل المادة الثامنة واألربعون من  ،و المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس

إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام األساسي بما يتفق مع   ،م2017توزيعه من أرباح نقدية للربع األول والثاني والثالث عن السنة المالية 
 إضافة المادة أعاله

 القرار: نعم
 

 : شركة األندلس العقارية
 م03-05-2018
م حتى تاريخ 10/03/2018انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من  : على تالتصوي
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تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من  ، م09/03/2021
 م09/03/2021م ، حتى تاريخ10/03/2018

 القرار: ممتنع  
 

 : شركة اليمامة للصناعات الحديدية
 م03-06-2018

القوائم  ،تقرير مراجع الحسابات ،م2017-09-30: ماورد بتقرير مجلس اإلدارة السنوي عن العام المالي المنتهي في على التصويت
أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول ما تم توزيعه من  ،م2017-09-30المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 

تعديالت ميثاق لجنة  ، اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة ، صرفم2017وعن النصف الثاني من العام المالي  م2017من العام المالي 
تفويض مجلس  ، إلدارةإبراء ذمة أعضاء مجلس ا ،المراجعة ( النسخة الرابعة ) وفق للتغيرات التي طرئت وبحسب األنظمة واللوائح

  م2018االدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي 
 القرار: نعم

 
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  ،: األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناءعلى التصويت

تعيين مراجع/مراجعي الحسابات للشركة  ،التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنيةاألعمال والعقود  ،المهيدب للمقاوالت
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات األعمال   ،من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و  ،الشركة وشركة الراشد لمواد البناءاألعمال والعقود التي ستتم بين  ،الكهربائية والميكانيكية
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد  ،مصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده لتصنيع المنتجات الحديدية

 ،ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المهنا التجاريةاألعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي  ،للمثبتات
األعمال والعقودالتي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة  ،األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد

 المعجل للتجارة والمقاوالت
 القرار: ممتنع

 
 للبتروكيماويات:  المتقدمة شركة

 م2018--1803
نقدية، تفويض مجلس  أرباح توزيع للشركة، المالية القوائم الخارجي، الحسابات مراجع تقرير اإلدارة، مجلس تقرير: على التصويت

 ألعضاء مكافأة صرف ، م2018اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 
تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة  اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء  ،اإلدارة مجلس

  م ، وتحديد أتعابة2018وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
 القرار: نعم

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

 القرار: ممتنع  
 
 
 

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

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

 القرار: نعم
 
 

 :)ينساب( للبتروكيماوياتينبع الوطنية  شركة
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  م02-04-2018
 ،تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين ،تقرير مجلس اإلدارة ،القوائم المالية ،: تقرير مراجع حسابات الشركةعلى التصويت

ما تم توزيعه  ،دارةمكافأة ألعضاء مجلس اإل صرف مبلغ، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ،وقف تجنيب االحتياطي النظامي للشركة
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني  و م2017من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 

 م2018تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية  ،م2017من العام 
 القرار: نعم

 
 :اإلنماء مصرف

  م10-04-2018
تعيين ،  توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية،  تقرير مجلس اإلدارة،   القوائم المالية،  تقرير مراجع الحسابات :التصويت على

أعضاء مكافأة ،   إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة،    مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة
 ،تحديث الئحة لجنة المراجعة ،تحديث الئحة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة  ،تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت ،مجلس اإلدارة

 تحديث سياسة المكافآت والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والسكرتارية واإلدارة التنفيذية
 القرار: نعم

 
األعمال والعقود التي ستتم بين وكالة  ،مال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو ماريناألع :التصويت على

 اإلنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف اإلنماء بالكامل) وشركة اإلنماء طوكيو مارين
 القرار: ممتنع

 
 

 :الطبية للرعاية الوطنية الشركة
  م15-04-2018

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

 الئحة عمل لجنة المراجعة المعدلة، دارةإبراء ذمة أعضاء مجلس اإل
 القرار: نعم

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

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

 القرار: ممتنع
 

 :مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
  م18-04-2018

تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين ، تقرير مجلس اإلدارة، الماليةالقوائم ، تقرير مراجع حسابات الشركة :التصويت على
صرف مكافآة ، صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، بناء على توصية لجنة المراجعة

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة ، سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية، ألعضاء لجنة المراجعة
، م2018تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ، الشركة المحدثة

 إجازة األعمال التي قام بها مجلس اإلدارة
 القرار: نعم

 
قبول التنازل لسجل تجاري فرعي لشركة مالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة، الموافقة على التعا 60-10بند  :التصويت على

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة الصادر بإسم / شركة جزر الفلك للتجارة وذلك لصالح الشركة مقابل رسوم نقل ملكية 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ، والترخيص بها لعام قادم اشتراك عضو مجلس اإلدارة في عمل منافس ألعمال الشركة، السجل فقط

  ، تشكيل لجنة المراجعة، بين المرشحين للدورة القادمة
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www.alrajhi-capital.com  5 متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا لطروحات األوليةلصندوق الراجحي  األوليالتقرير    
 

 القرار: ممتنع
 

 :شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
  م22-04-2018

مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على  توصية، تقرير مجلس اإلدارة، القوائم المالية الموحدة، : تقرير مراجع حساباتعلى التصويت
) من نظام 19تعديل المادة (، ) من نظام الشركة17تعديل المادة (، تعيين مراجع الحسابات للشركة ، 2017المساهمين عن العام المالي

دارة بأنشاء برنامج األسهم تجديد التفويض لمجلس اإل، ) من نظام الشركة30تعديل المادة (، ) من نظام الشركة24تعديل المادة (، الشركة
 المخصصة للموظفين التنفيذيين

 القرار: نعم
 

 الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة 16-10: بند التصويت على
 القرار: ممتنع

 
 

 :شركة جرير للتسويق
 م23-04-2018

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

 م2018مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
 القرار: نعم

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

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

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمتياز العربية، ي الين لحلول األعمالتر
 األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، روبين العربية
 القرار: ممتنع

 
 :الشركة السعودية للعدد واألدوات

 م13-05-2018
إبراء ذمة أعضاء مجلس ، تقرير مجلس اإلدارة، : تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركةعلى التصويت

ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف ، تعيين مراجع الحسابات للشركة، القوائم المالية، تقرير مراجع حسابات الشركة، اإلدارة
، م2018تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ، م2017العام المالي األول من 

   م2017صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
 القرار: نعم

 
لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار  : ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه بخش المالكينعلى التصويت

  مساهمي شركة ساكو
 القرار: ممتنع

 
 :شركة الصناعات الكهربائية

 م13-05-2018
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ،  القوائم المالية ،  تقرير مراجع حسابات ، : تقرير مجلس اإلدارةعلى التصويت

صرف مكافآت ،  عيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعةت   ،مجلس اإلدارةإبراء ذمة أعضاء ،  م2017
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   م2017أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
 القرار: نعم

 
شركة  األعمال والعقود التي ستتم بين، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة :على التصويت

  اشتراك عضو مجلس اإلدارة في عمل منافس لنشاط الشركة ، وشركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية
 القرار: ممتنع

 
 :شركة دله للخدمات الصحية

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

إبراء ذمة أعضاء ،تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة ،م 2017المساهمين عن عام 
ء الشركة ألسهمها وبيعها ) من النظام االساس والمتعلقة بشرا16تعديل المادة رقم ( ،مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،مجلس اإلدارة 

) من النظام األساس 21تعديل المادة رقم (، ) من النظام األساس والمتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة19تعديل المادة رقم (، وإرتهانها
) 32لمادة رقم (تعديل ا، ) من النظام األساس والمتعلقة بلجنة المراجعة26تعديل المادة رقم (، والمتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة

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

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

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

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

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

 القرار: ممتنع
 

 :الشركة السعودية للخدمات األرضية
 م27-05-2018

تعيين مراجع ، إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، مجلس اإلدارةتقرير ، تقرير مراجعي حسابات الشركة، : القوائم الماليةعلى التصويت
تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي ، الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

 م2017عن الربع الرابع للسنة المالية  توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين،م،2018أو ربع سنوي عن العام المالي 
 القرار: نعم

 
إشتراك عضو مجلس اإلدارة   34-31الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة، بند  30-08على: بند  التصويت

 في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم
 القرار: ممتنع

 
 :شركة بوان

 م29-05-2018
ما تم توزيعه ، إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مراجعي حسابات الشركة، : القوائم الماليةعلى التصويت

صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ، م2017من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف األول والثاني من العام 
تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ، اجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعةتعيين مر،  م2017

 م2018مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
 القرار: نعم
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إشتراك عضو مجلس اإلدارة   36-33الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة، بند  31-07على: بند  التصويت
 في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم

 القرار: ممتنع
 

 :شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
 م03-06-2018

تعيين  ،إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مراجعي حسابات الشركة، القوائم المالية :على التصويت
صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ، مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

 م2017
 القرار: نعم

 
لجنة و  تعيين عضـواً بمجلـس اإلدارةالموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة،  11-08على: بند  التصويت
 المراجعة

 القرار: ممتنع
   
 

 :شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
 م24-06-2018

تعيين  ،إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مراجعي حسابات الشركة، القوائم المالية :على التصويت
صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ، مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة

 م31/12/2017توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ، م2017
 القرار: نعم

 
 الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة 27-08على: بند  التصويت

 القرار: ممتنع
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 .2018للعام 
 
 :الصندوق مدير 
 

 المالية الراجحي شركة
 فهد الملك طريق العامة، اإلدارة

 11432 الرياض ، 5561 ب.ص
 :9292 211 (11) 966+ رقم هاتف
 9299 211 (11) 966+رقم:  فاكس

 السعودية العربية المملكة
0TUcapital.com-www.alrajhiU0T  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

لتنويع استثمارات الصندوق األداء اإليجابي عزى وي .ؤشر االرشاديللم % 0.40 مقارنة ب 2018% خالل النصف االول لعام 3.54 عائد قدم صندوق الراجحي للطروحات األولية
 .خارج المجال االستثماري حسب ما هو متاح في الشروط واألحكام

 
 .اليستثمر مدير الصندوق او أي طرف نظير في هذا الصندوق

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

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

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

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

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

 
  :األولية للطروحات الراجحي إلى حاملي وحدات صندوق بيان

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

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

 
 :وصالحيات االقتراض االستثمار وحدود مخالفة قيود

 

 المخالفة                                                                      
تاريخ انتهاء 

 المخالفة
تاريخ بدء 

 # المخالفة
شركة مستشفى السعودي  ) من الئحة صناديق االستثمار حيث قام  الصندوق بتجاوز الحد األعلى في االستثمار في3-الفقرة ( ز 41تم مخالفة المادة  

 Feb-18 14-Feb-18 1-15 %.10.04االلماني بنسبة 
 
 

 .المعمول بها في الئحة صناديق االستثمارلم يتم تسجيل أي مخالفة لصالحيات االقتراض 
 

 :القانوني المحاسب
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 يونج & إيرنيست

 فهد الملك طريق السادس الطابق الفيصلية برج
 11461 الرياض 2772 ب ص

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

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

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

 
 0TUcapital.com-www.alrajhiU0T، يرجى زيارة موقعنا األولية  للطروحاتلالطالع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي 
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