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الصندوق ملخص  

 اسم صندوق االستثمار
 منطقنننننة أسنننننهم – األربننننناح وتوزينننننع المنننننال رأس لتنمينننننة  صنننننندوق الراجحننننني

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 صندوق عام مفتوح من فئة األسهم  وفئة الصندوقنوع 

 الراجحي المالية مدير الصندوقاسم 

 الصندوقهدف 

الهنندم مننن االسننتثمار فنني الصننندوق هننو تحقيننق عوائنند إجماليننة مننن خننالل دمنن  

الحنننالي منننع مكاسنننأ تنمينننة رأس المنننال وزينننادة قيمنننة األصنننول،  أيضنننا الننندخل 

يسنننعى مننندير الصنننندوق إلنننى تحقينننق أداء يفنننوق أداء المؤشنننر وذلنننك منننن خنننالل 

االسننننتثمار فنننني أسننننهم شننننركات ملتعمننننة بأحكننننام الشننننريعة ا سننننالمية مننننن بننننين 

الشننننركات المدرجننننة فنننني األسننننواق الخليجيننننة بشننننكل رئيسنننني وأسننننواق منطقننننة 

وشنننمال أفريقينننا بشنننكل ثنننانوي منننع التركينننع بوجنننه خنننا  علنننى  الشنننرق األوسنننط

 أسهم الشركات التي توزع األرباح.

 عالية ةالمخاطر مستوى

 لاير سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

 من األحد الى الخميسيام التقييم أو ثنين واألربعاءاأل أيام التعامل  و التقييم التعامل ايام

  التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن

 االستردادموعد دفع قيمة 

 اليننوم فنني العمننل إقفننال قبننل أقصننى بحنند االسننترداد عوائنند الوحنندات لمالننك ينندفع

، أو الوقنننت االسنننترداد سنننعر تحديننند فيهنننا تنننم التننني التعامنننل لينننوم التنننالي الخنننامس

النننذي تكننننون فينننه جميننننع الوسنننائل والتننننراخيل حإن وجننندت  المناسننننبة لتحويننننل 

 الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

 لاير سعودي   100 األولي الطرح عند الوحدة سعر

 الريال السعودي عملة الصندوق

 مفتوح المدة  مدة صندوق االستثمار

 2012/3/17بدء عمل الصندوق في  الصندوق بدايةتاريخ 

وأخر  ،إصدار الشروط واألحكامتاريخ 

 تحديث لها

م من هيئة السوق  10/11/2010في شروط وأحكام الصندوق على تمت الموافقة 

 . م22/05/2022  بتاريخ لها تحديث آخر إجراء وتم المالية،
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 االسترشادي المؤشر
بنننورز لنمننننو األربنننناح المتوافقننننة منننع الشننننريعة فنننني أسننننهم  مؤشنننر سننننتاندرد آننننند

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 الراجحي المالية اسم مشغل الصندوق

 البالد المالية اسم أمين الحفظ

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية اسم مراجع الحسابات

 رسوم إدارة الصندوق

قيمنننة  إجمننناليمنننن  سننننويا% 1.75إدارة بنسنننبة  أتعنننا  الصنننندوق مننندير يسنننتحق

ً  الصننننندوق لمنننندير يحننننقو، الصننننندوقأصننننول   تخفنننني  المطلننننق لتقننننديره وفقننننا

 .الصندوقعلى مستوى  دارةا  رسوم من جعء

 رسوم االشتراك
 عمليننننة كننننل% مننننن مبلننننك االشننننتراة تخصننننم مباشننننرة عننننند 2.00بحنننند أقصننننى 

 .بالصندوق اشتراة

 اليوجد رسوم االسترداد

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق سنننننوياً من قيمة األصننننول % 0.02يتحمل الصننننندوق رسننننوم حف  تعادل 

المالية التي يتم حفظها في السننننننوق السننننننعودية، ويتحمل رسننننننوم حف  تتراوح بين 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في سنننننوياً من قيمة األصننننول %  0.15-%0.07ح

 األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

نظاميننننة والرسننننوم التنننني قنننند تفرضننننها األسننننواق ومراكننننع ال تشننننمل الرسننننوم ال

 ا يداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 التعامل  مصاريف

يتحمنننل الصنننندوق عمنننوالت ورسنننوم التنننداول الناتجنننة عنننن صنننفقات وعملينننات 

شننننراء وبيننننع األوراق الماليننننة حسننننأ العمننننوالت السننننائدة فنننني األسننننواق والتنننني 

 المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحف .تدفع للوسطاء واألسواق 

 األخرى الرسوم والمصاريف

سنننيتحمل الصنننندوق المصننناريو الالزمنننة والفعلينننة  دارتنننه، رسنننوم المراجعننننة 

ورسننننوم الحفنننن  ورسننننوم النشننننر والرسننننوم الرقابيننننة ومكافنننن ت أعضنننناء مجلننننس 

 إدارة الصننننندوق ورسننننوم المؤشننننر االسترشننننادي، والمصننننروفات االخننننرى،

يتجننناوز إجمنننالي نسننننبة المصنننروفات األخنننرى حباسنننتثناء مصنننناريو بشنننرط أال 

% مننننن متوسننننط صننننافي قيمننننة األصننننول 0.25التعامننننل والحفنننن  والضننننرائأ  

فنننني حننننال كانننننت نسننننبة الرسننننوم أقننننل مننننن ذلننننك  كمننننا  150,000السنننننوية أو ح

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط
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 تعريف المصطلحات

  الصندوق
أسنننننهم منطقنننننة  –المنننننال وتوزينننننع األربننننناح صنننننندوق الراجحننننني لتنمينننننة رأس 

 األوسط وشمال أفريقياالشرق 

 شركة الراجحي المالية  الشركةالمدير/ /الصندوق مدير

 مجلس إدارة الصندوق   المجلس

 ومرخل له بحف  األوراق المالية للعمالء مؤسسة سوق مالية الحفظ أمين

 السعوديةهيئة السوق المالية في المملكة العربية  الهيئة

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية   قبول طلبات االشتراك واالسترداد   أيام

 طلأ بيع وحدات في الصندوق االسترداد  طلب

 طلأ شراء وحدات في الصندوق االشتراك طلب

 األولي الطرح فترة
بالقيمنننة هننني فتنننرة بداينننة الصنننندوق التننني ينننتم خاللهنننا طنننرح وحننندات الصنننندوق 

 االسمية إلى جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله الصندوق بداية يوم

 كل ظرم أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق المخاطر

 هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري االسترشادي المؤشر

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوقهي  الشرعية الهيئة

 اإلعالن يوم
هنننو ينننوم العمنننل التنننالي لينننوم التعامنننل وهنننو الينننوم النننذي ينننتم فينننه إعنننالن سنننعر 

 الوحدة.

 اليوم الذي يتم فيه حسا  صافي قيمة أصول الصندوق  التقييم يوم

 واستردادهاوحدات صندوق االستثمار االشتراة في األيام التي يتم فيها  التعامل يوم

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   عمل  يوم

 الصندوق أصول إجمالي
األوراق قيمننننة أصننننول الصننننندوق با ضننننافة للتوزيعننننات النقديننننة المسننننتحقة مننننن 

 المستثمر بها.المالية 

 الصندوق أصول قيمة صافي
إجمنننالي أصنننول الصنننندوق بعننند خصنننم كافنننة االلتعامنننات والمصننناريو الفعلينننة 

 على الصندوق.المحملة 
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 )الوحدة( االستثمار وحدة

حصننة المننالة فنني صننندوق االسننتثمار الننذي يتكننون مننن وحنندات بمننا فنني ذلنننك  

أجننعاء الوحنندة وتلعامننل كننل وحنندة علننى أنهننا حصننة مشنناعة فنني أصننول صننندوق 

 االستثمار.

 عالقةال وذو األطراف

األشخا  الذين ينطبق عليهم التعريو الوارد في قائمة المصطلحات م به قصديل 

الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري، المستخدمة في 

  مايلي:

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .1

 من الباطن الحف  وأمين الحف  أمين .2

 الهندسي والمكتأر المطو ِ  .3

 ينطبق، حيثما األمالةمدير  .4

 المقي م المعتمد .5

 الحساباتمراجع  .6

 إدارة الصندوق مجلس .7

لدى أي   الموظفينأو  التنفيذيين المديريندارة أو أي  من ا  مجلسأعضـاء  .8

 األطرام أعالهمن 

أصول صندوق  صافيمن %  5حأي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  .9

 االستثمار

 مالسابق ذكره األشخا ي شخل تابع أو مسيطر على أي  من أ .10

 لاير سعودي. 100والتي تعادل  سعر الوحدة في فترة الطرح األوليهي  االسمية القيمة

 و شركة تستثمر في وحدات في الصندوقأأي شخل  الوحدةعميل/مالك /مستثمر

 عميل مؤهل

" مؤهنننل عمينننل" تعرينننو علنننيهم ينطبنننق النننذين المسنننتثمرين العمنننالء بهنننم يقصننند

 المالينننة السنننوق هيئنننة لنننوائح فننني المسنننتخدمة المصنننطلحات قائمنننة فننني والنننوارد

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها

 عميل مؤسسي

 عمينننننل" تعرينننننو علنننننيهم ينطبنننننق النننننذين المسنننننتثمرين العمنننننالء بهنننننم يقصننننند

 السنننوق هيئننة لننوائح فنني المسننتخدمة المصننطلحات قائمننة فنني والننوارد" مؤسسنني

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها المالية

ً  عميالً  أو مؤهالً  عميالً  يكون ال عميل أي عميل تجزئة  .مؤسسيا

 الشرعية الضوابط

هننني الضنننوابط والنسنننأ المالينننة التننني تتبعهنننا الهيئنننة الشنننرعية لمننندير الصنننندوق 

لتصنننننننيو الشننننننركات واالسننننننتثمارات كاسننننننتثمارات متوافقننننننة مننننننع الضننننننوابط 

 الشرعية ويمكن االستثمار بها.

 األولية الطروحات
االكتتابنننات األولينننة العامنننة ألسنننهم للشنننركات التننني ينننتم طرحهنننا االصننندارات أو 

 طرحاً عاماً لالكتتا  ألول مرة في السوق األولية.
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 األولوية حقوق
هننني أوراق مالينننة قابلنننة للتنننداول تعطننني لحاملهنننا الحنننق فننني االكتتنننا  فننني أسنننهم 

 جديدة مطروحة وقت اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 المشتقات عقود

لينننة أو عقننند تشنننتق قيمتنننه منننن قيمنننة أصنننول حقيقينننة أو مالينننة أخنننرى هننني أداة ما

حأسنننهم وسنننندات وعمنننالت أجنبينننة وسنننلع وذهنننأ  وتكنننون لتلنننك العقنننود المالينننة 

منننندة زمنيننننة محننننددة با ضننننافة إلننننى سننننعر وشننننروط معينننننة يننننتم تحدينننندها عننننند 

المسننننننتقبليات  :تحريننننننر العقنننننند بننننننين البننننننائع والمشننننننتري ومننننننن هننننننذه العقننننننود

 ، Forwards ، العقننننننود ا جلننننننة حOptionsالخيننننننارات ح  ، عقننننننودFuturesح

وأي عقننننود مشننننتقات أخننننرى، علننننى أن تكننننون متوافقننننة   SWAPالمبننننادالت ح

 مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 النقد أسواق أدوات

قصيرة األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد  هي أدوات الدين

والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة واألفراد  السيولة للشركات

العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية المرابحة والمضاربة  األجل والتي تشمل

والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية  والوكالة وا جارة

 .للصندوق

 النقد أسواق صناديق

هيئنننة السنننوق المالينننة أو هيئنننات تنظيمينننة  مسنننجلة لننندىهننني صنننناديق اسنننتثمارية 

خليجينننة و/أو أجنبينننة وفقنننا لتنظنننيم بلننند آخنننر خاضنننع لتنظنننيم مسننناوي علنننى األقنننل 

لنننذلك المطبنننق علنننى صنننناديق االسنننتثمار فننني المملكنننة وتسنننتثمر بشنننكل رئيسننني 

 في أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

/  ةالمتداول االستثمار صناديق

 المتداولة العقارية الصناديق

هننني صنننناديق اسنننتثمارية مقسنننمة إلنننى وحننندات متسننناوية ينننتم تنننداولها فننني سنننوق 

األوراق المالينننننة خنننننالل فتنننننرات التنننننداول المسنننننتمر كتنننننداول أسنننننهم الشنننننركات 

والموافنننق عليهنننا منننن قبنننل هيئنننة السنننوق المالينننة أو هيئنننات تنظيمينننة خليجينننة و/أو 

اضننع لتنظننيم مسنناوي علننى األقننل لننذلك المطبننق أجنبيننة وفقننا لتنظننيم بلنند آخننر خ

علنننى صنننناديق االسنننتثمار فننني المملكنننة، علنننى أن تكنننون متوافقنننة منننع الضنننوابط 

 الشرعية للصندوق.

 العام الطرح ذات االستثمار صناديق

هنني صننناديق اسننتثمارية مرخصننة وموافننق عليهننا مننن قبننل هيئننة السننوق الماليننة 

فقنننا لتنظنننيم بلننند آخنننر خاضنننع لتنظنننيم أو هيئنننات تنظيمينننة خليجينننة و/أو أجنبينننة و

مسنننناوي علننننى األقننننل لننننذلك المطبننننق علننننى صننننناديق االسننننتثمار فنننني المملكننننة 

 ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

 السعودية األسهم أسواق

بهنننا فننني المملكنننة العربينننة األوراق المالينننة هننني جمينننع األسنننواق التننني ينننتم تنننداول 

السننننعودية وتشننننمل السنننننوق الرئيسنننني تننننداول وسنننننوق نمننننو وجميننننع األسنننننواق 

 .األوراق الماليةاالخرى التي يتم من خاللها تداول 

هنننني الحنننناالت التنننني يعتقنننند منننندير الصننننندوق أنننننه مننننن الممكننننن أن تننننؤثر علننننى   الظروف االستثنائية

العوامنننل االقتصنننادية  أصنننول الصنننندوق أو أهدافنننه بشنننكل سنننلبي نتيجنننة أي منننن

 و/أو السياسية و/أو التنظيمية المتغيرة.
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 المضافة القيمة ضريبة
هننني ضننننريبة غيننننر مباشننننرة تلفننننرل علننننى جميننننع السننننلع والخنننندمات التنننني يننننتم 

 شراؤها وبيعها من قبل المنش ت.

 الصندوق في المسجلين المشتركين
هنننننم منننننالكي الوحننننندات المسنننننجلين فننننني سنننننجل الصنننننندوق فننننني تننننناريخ أحقينننننة 

 الصندوق.مشغل التوزيعات النقدية من قبل الصندوق والذي يحدد من قبل 

 البرامج اإلدخارية واالستثمارية

االشتراكات الدورية التي يقوم بها العميل من خالل القنوات ا لكترونية لدى هي 

التي تقوم بها   أو تلك Systematic Investment Planشركة الراجحي المالية ح

من خالل التعاقد مع مدراء الصناديق الستثمار  الشركات أو المؤسسات لمنسوبيها

في مجموعة من  في الصناديق االستثماريةلمنسوبيها مبالك ا دخار الشهرية 

تراة أو تخفي  الحد األدنى لالش ويحق لمدير الصندوق  الصناديق االستثمارية. 

 االشتراة ا ضافي لهذه الفئة من البرام .

 النقدية التوزيعات

هننننني التوزيعنننننات النقدينننننة التننننني يننننندفعها الصنننننندوق لمنننننالكي الوحننننندات وتمثنننننل 

ي أوراق المالينننننة وو األأ التوزيعنننننات النقدينننننة المدفوعنننننة منننننن قبنننننل الشنننننركات

  .تراتيجية الصندوقبما يتوافق مع أهدام واسخرى أصول أ
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 :صندوق االستثمار(  1

 الصندوق، مع ذكر فئته ونوعة أ( اسم 

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

Al Rajhi MENA Dividend Growth Fund 

 من فئة األسهم صندوق استثماري مفتوح وهو 

 تحديث )إن وجد(وأخر  الصندوقب( تاريخ إصدار شروط وأحكام 

بتاريخ  لها تحديث آخر إجراء وتم م من هيئة السوق المالية،10/11/2010في  شروط وأحكام الصندوق بتاريخ رتم إصدا

 .م22/05/2022

 االستثمار صندوقوحدات  طرح ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م. 10/11/2010 تاريختم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في 

 االستثمارد( مدة صندوق 

 غير هو صندوق عام مفتوح أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوق

     .المدة محدد

 :النظام المطبق 2) 

الماليننة ح"الهيئننة  ، هنني شننركة مسنناهمة سننعودية مقفلننة مننرخل لهننا مننن هيئننة السننوق "الشننركة"حة شننركة الراجحنني المالينن

لممارسننننة أنشننننطة ا دارة والتعامننننل بصننننفة أصننننيل ووكيننننل والتعهنننند بالتغطيننننة والترتيننننأ وتقننننديم   أو الجهننننة المنظمننننة"

  37/07068رقم حالمشورة والحف  في األوراق المالية، بموجأ رخصة هيئة السوق المالية 

مننندير الصنننندوق لنظنننام السنننوق المالينننة الصنننندوق عبنننارة عنننن صنننندوق اسنننتثماري مفتنننوح، يخضنننع كنننال منننن الصنننندوق و

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخر

 :وممارساته سياسات االستثمار 3) 

 االستثمار صندوقلأ( األهداف االستثمارية 

هو صندوق استثمار  أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا –األرباح  رأس المال وتوزيع صندوق الراجحي لتنميةيهدم 

أيضا  .الدخل الحالي مع مكاسأ تنمية رأس المال وزيادة قيمة األصول تحقيق عوائد إجمالية من خالل دم يهدم إلى مفتوح 

المتوافقة مع الضوابط شركات ال في أسهم وذلك من خالل االستثماريسعى مدير الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر 

الخليجية بشكل رئيسي وأسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل  من بين الشركات المدرجة في األسواق الشرعية

 .التركيع بوجه خا  على أسهم الشركات التي توزع األرباح ثانوي مع

 وشمال األوسط الشرق أسهم في الشريعة مع المتوافقة األرباح لنمو بورز آند ستاندرد مؤشر هو للصندوق االسترشادي المؤشر

 الصندوق كأداة لقياس أداء االسترشادي المؤشر استخدام يتم حيث  ،S&P MENA Shariah Composite Indexح أفريقيا

الصندوق في أسواق للصندوق هو جميع األوراق المالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية لمدير  االستثماري كما أن المجال

www.alrajhi-الشركة   موقع في المؤشر معلومات على االطالع األسهم لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويمكن

capital.com. 

 وسيقوم الصندوق بتوزيع األرباح على المستثمرين على فترات نصو سنوية.

 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي ب( األوراق

 منطقةأسواق األسهم في بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في  االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق يحقق

 .وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 سياسة تركيز االستثمار ج(

 منطقةأسواق األسهم في بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في  االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوقيحقق 

 .وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة فيتتركع سياسية الصندوق على االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم 

 .بشكل رئيسي، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيع االستثمارات في الصندوق

 ة االستثمار نسب جدول( د

 :في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعلى الصندوقيوضح الجدول التالي سياسة تركيع االستثمارات في 

 

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%

 *النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و 0% 50%

30% 0% 
ً  المطروحنننننننننة األخنننننننننرى االسنننننننننتثمار صنننننننننناديق ً  طرحنننننننننا ذات األهننننننننندام  عامنننننننننا

  المتداولة الصناديق وتشملواالستراتيجيات المماثلة 

20% 0% 
 الصنننناديقمتداولنننة وتشنننمل /المطروحنننة طرحننناً عامننناً األوراق المالينننة المننندرة للننندخل 

 المتداولة العقارية

% من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق 50 من * يمكن لمدير الصندوق أن يحتف  بنسبة أعلى

 النقد في ظل الظروم االستثنائية.

 استثماراته( أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها هـ

 وشمال األوسط الشرق منطقة فيبناء على أهدام الصندوق يتركع االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم 

 بأسواق المدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس المستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيثواألوراق المالية المذكورة سابقاً  أفريقيا

 لصندوقيمكن ل كما والنظامية، والسياسية االقتصادية العوامل حيث من المستهدم السوق تقييم إلى با ضافة السعودية األسهم

 .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من مدارةال صناديقال أو تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المصدرة المالية األوراق في االستثمار

 الستثمار في وحدات صندوق االستثمارأو نية امدير الصندوق  استثمار( و 

ويحنننتف  مننندير الصنننندوق بحقنننه  قننند يسنننتثمر مننندير الصنننندوق فننني الصنننندوق بصنننفته مسنننتثمر وذلنننك وفقنننا لتقنننديره الخنننا .

 ً  فننني اسنننتثماراته عنننن الصنننندوق مننندير يفصنننح وسنننوم ،فننني اسنننترداد جنننعء منننن أو كنننل مشننناركته حسنننأ منننا ينننراه مناسنننبا

بمنننا فننني ذلنننك  – السننننوية والتقنننارير –القنننوائم المالينننة األولينننة  –البينننان الربنننع سننننوي ح الصنننندوق تقنننارير فننني الصنننندوق

  .القوائم المالية السنوية
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( المعاااااامالت واألسااااااليب واألدوات التاااااي يمكااااان لمااااادير الصاااااندوق اساااااتخدامها بغااااار  اتخااااااذ قااااارارات االساااااتثمارية ز

 صندوقلل

يار على الشننننننركات التي  عايير يتم التركيع في االخت ماد على مجموعة من الم باالعت ية متميعة،  نافسنننننن يا ت ية تتمتع بمعا مال ال

العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليأ االستثمار المالئمة بهدم تحقيق أقصى يسعى الصندوق لتحقيق أفضل والمحاسبية 

 .حيث يتم تحديثه بشكل ربع سنوي العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسأ طبيعة مجال االستثمار في األسهم

 واحننندة تحننندده منننا حسنننأ النقننند أسنننواق أدوات السنننتثمارات النظينننرة لألطنننرام االئتمننناني للتصننننيو األدننننى الحننند وسنننيكون

 /-BBB بنننننورز آنننننند سنننننتاندرد: كتنننننالي أدننننننى بحننننند والمصننننننفة الدولينننننة االئتمننننناني التصننننننيو وكننننناالت منننننن ثنننننال  منننننن

 وسنننيكون. مصننننفة غينننر نظينننرة أطنننرام منننع و/أو النقننند أسنننواق أدوات فننني االسنننتثمار ينننتم ولنننن -BBBفنننت  /Baa3منننوديع

 األداء علنننى بنننناءً  للصنننندوق الشنننرعية الضنننوابط منننع والمتوافقنننة العنننام الطنننرح ذات النقننند أسنننواق صنننناديق فننني االسنننتثمار

 القينننننود حسنننننأ نظينننننر طنننننرم أي منننننع لالسنننننتثمار األعلنننننى الحننننند وسنننننيكون بالصنننننندوق المتعلقنننننة والمخننننناطر والسنننننيولة

 عليها. تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة في عليها المنصو 

 ضمن استثمارات الصندوق( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ح

  .لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق

 ( أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيهاط

للصنننندوق االسنننتثمار بهنننا غينننر تلنننك ال يوجننند قينننود أخنننرى علنننى ننننوع أو أننننواع األوراق المالينننة أو األصنننول التننني يمكنننن 

 المفرول حسأ قيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.

 ر الصاااندوق( الحااد الاااذي يمكااان فيااه اساااتثمار أصاااول الصاااندوق فااي وحااادات صاااندوق أو صاااناديق اسااتثمار ياااديرها ماااديي

 نأو مديرو صناديق آخرو

 للصنننندوق الشنننرعية الضنننوابط منننع والمتوافقنننةالخنننا   أوفننني الصنننناديق ذات الطنننرح العنننام  االسنننتثماريحنننق للصنننندوق 

 تعنننديل عليهنننا، أيصنننناديق االسنننتثمار أو  والئحنننة الصنننندوق وأحكننناموذلنننك حسنننأ قينننود االسنننتثمار المحنننددة فننني شنننروط 

ً  المطروحننننة الصننننناديق فنننني االسننننتثمار يتجنننناوز أال علننننى ً  طرحننننا  أسننننواق وصننننناديق المتداولننننة والصننننناديق األخننننرى عامننننا

 .الصندوق أصول قيمة صافي% من 50 مقداره ما مجتمعه النقد

 صندوق في االقترا ال( صالحيات ك

ال يتجننناوز بمنننا  الصنننندوق أصنننول بهننندم تععينننعالشنننرعية الضنننوابط  منننع متوافنننق تموينننل علنننى الحصنننول للصنننندوق يحنننق

 االسترداد. طلبات تغطية لغرلالنسبة تجاوز هذه  الصندوق، ويمكنمن صافي أصول  10%

 ري( الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظل

سنننوم يلتنننعم مننندير الصنننندوق بمتطلبنننات الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار وقيودهنننا منننن حينننث الحننند األقصنننى للتعامنننل منننع أي 

 طرم نظير. 

 ( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوقم

تخننناذ قنننرارات اسنننتثمارية منسنننجمة منننع ممارسنننات االسنننتثمار الجيننند والحكنننيم التننني تحقنننق أهننندام المننندير الصنننندوق  يسنننعى

ليهننننا فنننني شننننروط وأحكننننام الصننننندوق والمسننننتندات األخننننرى ذات العالقننننة، ويشننننمل ذلننننك بننننذل منننندير إالصننننندوق المشننننار 

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:
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 عةتوفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوق. 

  عنننندم تركيننننع اسننننتثمارات الصننننندوق علننننى ورقننننة ماليننننة معينننننه أو بلنننند أو منطقننننة جغرافيننننة أو صننننناعة أو قطنننناع

 الشروط واألحكام.في معين ما لم ينل على ذلك 

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية. 

 ( المؤشر االسترشادين

 S&P MENA - المتوافقننة مننع الضننوابط الشننرعيةالسننعودية  لألسننهم بننورز أننند سننتاندرزحمؤشننر  سننوم يننتم اسننتخدام

Shariah Composite Index ،ويمكنننن االطنننالع علنننى معلومنننات المؤشنننر فننني    ألغنننرال مقارننننة أداء الصنننندوق

  capital.com-hiwww.alrajعلى  االلكتروني لمدير الصندوق الموقع

 التعامل في مشتقات األوراق المالية( س

 الصادرة أو الهيئة عن الصادرة المالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة لجهة المالية األوراق مشتقات في الصندوق يستثمر قد

لغرل ا دارة الفعالة للمحفظة وتحقيق األهدام االستثمارية ومتطلبات التحوط من المخاطر  للهيئة مماثلة رقابية جهة عن

 أصول قيمة صافي من٪ 10 ذلك يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن علىالمتعلقة باستثمارات الصندوق 

 .الصندوق

 قيود أو حدود على االستثمار( أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي ع

 ال يوجد

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: 4)

اسننننتثماراته،  تركيننننعويتعننننرل لتقلبننننات مرتفعننننة بسننننبأ يعتبننننر الصننننندوق صننننندوق اسننننتثمار عننننالي المخنننناطر،  -أ

وتبعننناً لنننذلك يجنننأ علنننى منننالكي الوحننندات أن يكوننننوا علنننى بيننننه منننن المخننناطر الرئيسنننة التننني قننند يكنننون لهنننا أثنننر 

 .سلبي على أداء الصندوق

لنننيس هنننناة تأكيننند أن األهننندام االسنننتثمارية للصنننندوق سنننوم تتحقنننق وذلنننك ألن ظنننروم السنننوق وطنننرق التنننداول  - 

ال يعتبنننر ضنننماناً لنننألداء  للصنننندوق أو المؤشنننر االسترشنننادي للصنننندوق السنننابق األداءفننني تغينننر مسنننتمر كمنننا أن 

 المستقبلي. 

مقارننننة  الصنننندوق خسنننائر كبينننرة أو أن أداءأي أننننه لنننن ينننتم تكبننند  ضنننمان بنننأن األربننناح سنننوم تتحقنننق أويوجننند  ال -ج

 بالمؤشر االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

ال يعتبنننر بمثابنننة وديعنننة  االسنننتثمار فننني الصنننندوق يجنننأ أن يأخنننذ منننالكي الوحننندات المحتملنننين فننني االعتبنننار أن -د

 .بنكية

وقننند يكنننون مبلنننك يجنننأ علنننى منننالكي الوحننندات أن يننندركوا أنهنننم ربمنننا يخسنننرون جنننعءاً منننن أو كامنننل اسنننتثمارهم،  -ه

. وقنند تنننخف  قيمننة االسننتثمارات الرئيسننة للصننندوق الصننندوقبننه فنني  اشننتركواأقننل مننن السننعر الننذي االسننترداد 

 وربما ال يستطع مالكي الوحدات استرداد المبلك الذي استثمروه في الصندوق.

 

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة  -و

المرتبطنننة يجنننأ أن يأخنننذ منننالكي الوحننندات المحتملنننين فننني االعتبنننار قبنننل االسنننتثمار فننني هنننذا الصنننندوق عوامنننل المخننناطر 

 والتي تشتمل وال تنحصر على التالي: باالستثمار

http://www.alrajhi-capital.com/
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 مخاطر سوق األسهم

سننهم التي هي عرضننة لمخاطر السننوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاته ال يوجد أي يسننتثمر الصننندوق بشننكل أسنناسنني في األ

تأكيد أو ضننمان بأن الصننندوق سننيحقق أداًء إيجابيا. وينبغي أن يكون المسننتثمر على علم بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع 

ع واالنخفال تبعا لعوامل النمو لتلك الشننركات التي من االسننتثمارات. كما أن المسننتثمر يدرة أن جميع األسننهم عرضننة لالرتفا

قدر ا مكان للتقليل من مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع مدير الصندوق بسيسعى و  تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

 النشط في القطاعات ومن خالل تخفي  أو زيادة نسبة األسهم في الصندوق تبعا لظروم السوق.

 القطاعمخاطر 

في ذلك القطاع، بشننكل عام ال يتم  للتغيراتقد يركع الصننندوق في اسننتثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصننندوق عرضننة  

التركيع على االسننتثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فر  نمو كبيرة لذلك القطاع وبالمقابل يكون الصننندوق أكثر 

 كثر تنوعا.مخاطرة مقارنة بالصناديق األ

 مخاطر العمالت

ينطوي االسننتثمار في الصننندوق على بع  المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فنن انخفال قيمة أي من العمالت التي تشننكل قوام 

استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاالت االستثمار في عدد من البلدان المختلفة 

 من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر.  سيكون

 مخاطر االئتمان

ي حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهناة مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرم ف

 .ا خر في سداد المستحقات أو االلتعامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائياً 

 مخاطر االقتصادية

ينطوي االسنننننتثمار في الصنننننندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسنننننواق التي يسنننننتثمر فيها 

الصندوق. وعليه؛ فنن أي تغييرات معاكسة في الظروم االقتصادية للبلد حأو البلدان  التي تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر 

 مة أصول الصندوق. سلبي على قي

 مخاطر عدم الشرعية

غير متوافقة مع المعايير الشرعية للهيئة  عندما تصبحتتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها 

عدد من  الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم. إضافة إلى أن استبعاد

المحددة من الهيئة الشرعية من شأنه أن يجعل استثمارات الصندوق أكثر تركيعاً مما قد  للمعاييرالشركات كنتيجة لعدم مطابقتها 

 يعيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

يتعرل الصنننندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسنننترداد نتيجة النقل في السنننيولة في أسنننواق األسنننهم أو إذا كانت 

% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى الحد الذي يضطر معه 10تعادل  تعاملقيمة الوحدات المستردة في أي يوم 

 خ الحق.مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاري

 مخاطر قانونية

وتأتي تلك المخاطر من  ،قد تواجه الشنننننركات بع  المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتعام بتطبيق األنظمة وا جراءات القانونية

 الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 سياسيةمخاطر 
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قد يتأثر أداء الصننننننندوق بالتغيير الذي يحصننننننل في الحكومات أو بالحرو  أو بنجراءات المصننننننادرة ونعع الملكية أو تجميد 

 .األرصدة أو حصول تغيير في قوانين تلك البلدان أو التعرل ألية مخاطر سياسية أخرى

 مخاطر االستثمارات األخرى

 العقارية االسننتثمارية والصننناديق ،المتداولة صننناديقال مثل أخرى اسننتثمارات في الصننندوق يسننتثمر قد األصننول، تنويع لغرل

REITs، سوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه وتعتبر  تخف  وقد الثابت والدخل النقد أ

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك

 التمويل مخاطر

مدير الصننندوق على تمويل لغرل االسننتثمار قد يتأخر الصننندوق عن سننداد المبالك في الوقت المحدد ألسننبا  في حال حصننول 

خارجة عن إرادة مدير الصنننندوق، مما قد يضنننطر مدير الصنننندوق لبيع بع  اسنننتثماراته مما قد يؤثر على أصنننول الصنننندوق 

 والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي صنيفالت على االعتماد مخاطر

 الصننندوق هايتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالسننتثمار في أدوات الدخل الثابت غير المصنننفة ائتمانيا والتي يسننتثمر في

الوضع  يل، ثم التقويم والتصنيو االئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعو فيوالتحل البحث على بناء

المالي لمصننننندري أدوات الدخل الثابت ربما يؤدي إلى خف  قيمة صنننننافي قيمة أصنننننول الصنننننندوق مما يؤثر سنننننلبا على أداء 

 الصندوق وأسعار الوحدات.

 الناشئة األسواق مخاطر

التأخر في قد يسننتثمر الصننندوق في أوراق مالية في سننوق أو أسننواق ناشننئة والتي قد تنطوي على مخاطر مرتبطة با خفاق أو 

تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حف  األوراق المالية. كما أن االستثمار في مثل هذه األسواق قد يحمل بين طياته مخاطرا 

أعلى من المتوسننننط والمعتاد. علما بأن الكم األكبر من أحجام القيمة السننننوقية في األسننننواق الناشننننئة عادة يكون متركعا في عدد 

ولذلك، في حال اسننتثمر في أوراق مالية تسننتثمر في األسننواق الناشننئة فقد يواجه الصننندوق قدرا أكبر من محدود من الشننركات. 

 تقلبات األسعار، وسيولة أقل مقارنةً باالستثمار في أسواق أكثر تطورا مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر وحداته.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسنننعر الصنننندوق أداء تأثر إلى يؤدي قد مما الصنننندوق، مدير موظفي ومهاراتلصنننندوق بشنننكل كبير على قدرات يعتمد أداء ا

 .مناسأ بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبأ الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت فيتنشأ هذه المخاطر 

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات

 الُمصِدر مخاطر

وتشنننمل التغييرات في الظروم المالية للملصننندر أو الطرم المقابل/ النظير، والتغيرات في الظروم االقتصنننادية أو السنننياسنننية 

التي تؤثر سلبا على نوع معين من األوراق المالية أو المصدر، حيث إن ذلك األصل يتأثر بوضع المصدر مما قد يؤدي المحددة 

 ة سلبا.الوحد وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي همهإلى انخفال قيمة أس

 ألية تقييم المخاطر: 5)

 الصندوق. بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية يتبع مدير الصندوق آلية
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 :الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 6)
أهنندام  مراعنناةالصننفة االشننتراة بالصننندوق، مننع  بهننذه المملكننة أنظمننة لننه تقننر اعتبنناري أو طبيعنني شننخل يحننق ألي

يسنننعون للجمنننع بنننين توزيعنننات يسنننتهدم الصنننندوق المسنننتثمرين النننذين  الصنننندوق االسنننتثمارية والمخننناطر المرتبطنننة بهنننا

  .وزيادة رأس المال من خالل االستثمار في أسواق األسهماألرباح 

 :قيود/حدود االستثمار 7) 
يلتننننعم منننندير الصننننندوق خننننالل إدارتننننه للصننننندوق بننننالقيود والحنننندود التنننني تفرضننننها الئحننننة صننننناديق االسننننتثمار وشننننروط 

 . وأي تعديل عليهاوأحكام الصندوق 

 :العملة 8)

م بهنننا اسنننتثماراته ووحداتنننه. وتقبنننل اشنننتراكات المسنننتثمرين بنننأي  عملنننة الصنننندوق هننني الرينننال السنننعودي وهننني التننني سنننيقو 

عملنننة أخنننرى منننن العمنننالت العالمينننة الرئيسنننة علنننى أسننناس سنننعر الصنننرم السنننائد فننني األسنننواق فننني تننناريخ االشنننتراة. 

مخننناطر تذبنننذ  سنننعر الصنننرم لتلنننك العمنننالت بويتحمنننل الراغبنننون فننني تحوينننل اسنننتحقاقاتهم بعملنننة غينننر عملنننة الصنننندوق 

 عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 9)

 تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها -أ

 رسوم اإلدارة

صندوق أتعا  ستحق مدير ال سبة  إدارة ي ً  %1.75بن سبة في كل يوم تقييم  سنويا سأ هذه الن صندوق. وتحت من إجمالي أصول ال

 وتخصم من أصول الصندوق وتسدد في نهاية كل شهر ميالدي.

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق المالية التي يتم حفظها في السنننوق السنننعودية، سننننوياً من قيمة األصنننول % 0.02يتحمل الصنننندوق رسنننوم حف  تعادل 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسننننواق سنننننوياً من قيمة األصننننول %  0.15-%0.07ويتحمل رسننننوم حف  تتراوح بين ح

 الخليجية والعربية األخرى. 

 ي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكع ا يداع والت

 الضرائب

 مننننع المبرمنننة العقننننود أو الصنننندوق علننننى فرضنننها يننننتم أخنننرى ضننننرائأ وأي المضنننافة القيمننننة ضنننريبة الصننننندوق يتحمنننل

 مقابنننل الصنننندوق مننندير أو للصنننندوق أعمنننال أو لخننندمات تقنننديمهم نظينننر أخنننرى ألطنننرام تننندفع التننني الرسنننوم أو الصنننندوق

 .الصندوق إدارة

 التعاملرسوم 

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق المالية حسأ العموالت السائدة في 

 .األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحف 

 خرىاأل والمصاريف رسومال
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ية  دارته، رسنننوم المراجعة ورسنننوم الحف  ورسنننوم النشنننر والرسنننوم الرقابية سنننيتحمل الصنننندوق المصننناريو الالزمة والفعل

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة  ومكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخرى،

األصننول السنننوية أو % من متوسننط صننافي قيمة 0.25المصننروفات األخرى حباسننتثناء مصنناريو التعامل والحف  والضننرائأ  

 في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك  كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط 150,000ح

ووقااات  واألتعااااب،والعماااوالت  ماتدماااع كيفياااة حسااااب مقابااال الخااا والمصااااريف،يوضاااح جمياااع الرساااوم  جااادول -ب

 دفعها من قبل الصندوق

 رسوم اإلدارة

% منننننن إجمنننننالي أصنننننول الصننننننندوق تحتسنننننأ علنننننى أسننننناس سنننننننوي 1.75

ويننننتم خصننننمها مننننن أصننننول الصننننندوق فنننني تراكميننننا  بشننننكل يننننوميوتحتسننننأ 

 نهاية كل شهر ميالدي

 رسوم االشتراك

 عمليننننة كننننل عننننند مباشننننرة تخصننننم اشننننتراة رسننننوم الصننننندوق منننندير يسننننتحق

 كننننل قيمننننة مننننن أقصننننى كحنننند% 2 بمعنننندل مسننننتردة غيننننر بالصننننندوق اشننننتراة

ً  الصندوق لمدير ويجوز. اشتراة  .النسبة هذه خف  الخا  لتقديره وفقا

 الحفظ  رسوم

لألوراق سننننوياً من قيمة األصنننول % 0.02يتحمل الصنننندوق رسنننوم حف  تعادل 

تتراوح بين    المالية التي يتم حفظها في السنننوق السنننعودية، ويتحمل رسنننوم حف 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في سننننوياً من قيمة األصنننول %  0.15-%0.07ح

 األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

ال تشنننمل الرسنننوم النظامية والرسنننوم التي قد تفرضنننها األسنننواق ومراكع ا يداع  

 والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر

الرسوم  

والمصاريف 

 األخرى

مجموع مكافآت أعضاء 

 مجلس إدارة الصندوق

 المستقلين

، يتحمنننل الصنننندوق نصنننيبه منهنننا بقننندر حجنننم سننننوياً  لاير 30,000 أقصنننى بحننند

سننناس سننننوي أأصنننوله نسنننبة إلنننى إجمنننالي أصنننول الصنننناديق األخنننرى علنننى 

 .ةالسن نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل تحسأ

 الحسابات مراجعأتعاب 

 المستقل

، مبلنننك ثابنننت علنننى أسننناس سننننوي وتحسنننأ بشنننكل ينننومي سننننوياً  لاير 35,000

  اشهر ةدفع كل ستتتراكميا و

 رسوم المؤشر االسترشادي
26,500  ً تحتسنننننأ علنننننى أسننننناس ينننننومي كمصنننننروم مسنننننتحق ، لاير سننننننويا

 بشكل نصو سنوي وتدفعمن أصول الصندوق  تخصم

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسننننأ ، مبلننننك ثابننننت علننننى أسنننناس سنننننوي سنننننوياً  لاير 5,000 أقصننننى بحنننند

 في نهاية العاموتدفع تراكميا بشكل يومي 

لهيئة السوق الرسوم الرقابية 

 المالية

تحسننننأ بشننننكل يننننومي ، مبلننننك ثابننننت علننننى أسنننناس سنننننوي سنننننوياً لاير  7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 *جميع الرسوم أعاله قبل احتسا  ضريبة القيمة المضافة

  أيام السنةيوم بناًء على عدد  365/366 أساس على السنة أيام عدد احتسا  يتم**

 

افتراضااااي يوضااااح نساااابة تكاااااليف الصااااندوق إلااااى القيمااااة اإلجماليااااة ألصااااول الصااااندوق علااااى مسااااتوى  جاااادول -ج

 على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة الصندوق،الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر 

 المبلنننك أن بنننافترال الصنننندوقإلنننى القيمنننة ا جمالينننة ألصنننول  أعننناله الموضنننحةنسنننبة تكننناليو الصنننندوق  يوضنننح مثنننال

 السنننننة نهايننننة فنننني المحقننننق والعائنننند سننننعودي لاير مليننننون 10 يعننننادل الصننننندوق وحجننننم سننننعودي لاير 100,000 المسننننتثمر

 .حغير شامل ضريبة القيمة المضافة  %10 يعادل المالية
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 الصندوق اصول إجمالي
 نسبة التكاليف أساس االحتساب

  للصندوق

نسبة التكاليف لمالك 

 الوحدة

 %2.00 - - *االشتراة رسوم

 الحف  رسوم
 يعننننننادل الحفنننننن  رسننننننوم متوسننننننط أن افتننننننرالحعلننننننى 

0.035 % 

 %0.0318 %0.0318 من إجمالي قيمة األصول

 %0.2727 %0.2727 من إجمالي قيمة األصول المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 %0.3182 %0.3182 من إجمالي قيمة األصول الحسابات مراجع  رسوم

 %0.2409 %0.2409 من إجمالي قيمة األصول رسوم المؤشر االسترشادي

 %0.0682 %0.0682 من إجمالي قيمة األصول لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 %0.0455 %0.0455 من إجمالي قيمة األصول تداول رسوم

صننننافي المصننننروفات قبننننل خصننننم رسننننوم 

 ا دارة

- %0.9773 %0.9773 

 %1.75 %1.75 من صافي قيمة األصول الصندوق دارةإ رسوم

 %2.71 %2.71 - إجمالي نسبة التكاليو المتكررة

 %2.00 - - إجمالي نسبة التكاليو الغير متكررة

 110,000 11,000,000 - المال رأس% + 10 االفتراضي العائد

 نهايننننننة االفتراضنننننني االسننننننتثمار صننننننافي

 المالية السنة

- 
10,701,881 107,019 

 *  تدفع رسوم االشتراة من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلك االستثمار.

 

 مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات -د

 رسوم االشتراك

مسننننتردة بمعنننندل  غيننننرتخصننننم مباشننننرة عننننند كننننل عمليننننة اشننننتراة بالصننننندوق  اشننننتراةرسننننوم  الصننننندوق منننندير يسننننتحق

 .النسبة هذهويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخا  خف   ،قيمة كل اشتراة من أقصى% كحد 2.00

 

المعلومااااات المتعلقااااة بالتخفيضااااات والعمااااوالت الخاصااااة وشاااارح سياسااااة ماااادير الصااااندوق بشااااأن التخفيضااااات  -ه

 والعموالت الخاصة

% 2يسنننتحق مننندير الصنننندوق رسنننوم اشنننتراة تخصنننم مباشنننرة عنننند كنننل عملينننة اشنننتراة بالصنننندوق غينننر مسنننتردة بمعننندل 

 ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخا  خف  هذه النسبة. ،كحد أقصى من قيمة كل اشتراة

  الضريبةأو /و بالزكاة المتعلقة المعلومات -و

مننن مالنننك  خننر فننننن تحدينند رأس الحنننول الننذي تجنننأ فيننه العكننناة علننى كنننل نظننراً الخنننتالم منندد االسنننتثمار فنني الصنننندوق 

مالنننك يختلنننو تبعننناً لنننذلك، وعلينننه فننننن إدارة الصنننندوق لنننن تقنننوم بننننخراج العكننناة الشنننرعية علنننى األمنننوال المشنننتركة فننني 

جنننارة، الصنننندوق؛ وإنمنننا يتنننرة األمنننر لكنننل مسنننتثمر ليقنننوم باسنننتخراج زكننناة مالنننه بنفسنننه، وفقننناً ألحكنننام زكننناة عنننرول الت

 % من سعر الوحدات االستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تجأ فيه العكاة. 2.5وهي 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق  أي -ز

  ال يوجد

مثاااال افتراضاااي يوضاااح جمياااع الرساااوم والمصااااريف ومقابااال الصااافقات التاااي ُدفعااات مااان أصاااول الصاااندوق أو  -ح

 من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق
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 وحجننننم سننننعودي لاير 100,000 المسننننتثمر المبلننننك أن بننننافترال أعنننناله الموضننننحة الرسننننوم احتسننننا  آليننننة يوضننننح مثننننال

حغينننر شنننامل ضنننريبة  %10 يعنننادل المالينننة السننننة نهاينننة فننني المحقنننق والعائننند سنننعودي لاير ملينننون 10 يعنننادل الصنننندوق

 .القيمة المضافة 

 الصندوق اصول إجمالي
 الصندوق ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 المستثمر ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 2,000 - *االشتراة رسوم

 الحف  رسوم

 يعننننادل الحفنننن  رسننننوم متوسننننط أن افتننننرالحعلننننى 

0.035 % 

3,500 35 

 300 30,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 350 35,000 الحسابات مراجع  رسوم

 265 26,500 رسوم المؤشر االسترشادي

 75 7,500 لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 50 5,000 تداول رسوم

 1,075 107,500 صافي المصروفات قبل خصم رسوم ا دارة

 1,906.19 190,619 الصندوق ادارة رسوم

 2,981 298,119 الرسوم والمصاريو السنوية  مجموع

 110,000 11,000,000 المال رأس% + 10 االفتراضي العائد

 السنننننننة نهايننننننة االفتراضنننننني االسننننننتثمار صننننننافي

 المالية
10,701,881 107,019 

نسنننبة صنننافي عائننند االسنننتثمار االفتراضننني نهاينننة 

 السنة المالية
7.02% 7.02% 

 .*  تدفع رسوم االشتراة من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلك االستثمار

 لضريبة القيمة المضافة.** جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 :والتسعير التقييم 10)

 الصندوق هكل أصل يملك يميتقأ( كيفية 

 :يلي كما يميتق يوم كل في الصندوق أصول يميبتق الصندوق مدير يقوم

وينننتم التقينننيم علنننى أسننناس العملنننة، ويكنننون تحديننند التقينننيم بنننناًء علنننى جمينننع  تقينننيم،الصنننندوق فننني كنننل ينننوم  يقننني م -أ

 األصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك الوقت. 

تعتمننند طريقنننة التقينننيم علنننى ننننوع األصنننل، وقننند يعتمننند مننندير الصندوق/مشنننغل الصنننندوق علنننى نظنننم موثنننوق بهنننا  -ب

 القيم واألسعار وأسعار الصرم.فيما يتعلق بتحديد 

 يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق: -ج

إذا كاننننت األصنننول أوراقننناً مالينننة مدرجنننة أو متداولنننة فننني أي سنننوق أوراق مالينننة منظمنننة أو علنننى نظنننام  .1

  .تسعير آلي، فيستخدم سعر ا غالق في ذلك السوق أو النظام
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تقييمهنننا وفقننناً  خنننر سنننعر قبنننل التعلينننق، إال إذا كنننان هنننناة دلينننل  إذا كاننننت األوراق المالينننة معلقنننة، فينبغننني .2

 .قاطع على أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق

األسنننهم التننني تمنننت المشننناركة بهنننا فننني الطروحنننات األولينننة والحقنننوق األولوينننة فننني الفتنننرة منننا  تقينننيموسنننيتم  .3

 ى سعر االكتتا  أو سعر الحق المكتتأ بهبين االكتتا  وتداول الورقة المالية بناء عل

 .بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة .4

 .بالنسبة إلى الودائع، القيمة االسمية با ضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة .5

الطنننرق والقواعننند  بالنسنننبة إلنننى أي اسنننتثمار آخنننر، القيمنننة العادلنننة التننني يحنننددها مننندير الصنننندوق بنننناًء علنننى .6

 المفَصح عنها في شروط وأحكام الصندوق، وبعد التحقق منها من قبل مراجع الحسابات للصندوق.

 

 –المسنننننتحقات  –ينننننتم احتسنننننا  صنننننافي قيمنننننة األصنننننول لكنننننل وحننننندة بالمعادلنننننة التالينننننة: حإجمنننننالي األصنننننول  -د

 المصروفات المتراكمة  / عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.

 ، وتكرارهاالتقييمب( عدد نقاط 

ي الفقرة حأ  شارة إليه فالإلى الخميس وفقا لقيمة كل أصل في الصندوق كما تم ا األحديوميا من  الصندوق أصول يميتق سيتم

 سعر الوحدة في يوم العمل الرسمي التالي ليوم التعامل. النكما سيتم إع ،مساءً أعاله قبل الساعة الخامسة 

 

 أو الخطأ في التسعير التقييمج( اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في 

 أصننل أي يميننتق عننندحبمننا فنني ذلننك مننالكي الوحنندات السننابقين   المتضننررين الوحنندات مننالكي جميننع وتعننوي  توثيننق سننيتم

 فنني خطننأ أي عننن فننوراً  الهيئننة إبننال  سننيتم كمننا. خنناط  بشننكل وحنندة سننعر حسننا  أو خنناط  بشننكل الصننندوق أصننول مننن

 الراجحننني موقنننع فننني فنننوراً  ذلنننك عنننن وا فصننناح الوحننندة سنننعر منننن أكثنننر أو  %0.5ح نسنننبته تشنننكل التسنننعير أو يمينننالتق

التننني يلِعننند ها  الصنننندوق تقنننارير وفنننيوفننني أي موقنننع أخنننر متننناح للجمهنننور بحسنننأ الضنننوابط التننني تحنننددها الهيئنننة  المالينننة

ً  الصنننندوقمننندير  كمنننا أن مننندير الصنننندوق سنننوم يقننندم ملخصننناً بجمينننع  .االسنننتثمار صنننناديق الئحنننة منننن 76 للمنننادة وفقنننا

 من نفس الالئحة. 77أخطاء التقييم والتسعير للهيئة وفقاً للمادة 

 د( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغرا  تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد

ل ناقصننناً المسنننتحقات ناقصننناً حإجمنننالي األصنننوباسنننتخدام المعادلنننة التالينننة: صنننافي قيمنننة األصنننول لكنننل وحننندة ينننتم حسنننا  

يم ينننذي العالقنننة. وينننتم تق التقينننيممقسنننومة علنننى إجمنننالي عننندد وحننندات الصنننندوق القائمنننة فننني ينننوم  المصنننروفات المتراكمنننة 

يمهنننا بعملنننة يصنننافي قيمنننة أصنننول الصنننندوق بالرينننال السنننعودي وأي اسنننتثمارات مقومنننة بنننالعمالت األخنننرى ينننتم إعنننادة تق

 .التقييمالريال السعودي بأسعار الصرم السائدة في تاريخ 

 هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 الوحدة سنعر نشنر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم في مسناءً  الخامسنة السناعة قبل تداول موقع في الوحدة سنعر نشنر سنيتم

 .التقييم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع في

 :التعامالت 11)

 تفاصيل الطرح األولي( أ

 .2012/3/17 بدأ الصندوق قبول االشتراكات في
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 يعتبر الصندوق قائم وال يوجد حد أدنى لعمل الصندوق.

 .لاير سعودي 100سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالستردادب

وهي األيام التي يتم بناًء عليها بيع وحدات الصنننننندوق   ويوم األربعاء ا ثنين يومح تقييمالتعامل في الصنننننندوق بناء على  سنننننيتم

 .التعامل التاليلم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتم التعامل في الصندوق في يوم  واستردادها والتحويل وفي حالة

 متحصاااالتطلاااب االساااترداد ودفاااع بماااا فاااي ذلاااك مكاااان تقاااديم الطلباااات والمااادة باااين ، إجاااراءات االشاااتراك واالساااترداد( ج

 أو نقل الملكية االسترداد لمالك الوحدات

ينننتم اسنننتالم طلبنننات االشنننتراة واالسنننترداد أو التحوينننل بنننين الصنننناديق يوميننناً عنننن طرينننق فنننروع الشنننركة المعتمننندة خنننالل 

ات الهوينننة الالزمنننة، أو عنننن طرينننق القننننوات ا لكترونينننة التننني سننناعات العمنننل الرسنننمية علنننى أن ينننتم تقنننديم بياننننات إثبننن

سنننيتم الننندفع لمالنننك الوحننندات عوائننند االسنننترداد المناسنننبة قبنننل إقفنننال العمنننل فننني الينننوم و توفرهنننا شنننركة الراجحننني المالينننة.

 .بحد أقصى التي تم فيها تحديد سعر االسترداد التعامل ليومالخامس التالي 

 

 في وحدات الصندوق( أّي قيود على التعامل د

 اليوجد

ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالتهـ  ( الحاالت التي يؤجَّ

 االسترداد: أو االشتراة رف  أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك 

 يحقنننننق مصنننننالح منننننالكي الوحننننندات أو رفننننن  األشنننننتراة أو االسنننننترداد مننننندير الصنننننندوق أن التعلينننننق ىأذا رأ 

 الحاليين.

 التني األخنرى األصنول أو المالينة األوراق منع التعامنل فيهنا ينتم التني الرئيسنة السنوق فني التعامنل تعلينق تنم إذا 

 بشنكل الصنندوق مندير ينرى التني الصنندوق أصنول إلنى بالنسنبة أو عنام بشنكل إمنا االسنتثمار صنندوق يملكهنا

يجننوز لمنندير الصننندوق تأجيننل اسننترداد و .الصننندوق أصننول قيمننة صننافي إلننى نسننبة مهمننة أنهننا معقننول

الوحننندات كحننند أقصنننى إلنننى ينننوم التعامنننل التنننالي. ويحننند  ذلنننك، إذا بلنننك إجمنننالي نسنننبة جمينننع طلبنننات االسنننترداد 

  أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. % 10ح لمالكي الوحدات والمطلو  تلبيتها في أي يوم تعامل

 فننني الصنننندوق فننني حنننال رأى مننندير الصنننندوق أننننه يترتنننأ  أو اسنننترداد يحنننق لمننندير الصنننندوق رفننن  أي طلنننأ اشنننتراة

  .مخالفة للوائح هيئة السوق المالية أو نظام مكافحة غسل األموال االسترداد/على هذا االشتراة

 التالية: ، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات أو االشتراة أو االسترداد الصندوق تقييمفي حال تعليق 

 .التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات .1

مراجعنننة التعليننننق بصنننورة منتظمننننة والتشنننناور منننع مجلننننس إدارة الصنننندوق وأمننننين الحفنننن  ومشنننغل الصننننندوق حننننول  .2

 .نتظمةذلك بصورة م

إشنننعار الهيئنننة ومنننالكي الوحننندات فنننوراً بنننأي تعلينننق منننع توضنننيح أسنننبا  التعلينننق، وإشنننعار الهيئنننة ومنننالكي الوحننندات  .3

فنننور انتهننناء التعلينننق بالطريقنننة نفسنننها المسنننتخدمة فننني ا شنننعار بنننالتعليق، وا فصننناح عنننن ذلنننك فننني الموقنننع ا لكترونننني 

 ابط التي تحددها الهيئة.لمدير الصندوق وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحسأ الضو

ل( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي و  ستؤجَّ
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ويننتم معاملننة  الطلننأ اسننتالم أولويننةفنني حالننة تننم تأجيننل االسننترداد مننن قبننل منندير الصننندوق، فسننوم يننتم النندفع علننى أسنناس 

مننن صننافي قيمننة أصننول % 10االسننترداد فنني يننوم التعامننل الواحنند كننل طلننأ علننى حنندة بحيننث إذا تجنناوز إجمننالي طلبننات 

سنننوم ينننتم تنفينننذ طلبنننات العمنننالء التننني تنننم اسنننتالم طلبننناتهم قبنننل الموعننند النهنننائي لتقنننديم التعليمنننات الخاصنننة الصنننندوق 

 قيمنننة الوحننندات عنننن الحننند األدننننى المطلنننو  لالسنننتمرار بالصنننندوق، فعندئنننذ. فننننذا انخفضنننت األسنننبقية بحسنننأباالسنننترداد 

 يجأ استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.

 ( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرينز

آخنننرين، إال فننني حننناالت محننندودة جنننداً كالوفننناة حال قننندر  مسنننتثمرين الصنننندوق إلنننى وحننندات ملكينننة بنقنننل الصنننندوق يقنننوم لنننن

تنظيميننننة ذات صننننالحية أو أي حنننناالت أخننننرى ال هللا  أو فنننني حننننال طلننننأ ذلننننك بحسننننأ أمننننر قضننننائي أو أمننننر مننننن جهننننة 

 تتعارل مع األنظمة والقوانين المعنية وذلك حسأ موافقة مدير الصندوق.

 ( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادهاح

للرصيد والحد األدنى لالشتراة ا ضافي ، وهو الحد األدنى االم لاير سعودي 5,000الحد االدنى لالشتراة في الصندوق 

للبرام   النسأ هذه خف  الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  2,000لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  2,000

 االدخارية واالستثمارية.

 الحاااد ذلاااك إلاااى الوصاااول عاادم حاااال فاااي المتخاااذةاإلجااراءات ودناااى للمبلااا  التاااي ينااوي مااادير الصاااندوق جمعاااه األحااد ال( ط

 الصندوق في األدنى

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

 :سياسة التوزيع 12) 

 أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

 جميع. عام كل من أكتوبر 15و أبريل 15 في وذلك. شهور ستة كل الوحدات حاملي على األرباح سيقوم الصندوق بتوزيع

 حال وفي. األسهم أرباح على الحصول في الحق لهم يكون أعاله بالتواريخ الصندوق في الصندوق في المسجلين المستثمرين

 األرباح تحديد في الخيار الصندوق لمدير ويترة. التالي العمل يوم في التوزيع فيكون رسمي، عمل أيام ليست التواريخ هذه كانت

 فنن األرباح، توزيع وبعد. المال رأس من المتحققة والمكاسأ األسهم أرباح من المستلم الدخل إلى باالستناد توزيعها يراد التي

  .توزيعه يتم الذي المبلك بمقدار ستنخف  الوحدة قيمة

  ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 أكتوبر من كل عام.  15أبريل و 15وذلك في  .يتم توزيع األرباح على حاملي الوحدات كل ستة شهور

 التوزيعات ج( كيفية دفع

 تاريخ يلي الذي الخامس اليوم في العمل إقفال قبل بالعمالء الخاصة االستثمارية الحسابات في النقدية التوزيعات إيداع سيتم

 النقدية. التوزيعات أحقية
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 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 13) 

 المالية األولية والسنويةأ( المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات 

 حبمنننا فننني والتقنننارير السننننوية  األولينننة والقنننوائم المالينننة سننننوي الربنننعالبينننان نعنننداد ب سنننوم يقنننوم مننندير الصنننندوق

الئحننننة صننننناديق مننننن   4ح رقننننم وفقنننناً لمتطلبننننات الملحننننق والتقننننارير المننننوجعة  الماليننننة السنننننويةذلننننك القننننوائم 

 تعويد مالكي الوحدات بها عند الطلأ دون أي مقابل. وسوم يتم االستثمار وأي تعديل عليها،

 مننن نهايننة فتننرة التقريننر وذلننك فنني    أشننهر3حإتاحننة التقننارير السنننوية للجمهننور خننالل منندة ال تتجنناوز  سننوم يننتم

، منننن الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار وأي تعنننديل عليهنننا 76 الفقنننرة ح   منننن المنننادةوبالوسنننائل المحنننددة فننني  األمننناكن

وأي موقنننع آخنننر متننناح للجمهنننور حسنننأ  والموقنننع ا لكترونننني للسنننوق الموقنننع االلكترونننني لمننندير الصنننندوق وفننني

  .الضوابط التي تحددها الهيئة

  30حللجمهننور خننالل  األوليننة وإتاحتهننا القننوائم الماليننةإعننداد سننوم يننتم   ً وذلننك فنني  مننن نهايننة فتننرة التقريننر يومننا

والموقنننع  الموقنننع االلكترونننني لمننندير الصنننندوق وفنننياألمننناكن وبالوسنننائل المحنننددة فننني شنننروط وأحكنننام الصنننندوق 

 .وأي موقع آخر متاح للجمهور حسأ الضوابط التي تحددها الهيئة ا لكتروني للسوق

  ر وأي تعنننديل   منننن الئحنننة صنننناديق االسنننتثما4نشنننر البينننان ربنننع السننننوي وفقننناً لمتطلبنننات الملحنننق حسنننوم ينننتم

فننني شننننروط وأحكننننام   أيننننام منننن نهايننننة فتننننرة الربنننع وذلننننك فنننني األمننناكن وبالوسننننائل المحننننددة 10خننننالل حعليهنننا 

والموقننننع ا لكتروننننني للسننننوق وأي موقننننع آخننننر متنننناح  الموقننننع االلكتروننننني لمنننندير الصننننندوق وفننننيالصننننندوق 

 للجمهور حسأ الضوابط التي تحددها الهيئة.

  تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات التالية:يقوم مدير الصندوق بنتاحة 

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترة وصافي قيمتها. 

 يوماً من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترة خالل خمسة عشر ح   

 البينننان شنننأنها فننني المعننند السننننة خنننالل الوحننندات تملنننك شنننخل أي ذلنننك فننني بمننناح الوحننندات لمالنننك سننننوي بينننان  

ً   30ح خنننالل المالينننة السننننة منننندار علنننى العنننام الصنننندوق وحننندات فننني صنننفقاته يلخنننل  السنننننة نهاينننة منننن يومنننا

 واألتعننننا  والمصنننناريو الخنننندمات مقابننننل وإجمننننالي الموزعننننة األربنننناح البيننننان هننننذا يحتننننوي أن ويجننننأ الماليننننة،

 لجميننننع تفاصننننيل إلننننى با ضننننافة الصننننندوق، وأحكننننام شننننروط فنننني والننننواردة الوحنننندات مالننننك مننننن المخصننننومة

 شنننروط فننني أو الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار وأي تعنننديل عليهنننا فننني عليهنننا المنصنننو  االسنننتثمار قينننود مخالفنننات

 .الصندوق وأحكام

 ب( معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق

أو   البريننند ا لكتروننننيعننننوان المسنننجل للمسنننتثمر حالعننننوان البريننندي و/أو العلنننى  الخاصنننة بالصنننندوق ترسنننل ا شنننعارات

. ويجنننأ إخطنننار مننندير الصنننندوق فننني حنننال اكتشنننام أينننة أخطننناء فننني منننن خنننالل أي وسنننيلة تواصنننل أخنننرى ينننتم اعتمادهنننا

ً  )45ح خمسننننة وأربعننننون أو ا شننننعار وذلننننك خننننالل فتننننرة التقننننارير مننننن تنننناريخ إرسننننال تلننننك ا شننننعارات أو تقويمينننناً  يومننننا

 التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.

 ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية
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وذلك من مقابل دون السنوية المالية يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من القوائم 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن  www.saudiexchange.sa السعودية موقع شركة السوق المالية تداول خالل

 .capital.com-www.alrajhiطريق موقعه االلكتروني  

البرينننند ترسننننل علننننى حالعنننننوان البرينننندي و/أو وصننننندوق لليننننتم موافنننناة جميننننع المسننننتثمرين بنسننننخة مننننن القننننوائم الماليننننة 

بننندون مقابنننل بنننناًء علنننى اسنننتالم طلنننأ خطننني مننننهم  أو منننن خنننالل أي وسنننيلة تواصنننل أخنننرى ينننتم اعتمادهنننا  ا لكترونننني

 بذلك. 

 تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  ( د

 .2013-12-31إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية تم 

 ( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوقهـ

موقع  وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.saudiexchange.sa السعودية تداولشركة السوق المالية 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

البرينننند يننننتم موافنننناة جميننننع المسننننتثمرين بنسننننخة مننننن القننننوائم الماليننننة الصننننندوق ترسننننل علننننى حالعنننننوان البرينننندي و/أو 

 بدون مقابل بناًء على استالم طلأ خطي منهم بذلك.   ا لكتروني

 :سجل مالكي الوحدات 14) 

فننني بنعنننداد سنننجل بمنننالكي الوحننندات بالمعلومنننات المطلوبنننة  حشنننركة الراجحننني المالينننة  الصنننندوق مشنننغلسنننيقوم   أ

وتحديثنننه بشنننكل مسنننتمر عنننند حصنننول أي  منننن الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار وأي تعنننديل عليهنننا  12الفقنننرة حج  منننن المنننادة ح

 السعودية.العربية تغييرات في المعلومات حسأ الالئحة وحفظه في المملكة 

 على ملكية الوحدات المثبتة فيه.سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً  د  عَ يل    

يظهنننر فينننه جمينننع المعلومنننات المرتبطنننة بمالنننك الوحننندات المعنننني سنننيتم إتاحنننة ملخنننل لسنننجل منننالكي الوحننندات   ج

وسنننائل التواصنننل  حشنننركة الراجحننني المالينننة  منننن خننناللعنننن طرينننق مشنننغل الصنننندوق  عنننند الطلنننأ مقابنننل بننندون فقنننط

   .الموضحة في الشروط واألحكام

 :اجتماع مالكي الوحدات 15)

 أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

 يجوز لمدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات. 

  من تسلم طلأ كتابي من أمين الحف  أيام 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  أينننام منننن تسنننلم طلنننأ كتنننابي منننن مالنننك أو أكثنننر منننن منننالكي  10يننندعو مننندير الصنننندوق الجتمننناع منننالكي الوحننندات خنننالل

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

ينندعو منندير الصننندوق الجتمنناع مننالكي الوحنندات مننن خننالل إعننالن النندعوة علننى الموقننع ا لكتروننني الخننا  بننه  .1

وعلننننى الموقننننع ا لكتروننننني الخننننا  بالسننننوق الماليننننة السننننعودية "تننننداول"، ومننننن خننننالل إرسننننال إخطننننار خطنننني 

يومننناً منننن تننناريخ  21أينننام وال تعيننند عنننن  10لجميننع منننالكي الوحننندات وأمنننين الحفننن  منننع إعطننناء مهلنننة ال تقنننل عنننن 

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
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انعقننناد االجتمننناع. ويتعنننين أن يحننندد ا عنننالن وا خطنننار تننناريخ انعقننناد االجتمننناع ومكاننننه ووقتنننه وجننندول األعمنننال 

قتنننَرح. كمنننا يتعنننين علنننى مننندير الصنننندوق، فننني نفنننس وقنننت إرسنننال ا خطنننار إلنننى منننالكي الوحننندات فيمنننا يتعلنننق  المل

 لسوق المالية.بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا ا خطار إلى هيئة ا

أينننام منننن اسنننتالم طلنننأ  10يتعنننين علنننى مننندير الصنننندوق الننندعوة لعقننند اجتمننناع لمنننالكي الوحننندات فننني غضنننون  .2

% علنننى األقنننل 25خطننني منننن أحننند منننالكي الوحننندات أو أكثنننر، النننذي يمتلنننك منفنننرداً أو النننذين يمتلكنننون مجتمعنننين 

 من وحدات الصندوق.

ت منننن عننندد منننالكي الوحننندات النننذين يمتلكنننون مجتمعنننين يتكنننون النصنننا  النننالزم لعقننند اجتمننناع لمنننالكي الوحننندا .3

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25

فننني حنننال عننندم الوفننناء بشنننروط النصنننا  النننواردة فننني الفقنننرة السنننابقة أعننناله، يننندعو مننندير الصنننندوق الجتمننناع ثنننان  .4

السننننعودية  مننننن خننننالل ا عننننالن علننننى موقعننننه ا لكتروننننني وعلننننى الموقننننع ا لكتروننننني الخننننا  بالسننننوق الماليننننة

"تننداول" ومننن خننالل إرسننال إخطننار خطنني لجميننع مننالكي الوحنندات وأمننين الحفنن  مننع إعطنناء مهلننة ال تقننل عننن 

أينننام منننن تننناريخ انعقننناد االجتمننناع الثننناني. وخنننالل االجتمننناع الثننناني، يشنننكل أي عننندد منننن منننالكي الوحننندات النننذين  5

 مثلين، نصاباً قانونياً.يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل م

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .5

 في اجتماعات مالكي الوحدات تتصويت مالكي الوحدات وحقوق التصوي طريقة) ج

 عبنننر االجتماعنننات خنننالل منننن القنننرارات علنننى والتصنننويت ومنننداوالتها الوحننندات منننالكي اجتماعنننات عقننند يجنننوز .1

ً  تقنية وسائل  .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا

 مننن أكثننر ملكيننتهمفنني حننال التغييننرات األساسننية المقترحننة يجننأ أخننذ موافقننة مننالكي الوحنندات الننذين تمثننل نسننبة   .2

الوحننندات سنننواًء أكنننان حضنننورهم شخصنننياً أم  منننالكي اجتمننناع فننني مالكهنننا الحاضنننر الوحننندات مجمنننوع منننن% 50

 ة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.وكال

 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتاً واحداً في اجتماع مالكي الوحدات. .3

  :حقوق مالكي الوحدات 16)

 الوحدات مالكي بحقوق قائمة -أ

 العربيننة باللغننةوسننجل مالننك الوحنندة الخننا  بننه  الصننندوق وأحكننام شننروط مننن حديثننة نسننخة علننى الحصننول 

 .مقابل بدون

 يمتلكهننننا التنننني الوحنننندات وعنننندد الصننننندوق، وحنننندات أصننننول قيمننننة صننننافي يتضننننمن تقريننننر علننننى الحصننننول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل قيمتها، وصافي

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 لننننوع وفقنننا سنننريانه قبنننل التغيينننر بهنننذا ملخنننل وإرسنننال الصنننندوق وأحكنننام شنننروط فننني تغيينننر بنننأي ا شنننعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي ا شعار. 

 الفعليننننة واألتعننننا  الرسننننوم تظهننننر سنننننويا الصننننندوق وأحكننننام شننننروط مننننن محدثننننة نسننننخة علننننى الحصننننول 

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات
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 تقويمينننا، يومنننا 21 عنننن تقنننل ال بمننندةاالنهننناء  قبنننل االسنننتثمار صنننندوق بننهننناء الصنننندوق مننندير برغبنننة االشنننعار 

 .واألحكام الشروط عليها تنل التي األحدا  بخالم

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة ا جراءات على الحصول. 

  طلنننأ كتنننابي منننن مالنننك أو  تسننلممنننن أينننام  10خنننالل الننندعوة الجتمننناع مننالكي الوحننندات الصنننندوق بيقننوم مننندير

% علننننى األقننننل مننننن قيمننننة وحنننندات 25مننننن مننننالكي الوحنننندات الننننذين يملكننننون مجتمعننننين أو منفننننردين  أكثننننر

 الصندوق.

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره -ب

بعننند التشننناور منننع مسنننؤول االلتنننعام، يوافنننق مجلنننس إدارة الصنننندوق، علنننى السياسنننات العامنننة المرتبطنننة بممارسنننة حقنننوق 

التصنننويت الممنوحنننة للصنننندوق علنننى أسننناس األوراق المالينننة التننني تشنننكل جنننعءاً منننن أصنننول الصنننندوق، وسنننوم يقنننرر 

حقنننوق تصنننويت، بعننند التشننناور منننع مسنننؤول مننندير الصنننندوق، بنننناًء علنننى تقنننديره الخنننا ، ممارسنننة أو عننندم ممارسنننة أي 

 وسيتم تعويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم. االلتعام.

 :مسؤولية مالكي الوحدات 17)

 دينننون عنننن مسنننؤوالً  الوحننندات مالنننك يكنننون ال مننننه، جنننعء أو الصنننندوق فننني السنننتثماره الوحننندات مالنننك خسنننارة عننندا فيمنننا

 .الصندوق والتعامات

 :خصائص الوحدات 18)

يجنننوز لمننندير الصنننندوق أن يلصننندر عننندداً غينننر محننندود منننن الوحننندات متسننناوية القيمنننة تكنننون جميعهنننا منننن فئنننة واحننندة. 

 ويكون االشتراة في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 19)

أ( األحكااااام المنظمااااة لتغيياااار شااااروط وأحكااااام الصااااندوق والموافقااااات واإلشااااعارات المحااااددة بموجااااب الئحااااة صااااناديق 

  االستثمار

 والموافقنننننات العامنننننة االسنننننتثمار صنننننناديق وأحكنننننام شنننننروط لتغيينننننر المنظمنننننة األحكنننننام لجمينننننع الصنننننندوق هنننننذا يخضنننننع

 عليها. االستثمار وأي تعديل صناديق الئحة بموجأ المحددة وا شعارات

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

األحكاااااام المنظماااااة لتغييااااار شاااااروط وأحكاااااام الصاااااندوق والموافقاااااات واإلشاااااعارات المحاااااددة بموجاااااب الئحاااااة  .1

 صناديق االستثمار

أي تغييننننر علننننى شننننروط  يلتننننعم منننندير الصننننندوق بمتطلبننننات الئحننننة صننننناديق االسننننتثمار وأي تعننننديل عليهننننا عننننند إجننننراء

 وأحكام الصندوق بحسأ أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

يجنننأ علنننى مننندير الصنننندوق الحصنننول علنننى موافقنننة منننالكي الوحننندات فننني الصنننندوق المعنننني علنننى التغيينننر   أ

 .األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي
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الوحننندات، الحصنننول علنننى موافقنننة الهيئنننة يجنننأ علنننى مننندير الصنننندوق بعننند الحصنننول علنننى موافقنننة منننالكي    

 .على التغيير األساسي المقترح للصندوق العام

 :يلقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أي من الحاالت ا تية  ج

 التغيير المهم في أهدام الصندوق العام أو طبيعته أو فئته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام. .2

 االنسحا  الطوعي لمدير الصندوق من منصأ مدير للصندوق.  .3

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين  خر وتبلك بها مدير الصندوق. .4

 .يجأ على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي  د

تفاصنننيل التغييننننرات األساسنننية فنننني يجنننأ علنننى منننندير الصنننندوق إشننننعار منننالكي الوحنننندات وا فصننناح عننننن   ه

  أينننام 10موقعنننه ا لكترونننني وأي  موقنننع آخنننر متننناح للجمهنننور بحسنننأ الضنننوابط التننني تحنننددها الهيئنننة قبنننل ح

 .من سريان التغيير

 .يجأ بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يلِعد ها مدير الصندوق  و

وح اسنننترداد وحنننداتهم قبنننل سنننريان أي تغيينننر أساسننني دون فنننرل يحنننق لمنننالكي وحننندات صنننندوق عنننام مفتننن  ز

جدت  . أي رسوم استرداد حإن ول

 

 

 الغير أساسية التغييرات: 

يجأ على مدير الصنننندوق إشنننعار الهيئة ومالكي الوحدات وا فصننناح في الموقع ا لكتروني لمدير الصنننندوق وأي  موقع   أ

سية في الصندوق العام الذي يديره قبل آخر متاح للجمهور بحسأ الضوابط التي تحددها  سا الهيئة عن أي تغييرات غير أ

  أيام من سنننريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصنننندوق العام المفتوح اسنننترداد وحداتهم قبل سنننريان التغيير غير 10ح

جدت .  األساسي دون فرل أي رسوم استرداد حإن ول

 س إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.يجأ على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجل   

 .التغييرات األساسية الموضحة في الفقرة السابقةيلقصد بـ"التغيير غير األساسي" أي تغيير ال يقع ضمن   ج

 يجأ بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق العام التي يلِعد ها مدير الصندوق.  د

 :االستثمارصندوق وتصفية إنهاء  20)

باااذلك بموجاااب أحكااااام الئحاااة صااااناديق واإلجاااراءات الخاصااااة  االسااااتثمار، الحااااالت التاااي تسااااتوجب إنهااااء صاااندوق -أ

 االستثمار

. ومنننع ذلنننك، فنننننه سنننيكون الصنننندوق محننندد  نهننناءيعتبنننر هنننذا الصنننندوق منننن الصنننناديق المفتوحنننة المننندة ولنننيس هنننناة ينننوم 

لمننندير الصنننندوق الحنننق فننني تصنننفية الصنننندوق بالكامنننل، إذا أصنننبح جليننناً أن حجنننم أصنننول الصنننندوق ال يبنننرر االسنننتمرار 

فننني إدارتنننه بطريقنننة عملينننة ومالئمنننة ومجدينننة منننن الناحينننة االقتصنننادية أو بسنننبأ حننندو  بعننن  التغيينننرات فننني األنظمنننة 

 ةدون الحننند األدننننى المسنننموح بنننه السنننتمرار الصنننندوق والمحنننددالصنننندوق التننني تحكنننم إدارة الصنننندوق، أو انخفننن  حجنننم 

 وذلك بعد اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبأ طارئ آخر.  في شروط وأحكام الصندوق

 المتبعة لتصفية صندوق االستثمار  اإلجراءات - 

 لتالية:في حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات ا
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 في شروط وأحكام الصندوق. المذكورة الصندوق وتصفية أحكام إنهاء  إتباع  أ

نتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة بمدير الصندوق  يقوم   

 الصندوق. 

نعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي بمدير الصندوق  يقوملغرل إنهاء الصندوق،   ج

الوحدات، ويجأ عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ححيثما ينطبق  على هذه الخطة قبل القيام بأي 

 إجراء في هذا الشأن. 

الصندوق قبل مدة ال تقل نشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء بمدير الصندوق يقوم   د

   يوماً من التاريخ المعمع إنهاء الصندوق فيه، ودون ا خالل بشروط وأحكام الصندوق.21عن ح

 . أعاله  جااللتعام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقًا للفقرة حبمدير الصندوق يقوم   ه

  أيام من انتهاء مدة الصندوق 10اً بانتهاء الصندوق خالل حنشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيبمدير الصندوق يقوم   و

 . الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها  من 10وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة حد  من الملحق ح

 مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته.  يجأ على  ز

توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال بدير الصندوق م يقوم  ح

 يتعارل مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

ا عالن في موقعه ا لكتروني، والموقع ا لكتروني للسوق أو أي  موقع آخر متاح بمدير الصندوق العام  يقوم  ط

للجمهور بحسأ الضوابط التي تحددها الهيئة ححيثما ينطبق ، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجأ كذلك 

 على مدير الصندوق الخا  إشعار مالكي الوحدات بذلك في األماكن والوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

الئحة صناديق   من 14صندوق وفقاً لمتطلبات الملحق حتعويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء البمدير الصندوق  يقوم  ي

  يوًما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنًا 70خالل مدة ال تعيد على ح االستثمار وأي تعديل عليها

 القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة  خر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 

 نتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوقفي حال ا -ج

 :مدير الصندوق 21) 

 وواجباته ومسؤولياته أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 مؤسسنننات مننندير الصنننندوق لمصنننلحة منننالكي الوحننندات بموجنننأ أحكنننام الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار والئحنننة  يعمنننل

 وذلك فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها لهم وشروط وأحكام الصندوق السوق المالية 

  مؤسسننات السننوق يقننع علننى عنناتق منندير الصننندوق االلتننعام بجميننع المبننادئ والوجبننات التنني نصننت عليهننا الئحننة

بمنننا فننني ذلنننك واجنننأ االماننننة تجننناه منننالكي الوحننندات، والنننذي يتضنننمن العمنننل بمنننا يحقنننق مصنننالحهم وبنننذل المالينننة 

 المعقول. الحر 

  با تيفيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام: 

 .إدارة الصندوق .1

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات ا دارية للصندوق .2

 .طرح وحدات الصندوق .3

 التأكننند منننن دقنننة شنننروط وأحكنننام الصنننندوق وذلنننك فيمنننا يتعلنننق بالصنننندوق واكتمالهنننا وأنهنننا كاملنننة وواضنننحة .4

 وصحيحة وغير مضللة.

  يعننند مننندير الصنننندوق مسنننؤوال عنننن التنننعام بالئحنننة صنننناديق االسنننتثمار سنننواء أدى مسنننؤولياته وواجباتنننه بشنننكل

 .مؤسسات السوق الماليةمباشر أم كلو بها جهة خارجية بموجأ أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

 احتيالنننه أو إهمالنننه أو الناتجنننة عنننن لصنننندوق يعننند مننندير الصنننندوق مسنننؤوال تجننناه منننالكي الوحننندات عنننن خسنننائر ا

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
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  يجننننأ علننننى منننندير الصننننندوق أن يضننننع السياسننننات وا جننننراءات لرصنننند المخنننناطر التنننني تننننؤثر فنننني اسننننتثمارات

الصنننندوق، وضنننمان سنننرعة التعامنننل معهنننا. علنننى أن يتضنننمن تلنننك السياسنننات وا جنننراءات القينننام بعملينننة تقنننويم 

 سنوي على األقل.المخاطر بشكل 

  يجننأ علنننى مننندير الصنننندوق تطبينننق برننننام  مراقبنننة المطابقننة وااللتنننعام لكنننل صنننندوق اسنننتثمار ينننديره، وأن ينننعود

 هيئة السوق المالية بنتائ  التطبيق عند طلبها.

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هننننـ الموافننننق 10/3/1429بتنننناريخ  الصننننادر (07068/37)تننننرخيل رقننننم  تحمننننلشننننركة الراجحنننني الماليننننة 

الصنننادرة بموجنننأ قنننرار الهيئنننة  مؤسسنننات السنننوق المالينننةمنننرخل لنننه بموجنننأ أحكنننام الئحنننة  مؤسسنننة سنننوق مالينننةهننني و

 .م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428  بتاريخ 2007-34-5رقم ح

 لمدير الصندوق المكتب الرئيسج( العنوان المسجل وعنوان 

 الراجحي المالية، اإلدارة العامةشركة 

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمع البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

 لمدير الصندوق عنوان الموقع اإللكتروني( د

capital.com-www.alrajhi 

 
 

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

 لاير سعودي. 500,000,000رأس المال المدفوع يعادل 

 و( ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة

 م 31/12/2021السنة المنتهي في  البند

 999,563,085 الدخل

 197,815,175 المصاريو

 82,585,296 العكاة

 746,284,608 صافي الدخل

 

 

 

http://www.alrajhi-capital.com/
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 صندوقالدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق باأل( ز

  مننندير الصنننندوق يعننند مسنننؤوال عنننن إدارة الصنننندوق والسنننعي لتحقينننق أهدافنننه االسنننتثمارية ويراعننني كنننذلك مصنننالح

االلتننننعام بسياسننننات اسننننتثمار الصننننندوق وممارسنننناته وقيننننود والشننننروط واالحكننننام  إطننننارحنننناملي الوحنننندات فنننني 

 .من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصو  عليها في المادة 

  والتأكننند بشنننكل دوري منننن التنننعام مننندير الشنننروط واألحكنننام االلتنننعام بالضنننوابط الشنننرعية المنصنننو  عليهنننا فننني

 الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليك مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

 مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة. 

 حاجة لذلك. ىذا رأيحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إ 

لماااادير الصااااندوق تمثاااال أهميااااة جوهريااااة، أو ماااان الممكاااان أن تتعااااار  مااااع  ى( أي أنشااااطة عماااال أو مصااااالح أخاااارح

 أنشطة صندوق االستثمار

 ال يوجد 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن( ط

للصنننندوق منننن البننناطن ألي صنننندوق يجنننوز لمننندير الصنننندوق تكلينننو طنننرم ثالنننث أو أكثنننر أو أي تابعينننه بالعمنننل منننديرا 

أتعنننا   أييدفع مننندير الصنننندوق سننناسنننتثمار ينننديره مننندير صنننندوق منننن البننناطن ألي صنننندوق اسنننتثمار ينننديره الصنننندوق. و

 . لذلك تابعةومصاريو 

 استبداله( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو ي

محننندد واتخننناذ أي إجنننراء تنننراه مناسنننباً عنننعل مننندير الصنننندوق فيمنننا يتعلنننق بصنننندوق اسنننتثماري صنننالحية للهيئنننة   أ

لتعينننين مننندير صنننندوق بنننديل لنننذلك الصنننندوق أو اتخننناذ أي تننندبير آخنننر تنننراه مناسنننباً، وذلنننك فننني حنننال وقنننوع أي 

 من الحاالت ا تية:

توقننننو منننندير الصننننندوق عننننن ممارسننننة نشنننناط إدارة االسننننتثمارات وتشننننغيل الصننننناديق أو نشنننناط إدارة   1

 .ذلك بموجأ الئحة مؤسسات السوق الماليةاالستثمارات دون إشعار الهيئة ب

إلغننناء تنننرخيل مننندير الصنننندوق فننني ممارسنننة نشننناط إدارة االسنننتثمارات وتشنننغيل الصنننناديق أو نشننناط   2

 .إدارة االستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة

 طلنننأ إلنننى الهيئنننة منننن مننندير الصنننندوق  لغننناء ترخيصنننه فننني ممارسنننة نشننناط إدارة االسنننتثماراتتقنننديم   3

 وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

بننننااللتعام بالنظننننام أو  -بشننننكل تننننراه الهيئننننة جوهرينننناً  -إذا رأت الهيئننننة أن منننندير الصننننندوق قنننند أخننننل   4

 .لوائحه التنفيذية

منننندير المحفظننننة االسنننتثمارية الننننذي ينننندير أصنننول صننننندوق االسننننتثمار أو عجنننعه أو اسننننتقالته مننننع  وفننناة  5

لننندى مننندير الصنننندوق قنننادر علنننى إدارة أصنننول صنننندوق االسنننتثمار أو أصنننول عننندم وجنننود شنننخل آخنننر مسنننجل 

 الصناديق التي يديرها مدير المحفظة االستثمارية.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة  -أي حالة أخرى ترى الهيئة   6

  مننن الفقننرة 5يجننأ علننى منندير الصننندوق إشننعار الهيئننة بننأي مننن الحنناالت الننوارد ذكرهننا فنني الفقننرة الفرعيننة ح   

 خالل يومين من تاريخ حدوثها. أعالهحأ  

  4  وح3  وح2  وح1عننننند عننننعل منننندير الصننننندوق وفقنننناً للحنننناالت المنصننننو  عليهننننا فنننني الفقننننرات الفرعيننننة ح  ج

نننه أعننناله  منننن الفقنننرة حأ  6  وح5وح الهيئنننة مننندير الصنننندوق المعنننعول للننندعوة الجتمننناع منننالكي الوحننندات ، توج 

  يومننناً منننن تننناريخ صننندور قنننرار الهيئنننة بنننالععل؛ وذلنننك لتعينننين أمنننين الحفننن  أو جهنننة أخنننرى، منننن 15خنننالل ح
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خنننالل قننننرار صننننندوق عننننادي، للبحنننث والتفنننناول مننننع منننندير صننننندوق بنننديل وتحدينننند المنننندة المحننننددة للبحننننث 

 والتفاول.

، يجنننأ علنننى مننندير الصنننندوق أن يلشنننِعر الهيئنننة أعنننالهحج   ةلمنصنننو  عليهنننا فننني الفقنننرا الحالنننةعنننند تحقنننق   د

 بنتائ  اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين من تاريخ انعقاده. 

يجنننأ علنننى مننندير الصنننندوق التعننناون وتعويننند أمنننين الحفننن  أو الجهنننة المعي ننننة المخولنننة بالبحنننث والتفننناول بنننأي   ه

  أينننام منننن تننناريخ الطلنننأ، ويجنننأ 10صنننندوق بنننديل وذلنننك خنننالل ح مسنننتندات تلطلنننأ مننننه لغنننرل تعينننين مننندير

 على كال الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

يجننننأ علننننى منننندير الصننننندوق، عننننند موافقننننة منننندير الصننننندوق البننننديل علننننى إدارة الصننننندوق وتحويننننل إدارة   و

 مها.الصندوق إليه، أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسل

 بشنننكل، فيتعنننين علنننى مننندير الصنننندوق التعننناون أعنننالهإذا مارسنننت الهيئنننة أيننناً منننن صنننالحياتها وفقننناً للفقنننرة حأ    ز

كامننل مننن أجننل المسنناعدة علننى تسننهيل النقننل السننلس للمسننؤوليات إلننى منندير الصننندوق البننديل وذلننك خننالل الننـ 

لصننندوق المعننعول أن ينقننل، حيثمننا   يومنناً األولننى مننن تعيننين منندير الصننندوق البننديل. ويجننأ علننى منندير ا60ح

كننننان ذلننننك ضننننرورياً ومناسننننباً ووفقنننناً لتقنننندير الهيئننننة المحنننن ، إلننننى منننندير الصننننندوق البننننديل جميننننع العقننننود 

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

خنننالل المننندة المحنننددة للبحنننث والتفننناول منننع مننندير صنننندوق بنننديل  فننني حنننال لنننم يعننني ن مننندير صنننندوق بنننديل  ح

، فنننننه يحنننق لمنننالكي الوحننندات طلنننأ تصنننفية الصنننندوق منننن خنننالل قنننرار أعنننالهحج   الفقنننرةفننني المشنننار إليهنننا 

 .خا  للصندوق

 :الصندوق مشغل 22)

 شغل الصندوقمأ( اسم 

 شركة الراجحي المالية

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هننننـ الموافننننق 10/3/1429بتنننناريخ  الصننننادر (07068/37)تننننرخيل رقننننم  تحمننننلشننننركة الراجحنننني الماليننننة 

الصنننادرة بموجنننأ قنننرار الهيئنننة  مؤسسنننات السنننوق المالينننةمنننرخل لنننه بموجنننأ أحكنننام الئحنننة  مؤسسنننة سنننوق مالينننةهننني و

 .م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428  بتاريخ 2007-34-5رقم ح

 الصندوق العمل لمشغلج( العنوان المسجل وعنوان 

 اإلدارة العامةشركة الراجحي المالية، 

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمع البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

 بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار( د

 اجننننراء  الصننننندوق،والمصنننناريو واالتعننننا  بحسننننا   تسننننجيل جميننننع المبننننالك الخاصننننة باسننننتثمارات الصننننندوق

 التسويات الالزمة.

  ن أالتأكد من ً  والئحة صناديق االستثمار. قلشروط واحكام الصندو جميع استثمارات الصندوق وفقا
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 كام الصندوق.تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط واح 

  توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق حإن وجدت. 

  .نشر صافي قيمة أصول الصندوق في يوم العمل التالي ليوم التعامل في الموقع االلكتروني وموقع تداول 

 الصندوق. تنفيذ طلبات االشتراة واالسترداد وفقا لشروط واحكام 

  واحكام شروط الصندوق. تطبيقالتأكد من دقة 

  بالصندوقاالحتفاظ بالدفاتر والسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبسجل محد  لكل مشترة. 

 .أعداد القوائم المالية للصندوق حسأ الئحة صناديق االستثمار 

 .تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسأ ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار 

 ير الخاصة بهيئة السوق المالية.تقديم التقار 

 

 صندوق من الباطنمشغل الصندوق في تعيين مشغل حق ( هـ

للصنننندوق منننن البننناطن ألي صنننندوق  مشنننغالً الصنننندوق تكلينننو طنننرم ثالنننث أو أكثنننر أو أي تابعينننه بالعمنننل  لمشنننغليجنننوز 

 أيالصننننندوق  مشننننغليدفع سننننصننننندوق مننننن البنننناطن ألي صننننندوق اسننننتثمار يننننديره الصننننندوق. و مشننننغلاسننننتثمار يننننديره 

 . لذلك تابعةأتعا  ومصاريو 

 ( المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمارو

 فنننني عننننه نيابنننة جميعهنننا أو مشنننغل الصننننندوق مهنننام منننن بجننننعء للقينننام ثالنننث طنننرم أي تكليننننو لمشنننغل الصنننندوق يحنننق

   .الخارجية أو المحلية األسواق

 :الحفظأمين  23) 

 أ( اسم أمين الحفظ

 " المالية البالدشركة البالد لالستثمار "

 وتاريخه المالية،ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

هننننـ 20/05/1429بتنننناريخ   08100-37ح رقننننم تحمننننل تننننرخيل مقرهننننا الرئيسنننني فنننني الريننننال الماليننننة الننننبالدشننننركة 

 .م25/05/2008الموافق 

 العمل ألمين الحفظج( العنوان المسجل وعنوان 

 لالستثمار البالد شركة

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركع المالية، البالد

  11411 الريال 140    |  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :ا لكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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 بالصندوق( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق د

 التننندابير جمينننع واتخننناذ الوحنندات منننالكي جمينننع عننن نيابنننة الصنننندوق أصنننول وحمايننة حفننن  عنننن المسننؤول هنننو الحفننن  أمننين

 الصندوق. أصول حف  يخل فيما ا دارية

 أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التعاماته عن مسؤوال الحف  أمين يعد -

 .مؤسسات السوق المالية الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجأ ثالثا طرفا بها كلو

 إهمال أو احتيال بسبأ الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال الحف  أمين يعد -

 .المتعمد تقصيره أو تصرم سوء أو

 كنننذلك مسنننؤول وهنننو الوحننندات، منننالكي لصنننالح وحمايتهنننا الصنننندوق أصنننول حفننن  عنننن مسنننؤوال الحفننن  أمنننين يعننند -

 .الصندوق أصول بحف  يتعلق فيما الالزمة ا دارية ا جراءات جميع اتخاذ عن

 ( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطنهـ

 ً وسنننيدفع للحفننن  منننن البننناطن للصنننندوق.  يجنننوز ألمنننين الحفننن  تكلينننو طنننرم ثالنننث أو أكثنننر أو اي منننن تابعينننه بالعمنننل أميننننا

 أتعا  ومصاريو تابعة لذلك. أمين الحف  أي

 ً  و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

 المحليننة األسننواق فنني عنننه نيابننة جميعهننا أو الحفنن  أمننين مهننام مننن بجننعء للقيننام ثالننث طننرم أي تكليننو الحفنن  ألمننين يحننق

   .الخارجية أو

 استبدالهز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً أو اتخننناذ أي تننندبير تنننراه  الصنننندوق مننندير منننن المعنننينحفننن  الللهيئنننة عنننعل أمنننين   الحننناالت منننن أيفننني حنننال وقنننوع  مناسنننبا

 :ا تية

 بذلك بموجأ مؤسسات السوق المالية.دون إشعار الهيئة  نشاط الحف أمين الحف  عن ممارسة  توقو .1

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحف  أو سحبه  أمين الحف ترخيل  إلغاء .2

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحف .أمين الحف   لغاء  إلى الهيئة منطلأ  تقديم .3

 .التنفيذية بالتعام النظام أو لوائحه -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحف  قد أخ .4

 أهمية جوهرية. ذات اأنه - معقولة أسس على بناءً  -ترى الهيئة  أخرى حالة أي

، فيجنننأ علنننى مننندير الصنننندوق المعنننني تعينننين أمنننين حفننن  أعننناله  1إذا مارسنننت الهيئنننة أيننناً منننن صنننالحياتها وفقننناً للفقنننرة ح

بنننديل وفقننناً لتعليمنننات الهيئنننة، كمنننا يتعنننين علنننى مننندير الصنننندوق وأمنننين الحفننن  المعنننعول التعننناون بشنننكل كامنننل منننن أجنننل 

  يومننناً األولننى منننن تعينننين 60ح ـالمسنناعدة علنننى تسننهيل النقنننل السنننلس للمسننؤوليات إلنننى أمنننين الحفنن  البنننديل وذلنننك خننالل الننن

أمننين الحفنن  البننديل. ويجننأ علننى أمننين الحفنن  المعننعول أن ينقننل، حيثمننا كننان ذلننك ضننرورياً ومناسننباً ووفقنناً لتقنندير الهيئننة 

 مرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.المح ، إلى أمين الحف  البديل جميع العقود ال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2
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أن  معقنننول ى بشنننكلرأإذا  كتنننابيبموجنننأ إشنننعار  المعنننين منننن قبلنننهحفننن  الأمنننين عنننعل  الصنننندوقيجنننوز لمننندير  .أ

عننعل أمننين الحفننن  فنني مصننلحة منننالكي الوحنندات، وعلننى مننندير الصننندوق إشننعار الهيئنننة ومننالكي الوحنندات بنننذلك 

 .فوراً وبشكل كتابي

أمنننين الحفننن   منننن تسنننلم   يومننناً 30حخنننالل  تعينننين بنننديل لنننه أمنننين الحفننن  عنننعل إذا يجنننأ علنننى مننندير الصنننندوق . 

التعننناون بشنننكل كامنننل منننع  ى أمنننين الحفننن  المعنننعول. ويجنننأ علنننأعننناله  أحلفقنننرة وفقننناً لصنننادر الكتنننابي ال شنننعار ا

تسننهيل النقننل السننلس للمسننؤوليات إلننى أمننين الحفنن  البننديل. ويجننأ علننى أمننين الحفنن  المعننعول ل منندير الصننندوق

أن ينقننننل، حيثمننننا كننننان ذلننننك ضننننرورياً ومناسننننباً، إلننننى أمننننين الحفنننن  البننننديل جميننننع العقننننود المرتبطننننة بصننننندوق 

 االستثمار ذي العالقة.

عننن قيامنننه بتعيننين أمنننين حفنن  بنننديل، ويجنننأ  ا لكترونننني موقعنننه ا فصنناح فنننوراً فننيمنندير الصنننندوق  يجننأ علنننى .ج

علنننى مننندير الصنننندوق العنننام كنننذلك ا فصننناح فننني أي موقنننع آخنننر متننناح للجمهنننور بحسنننأ الضنننوابط التننني تحنننددها 

 الهيئة عن قيامه بتعيين أمين حف  بديل للصندوق العام.

 :الصندوق إدارة مجلس( 24

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضويةأسماء  .أ

ينطبنننق علنننيهم التعرينننو  مسنننتقلينثالثنننة أعضاءبيننننهم منننن  أعضننناءخمسنننة  يشنننرم علنننى الصنننندوق مجلنننس إدارة مكنننون منننن

الننننوارد فنننني قائمننننة المصننننطلحات المسننننتخدمة فنننني لننننوائح الهيئننننة، ويتكننننون مجلننننس إدارة الصننننندوق مننننن األعضنننناء التاليننننة 

 أسمائهم:

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

 أنس بن عبدهللا العيسى )عضو غير مستقل( /الدكتور الشيخ 

  عضو مستقل(السيد/ طارق بن عبدهللا الرميم( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 )السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مستقل 

 

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق نبذة عن مؤهالت . 

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

شركة الراجحي المالية منذ العام  شؤون المالية في  سيد أحمد المحسن منصأ الرئيس التنفيذي لل شغل ال ، ولديه أكثر من 2016ي

عاما من الخبرة في األعمال المصنننرفية والمالية والتدقيق. وهو عضنننو مجلس ا دارة في صنننندوق الراجحي ريت منذ العام  16

، وهو كذلك عضو 2019از والتصنيع األهلية ورئيس لجنة المراجعة فيها منذ العام وعضو مجلس ا دارة في شركة الغ 2018

. شغل السيد أحمد منصأ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في 2017لجنة المراجعة في شركة االتحاد للتأمين التعاوني منذ العام 

 PwC ة، وقبل ذلك كان يعمل في شنننركةالسنننعودي -مصنننرم الراجحي فروع األردن، كما عمل سنننابقا في مصنننرم الراجحي 

وشننركة ديلويت، وعمل أيضننا في الصننندوق السننعودي للتنمية. السننيد أحمد حاصننل على شننهادة ماجسننتير في إدارة األعمال من 

ستيت  ساو  ايست ميسوري  سعود.  -جامعة  سبة من جامعة الملك  الواليات المتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحا

الى برام  تنفيذية في كلية الدراسننات العليا  دارة األعمال في جامعة سننتانفورد وكذلك في كلية لندن لألعمال. السننيد  با ضننافة

 ، با ضافة الى العمالة السعودية للمحاسبين القانونيين CPAأحمد المحسن حاصل على شهادة العمالة األمريكية في المحاسبة ح

 . SOCPAح
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 العيسى )عضو غير مستقل( عبد هللاأنس بن  /الدكتور الشيخ

 ، يحمننننل شننننهادة2010منننننذ شننننهر سننننبتمبر  أمننننين الهيئننننة الشننننرعية ومنننندير ا دارة الشننننرعية بشننننركة الراجحنننني الماليننننة

بكننننالوريوس الماجسننننتير ومننننن المعهنننند العننننالي للقضنننناء بجامعننننة ا مننننام محمنننند بننننن سننننعود ا سننننالمية، ويحمننننل  النننندكتوراه

فننني الرقابنننة الشنننرعية بمصنننرم الراجحننني، كمنننا عمنننل فننني جامعنننة ا منننام محمننند بنننن  عمنننل الشنننريعة منننن الجامعنننة نفسنننها،

 سعود ا سالمية، له مساهمات في مجال االستشارات الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية.

 )عضو مستقل(الرميم  عبد هللاالسيد/ طارق بن 

طنننارق مؤسنننس وشنننريك تنفينننذي لشنننركة شنننركاء وتنننر األعمنننال التجارينننة، وهننني شنننركة اسنننتثمارية خاصنننة لهنننا مكاتنننأ فننني 

الرينننال ودبننني. رئنننيس مجلنننس إدارة الشنننركة السنننعودية لألسنننماة وصنننندوق تنننالل الملقنننا السنننكني، وشنننركة تنننأثير المالينننة، 

ة وعضنننو لجننننة االسنننتثمار للمجموعنننة وهننني شنننركة مرخصنننة منننن هيئنننة السنننوق المالينننة. وهنننو نائنننأ رئنننيس مجلنننس إدار

المتحننندة للتنننأمين التعننناوني حأسننني  ، وعضنننو مجلنننس إدارة وعضنننو اللجننننة التنفيذينننة لشنننركة األمثنننل للتموينننل. بننندأ مسنننيرته 

العملينننة منننع صنننندوق التنمينننة الصنننناعية السنننعودي، وقننند شنننغل سنننابقاً منصنننأ رئنننيس قسنننم إدارة األصنننول الثنننروات فننني 

AG Deutsche Bank    وأيضننا منصننأ كبيننر المصننرفيين فننيBNP Paribas Corporate& Investment 

Banking حاصننننل علننننى شننننهادة الماجسننننتير فنننني إدارة األعمننننال مننننن كليننننة لننننندن لألعمننننال، وشننننهادة البكننننالوريوس فنننني .

الهندسنننننة الميكانيكينننننة منننننن جامعنننننة والينننننة بورتالنننننند، كمنننننا يعننننند طنننننارق مستشنننننار منننننالي منننننرخل منننننن وزارة التجنننننارة 

 ثمار.واالست

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  العزيز عبدالسيد/ 

العميننر حالينناً منصننأ رئننيس تنفيننذي فنني شننركة وصننل لالسننتثمار  الععيننع عبنند بننن صننالح بننن الععيننع عبنند االسننتاذ يشننغل

م وقبنننل انضنننمامه لشنننركة وصنننل، عمنننل رئيسننناً  دارة المبيعنننات وكبنننار المسنننتثمرين فننني شنننركة 2012التجارينننة مننننذ عنننام 

سننننه فننني مجنننال تموينننل الشنننركات والخننندمات االسنننتثمارية والتسنننويقية. كمنننا  15الراجحننني المالينننة، ولدينننه خبنننرة تعيننند عنننن 

شننغل منصننأ عضننو مجلنننس ادارة فنني صننندوق الراجحنني رينننت وشننركة التننامين العربيننة التعاونينننة وشننركة بدايننة لتموينننل ي

المننننازل وعننندد منننن الشنننركات التجارينننة والصنننناعية، حاصنننل علنننى شنننهادة البكنننالوريوس فننني ادارة األعمنننال منننن جامعنننة 

 .وبستر في مدينة جنيو، سويسرا

 قل(السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مست

شننننملت خبننننرات األسننننتاذ عمنننناد نشننننار عنننندة مجنننناالت فنننني إدارة التخطننننيط ومراقبننننة الجننننودة، وإدارة االلتننننعام  .ج

ومكافحننننة غسننننل األمننننوال وتمويننننل ا رهننننا ، وإدارة التفتنننني  وإدارة التننننرخيل. شننننغل األسننننتاذ عمنننناد مناصننننأ 

المملكننننة العربيننننة  –عنننندة لنننندى شننننركة ميريننننل ليننننن  المملكننننة العربيننننة السننننعودية، وشننننركة سننننتاندرد تشننننارترد 

السنننعودية، وهيئنننة السنننوق المالينننة. يحظنننى االسنننتاذ عمننناد بعننندة دورات تدريبنننة وشنننهادات مهنينننة فننني مجنننال إدارة 

محاسننننبة مننننن كليننننة  -ا لتنننعام ومكافحننننة غسننننل األمننننوال، وحاصنننل علننننى شننننهادة الماجسننننتير فننني إدارة األعمننننال 

وصااااف أدوار لواليننننات المتحنننندة األمريكيننننة.الدراسننننات العليننننا لننننعدارة فنننني جامعننننة كننننالرة مدينننننة ورسسننننتر، ا

 ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

 :تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ا تي

الموافقنننة علنننى جمينننع العقنننود والقنننرارات والتقنننارير الجوهرينننة التننني يكنننون الصنننندوق العنننام طرفننناً فيهنننا، ويشنننمل  .1

الموافقننننة علننننى عقننننود تقننننديم خنننندمات ا دارة للصننننندوق، وعقننننود تقننننديم  -علننننى سننننبيل المثننننال ال الحصننننر  -ذلنننك 
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فننني شنننأن أي اسنننتثمارات قنننام بهنننا خننندمات الحفننن ، وال يشنننمل ذلنننك العقنننود المبرمنننة وفقننناً للقنننرارات االسنننتثمارية 

 .الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل

 .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق .2

الموافقنننة أو المصنننادقة علنننى أي تعنننارل مصنننالح يفصنننح عننننه مننندير  -متنننى كنننان ذلنننك مناسنننباً  -ا شنننرام، و  .3

 .الصندوق

األقنننل منننع لجننننة المطابقنننة وااللتنننعام لننندى مننندير الصنننندوق أو مسنننؤول المطابقنننة االجتمننناع منننرتين سننننوياً علنننى   .4

 -وااللتننننعام لديننننه لمراجعننننة التننننعام الصننننندوق بجميننننع القننننوانين واألنظمننننة واللننننوائح ذات العالقننننة، ويشننننمل ذلننننك 

 .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاالمتطلبات المنصو  عليها في  -على سبيل المثال ال الحصر 

الئحنننة الموافقنننة علنننى جمينننع التغيينننرات المنصنننو  عليهنننا فننني المنننادتين الثانينننة والسنننتين والثالثنننة والسنننتين منننن  .5

وذلننننك قبننننل حصننننول منننندير الصننننندوق علننننى موافقننننة مننننالكي الوحنننندات  صننننناديق االسننننتثمار وأي تعننننديل عليهننننا

 والهيئة أو إشعارهم ححيثما ينطبق 

التأكنننند مننننن اكتمننننال ودقننننة شننننروط وأحكننننام الصننننندوق وأي مسننننتند آخننننر حسننننواء أكننننان عقننننداً أم غيننننره  يتضننننمن  .6

إفصنناحات تتعلننق بالصننندوق العننام ومنندير الصننندوق وإدارتننه للصننندوق العننام، إضننافة إلننى التأكنند مننن توافننق مننا 

 .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاسبق مع أحكام 

الئحنننة صنننناديق الصنننندوق بمسنننؤولياته بمنننا يحقنننق مصنننلحة منننالكي الوحننندات وفقننناً ألحكنننام التأكننند منننن قينننام مننندير  .7

 .وشروط وأحكام الصندوق االستثمار وأي تعديل عليها

االطنننالع علنننى التقرينننر المتضنننمن تقينننيم أداء وجنننودة الخننندمات المقدمنننة منننن األطنننرام المعنينننة بتقنننديم الخننندمات  .8

الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار وأي تعنننديل حل  منننن المنننادة التاسنننعة منننن الجوهرينننة للصنننندوق المشنننار إلينننه فننني الفقنننرة 

؛ وذلنننك للتأكننند منننن قينننام مننندير الصنننندوق بمسنننؤولياته بمنننا يحقنننق مصنننلحة منننالكي الوحننندات وفقننناً لشنننروط عليهنننا

  .وأحكام الصندوق وما ورد في هذه الالئحة

قًنننا لسياسنننات وإجنننراءات مننندير تقينننيم آلينننة تعامنننل مننندير الصنننندوق منننع المخننناطر المتعلقنننة بأصنننول الصنننندوق وف .9

 .الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 .العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحر  وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات .10

 تنننندوين محاضننننر االجتماعننننات التنننني تشننننتمل علننننى جميننننع وقننننائع االجتماعننننات والقننننرارات التنننني اتخننننذها مجلننننس .11

 .إدارة الصندوق

االطنننالع علنننى التقرينننر المتضنننمن جمينننع الشنننكاوى وا جنننراءات المتخنننذة حيالهنننا المشنننار إلينننه فننني الفقنننرة حم  منننن  .12

وذلننننك للتأكنننند مننننن قيننننام منننندير الصننننندوق  الئحننننة صننننناديق االسننننتثمار وأي تعننننديل عليهنننناالمننننادة التاسننننعة مننننن 

الئحنننة صنننناديق حكنننام الصنننندوق ومنننا ورد فننني بمسنننؤولياته بمنننا يحقنننق مصنننلحة منننالكي الوحننندات وفقننناً لشنننروط وأ

  .االستثمار وأي تعديل عليها

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآتتفاصيل  .د

لاير سنننعودي" كحننند أقصنننى سننننويا لألعضننناء  30,000المكافننن ت المتوقنننع دفعهنننا إلنننى مجلنننس إدارة الصنننندوق تصنننل إلنننى "

لاير لكنننل عضنننو مسنننتقل عنننن  5,000االجتماعنننات والتننني تعنننادل حيشنننمل هنننذا المبلنننك مكافنننأة حضنننور  المسنننتقلين مجتمعنننين

 .كل اجتماع 

 بيان بأي تعار  متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق .ه

 اسننننتثمارية أهنننندام ذات أخننننرى اسننننتثمارية صننننناديق فنننني أعضنننناء يكونننننوا أن الصننننندوق إدارة مجلننننس ألعضنننناء يمكننننن

 فمنننن ولنننذلك. أخنننر صنننندوق مننندير أي قبنننل منننن أو الصنننندوق مننندير قبنننل منننن تننندار كاننننت سنننواءً  الصنننندوق ألهننندام مشنننابهة

 تعنننارل علننى ينطنننوي موقننو فننني أنننه ألعمالنننه ممارسننته نطنناق فننني الصننندوق إدارة مجلنننس أعضنناء أحننند يجنند أن الممكننن

 مجلنننس عضنننو يراعننني سنننوم الحننناالت هنننذه وفننني. الصنننناديق منننن أكثنننر أو واحننند منننع المصنننالح أو الواجبنننات فننني محتمنننل
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 إدارة مجلنننس كعضنننو ومسنننؤوليته دوره حسنننأ المعنينننين الوحننندات منننالكي مصنننالح يحقنننق بمنننا بالتصنننرم التعاماتنننه ا دارة

ً  ممكنننننة درجننننة إلننننى وحننننر  نيننننة وحسننننن بأمانننننة بالعمننننل وذلننننك بالصننننندوق  عمننننالء تجنننناه التعاماتننننه إغفننننال دون عمليننننا

 سنننوم التصنننويت تتطلنننأ التننني الحننناالت وفننني المصنننالح فننني محتمنننل تعنننارل أي علنننى االطنننالع عنننند األخنننرى الصنننناديق

 شنننروط إعنننداد تننناريخ إلنننى أننننه علمنننا. ذلنننك وجنننو  ا دارة مجلنننس أعضننناء رأى إذا التصنننويت عنننن العضنننو ذلنننك يمتننننع

 .الصندوق ومصالح الصندوق إدارة مجلس عضو مصالح بين متحقق تعارل يوجد ال الصندوق وأحكام

 فيها عضو مجلس الصندوقمجالس إدارة الصناديق التي يشارك  

يننندرة المسنننتثمر فننني هنننذا الصنننندوق أن أعضننناء مجلنننس ا دارة قننند يكنننون لهنننم عضنننويات مماثلنننة فننني صنننناديق اسنننتثمارية 

جمينننع أسنننماء الصنننناديق االسنننتثمارية المننندارة منننن  –منننن حنننين  خنننر  –أخنننرى، ويجتهننند مننندير الصنننندوق لبينننان وتحنننديث 

أعضننناء مجلنننس ا دارة. الجننندول التنننالي يوضنننح عضنننويات أعضننناء مجلنننس قبنننل الشنننركة التننني يحنننل فيهنننا أحننند أو جمينننع 

 ا دارة الحالية في الصناديق االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

 

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين 
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      صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع حالريال السعودي 

      صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع حدوالر أمريكي 

      صندوق الراجحي للصكوة

      صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      صندوق الراجحي المحاف  متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

المنننال وتوزينننع األربننناح حأسنننهم صنننندوق الراجحننني لتنمينننة رأس 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صننننندوق الراجحننننني إم إس سنننني أي لمؤشنننننر األسننننهم السنننننعودية 

 متعدد العوامل
     

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

       السعوديةلألسهم  المرن صندوق الراجحي

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
     

 صندوق الراجحي المطور للمرابحات
     

 صندوق الراجحي ريت
     

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
     

 الشرعية: الهيئة( 25

 هيئة الشرعية، ومؤهالتهمالأ( أسماء أعضاء 

   أعضاء هم:3الشرعية للصندوق من ثالثة حتتكون الهيئة 

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

حصننننل النننندكتور صننننالح علننننى الشننننهادة الجامعيننننة وشننننهادة الماجسننننتير والنننندكتوراه مننننن جامعننننة ا مننننام محمنننند بننننن سننننعود 

التعنناوني، وهننو محننامي ومحكننم معتمنند فنني يعمننل رئيسنناً للهيئننة الشننرعية فنني شننركة تكافننل الراجحنني للتننأمين وا سننالمية، 

 البحرين –مركع التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  اللحيدان )عضواً( عبد هللافضيلة الشيخ د. سليمان بن 

حصنننل الننندكتور سننننليمان علنننى الشننننهادة الجامعينننة وشنننهادة الماجسننننتير والننندكتوراه مننننن جامعنننة ا منننام محمنننند بنننن سننننعود 

 سابقاً. ئنام في المجلس األعلى للقضاءقاضي است وهوا سالمية، 

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

حصنننل الننندكتور سنننعد علنننى الشنننهادة الجامعينننة والماجسنننتير والننندكتوراه منننن جامعنننة ا منننام محمننند بنننن سنننعود ا سنننالمية، 

الرينننال، ورئيسننناً  -ا سنننالمية ويعمنننل حاليننناً حأسنننتاذ  فننني قسنننم الفقنننه فننني كلينننة الشنننريعة بجامعنننة ا منننام محمننند بنننن سنننعود

 للجمعية الفقهية السعودية، وهو عضو سابق لدى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

 هيئة الشرعيةالب( أدوار ومسؤوليات 

 :يلي فيما يتمثل الشرعية الهيئة دور
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دراسـنننننـة ومراجعـنننننـة شـنننننـروط وأحـنننننـكام الصنـنننننـدوق وأهـنننننـدافه وسياسـنننننـاته االسـنننننـتثمارية، للتأكننننند منننننن  .1

 .الشريعةتقيدهــا بأحــكام 

 تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصو  التقيد باألحكام الشرعية. .2

إدارتنننه السنننتثمارات  علنننى منندير الصنننندوق التقيننند بهننا خنننالل يجنننأتحدينند الضنننوابط واألحكنننام الشننرعية التننني  .3

 الصندوق.

 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتسا  العنصر الواجأ استبعاده من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة. .5

 

 هيئة الشرعيةالأعضاء  مكافئاتج( تفاصيل 

ل الصندوق أي تكاليو مقابل االستشارات   .الشرعيةال يحم 

د( تفاصااااايل المعاااااايير المطبقاااااة لتحدياااااد شااااارعية األصاااااول المعااااادة لالساااااتثمار والمراجعاااااة الدورياااااة لتلاااااك األصاااااول 

 واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية

وق تحكنننم الصنننندوق ضنننوابط االسنننتثمار والمتننناجرة فننني األسنننهم والبضنننائع الصنننادرة منننن الهيئنننة الشنننرعية لمننندير الصنننند

 والتي تشمل ما يأتي:

 :أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 

 هننني أن يننندفع شنننخل مننناالً إلنننى آخنننر ليت جنننر بنننه، ويتقاسنننمان النننربح بينهمنننا بحسنننأ منننا يتفقنننان علينننه. تعرياااف المضااااربة:

والمضنننناربة فنننني هننننذا الصننننندوق مننننن المضنننناربة المشننننتركة وهنننني هنننننا: عقنننند بننننين أربننننا  المننننال حمننننالة الوحنننندات  

والمضنننار  حمننندير الصنننندوق  علنننى أن يتنننولى المضنننار  اسنننتثمار أمنننوالهم فننني نشننناط يرجنننى مننننه تحقينننق ربنننح مناسنننأ، 

علننى أن يكننون الننربح موزعنناً بينهمننا حسننأ مننا اتفقننا عليننه، وفنني حننال الخسننارة تكننون الخسننارة الماليننة علننى أربننا  المننال 

 ويخسر المضار  جهده وعمله فقط.

 

 الضوابط الشرعية:

اسننننتثمار الصننننندوق بصننننناديق أخننننرى تننننديرها شننننركة الراجحنننني الماليننننة، تحكننننم الصننننندوق الضننننوابط فنننني حالننننة  .أ

 الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 في حال تعامل الصندوق بشراء السلع حالمعادن  ثم بيعها باألجل يلتعم مدير الصندوق با تي: . 

   وبموجنننأ الوثنننائق المعيننننة لهنننا، قبنننل  –بأرقامهنننا ومكانهنننا  –أن تكنننون السنننلع مملوكنننة للصنننندوق ومتعيننننة لنننه

 البيع على المشتري.

 .ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهأ والفضة والعمالت 

 .ال يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل 

  إذا بننناع الصنننندوق السنننلعة علنننى عمينننل فنننال يجنننوز لنننه أن يبيعهنننا وكالنننة عننننه علنننى منننن اشنننتراها الصنننندوق

 لنفسه.

ال يجنننننوز تنننننداول وحننننندات الصنننننندوق إال بعننننند بننننندء نشننننناطه واسنننننتمرار معاولتنننننه لهنننننذا النشننننناط فننننني موجوداتنننننه  .ج

 االستثمارية.

للتصننننفية إذا كانننننت فنننني موجننننودات  ال يجننننوز تننننداول وحنننندات الصننننندوق بعنننند توقفننننه عننننن معاولننننة نشنننناطه كننننالتوقو .د

 الصندوق ديون أو نقود، إذ يجأ في هذه الحال تطبيق أحكام الصرم وشروطه وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:



38 
 

  

 تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق ما يأتي:

 

 مة، من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثالثة هي:الشركات المساه

الشننننركات المسنننناهمة ذات األغننننرال واألنشننننطة المباحننننة. وهننننذه الشننننركات يجننننوز االسننننتثمار والمتنننناجرة  النااااوع األول:

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

الشنننركات المسننناهمة ذات األغنننرال واألنشنننطة المحرمنننة، مثنننل شنننركات الخمنننور والتبنننك ولحنننوم الخنعينننر  الناااوع الثااااني:

وشنننركات القمنننار والبننننوة الربوينننة، وشنننركات المجنننون واألفنننالم الخليعنننة، وصنننناديق االسنننتثمار فننني السنننندات الربوينننة، 

االسننننتثمار والمتنننناجرة بأسننننهمها والشننننركات المتخصصننننة فنننني تننننداول الننننديون والتعامننننل بهننننا. وهننننذه الشننننركات ال يجننننوز 

 مطلقاً.

الشننننركات المسنننناهمة التنننني أغراضننننها وأنشننننطتها مباحننننة، ولكننننن قنننند يطننننرأ فنننني بعنننن  تعامالتهننننا أمننننور  النااااوع الثالااااث:

محرمنننة، مثنننل تعاملهنننا بالربنننا اقتراضنننا أو إينننداعاً. وقننند قنننررت الهيئنننة بشنننأن هنننذا الننننوع حالننننوع الثالنننث  منننن الشنننركات 

 المساهمة ما يأتي:

 : يجأ أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط ا تية:أوالً 

   إن جننننواز التعامننننل بأسننننهم تلننننك الشننننركات مقينننند بالحاجننننة، فنننننذا وجنننندت شننننركات مسنننناهمة تلتننننعم اجتنننننا

 التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجأ االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتعم بذلك.

  سنننواء أكنننان قرضننناً طوينننل األجنننل أم قرضننناً قصنننير األجنننل–أال يتجننناوز إجمنننالي المبلنننك المقتنننرل بالربنننا– 

٪  مننن إجمننالي القيمننة السننوقية مننا لننم تقننل عننن القيمننة الدفتريننة، علمنناً أن االقتننرال بالربننا حننرام مهمننا 30ح

 كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

 منننن إجمنننالي إينننراد الشنننركة سنننواء أكنننان هنننذا 5أال يتجننناوز مقننندار ا ينننراد الننننات  منننن عنصنننر محنننرم ح  ٪

ا ينننراد ناتجننناً عنننن االسنننتثمار بفائننندة ربوينننة أم عنننن ممارسنننة نشننناط محنننرم أم عنننن تملنننك لمحنننرم أم عنننن غينننر 

 نأ االحتياط.ذلك. وإذا لم يتم ا فصاح عن بع  ا يرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جا

 .وما ورد من تحديد للنسأ مبني على االجتهاد وهو قابل  عادة النظر حسأ االقتضاء 

ثانيننناً: إذا تغينننرت أوضننناع الشنننركات بحينننث ال تنطبنننق عليهنننا الضنننوابط السنننابقة وجبنننت المبنننادرة إلنننى النننتخلل منهنننا ببينننع 

 اريخ العلم بتغيرها.أسهمها حسأ ا مكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوماً من ت

ثالثنناً: يرجننع فنني معرفننة أنشننطة الشننركة والنسننأ المقننررة لجننواز النندخول فنني االسننتثمار والمتنناجرة فيهننا إلننى أقننر  قننوائم 

 مالية صادرة موضحة للغرل؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

 ت التي ينل نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.رابعاً: ال يجوز االشتراة في تأسيس الشركا

ويعني االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، -خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة  سواء   -أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

غيرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط حالسمسرة  كما في حالة الوساطة في التداول، أو 

ر والتوكيل على سبيل ا دارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغي

 للغير كما في إدارة المحاف  االستثمارية.

 الشرعية  الهيئة ضوابط حسأ األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:
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منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في تعريو الصكوة: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو 

ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خا ، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوة وقفل با  االكتتا  وبدء استخدامها 

 فيما أصدرت من أجله.

 

 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوة ما يأتي:  

 ك مجازاً من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.أن يكون الص .1

أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه ا سالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو ا جارة أو  .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

أال تشتمل وثائق الصكوة على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيرها من المحرمات في  .3

 الشريعة ا سالمية.

أال تشتمل وثائق الصكوة على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حاالت التعدي أو  .4

 التفريط.

 راق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط ا تية:يجوز تداول الصكوة في سوق األو .5

 إذا كانت أصول الصكوة ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرم. .أ

 إذا كانت أصول الصكوة أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداولها. . 

إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيك الديون  .ت
 أو النقود أو هما معاً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األعيان ونحوه فال مانع من تداوله.

 مستشار االستثمار:( 26 

 ال يوجد

 الموزع:( 27

 الموزعاسم أ( 

 المالية دراية شركة

 للموزعالمسجل وعنوان العمل  ( العنوانب

 الريال - شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركع العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريال 

 33 44 2002 9: هاتو

 8071 299 966فاكس: 

 

 للموزع اإللكتروني الموقع ( العنوانج

support@derayah.com 

 للموزع الهيئة عن الصادر الترخيص( د

 08109 – 27 رقم ترخيل

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةر األساسيادو( وصف األه

mailto:support@derayah.com
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 :التالي على الموزع مسؤوليات وتشتمل الصندوق، وحدات وبيع عر  من التوزيع بمهام المالية دراية شركة تقوم

 قنوات خالل من ممكنة وعناية جهد بأفضل للمستثمرين الصندوق مدير مسمى تحت الصندوق وحدات وبيع عرل  1

 بالموزع الخاصة التوزيع

 .المستثمرين الموزع مسمى تحت تجميعي بشكل بها المستثمر الصناديق في واالستردادات االشتراكات تنفيذ  2

 مكافحة ونموذج عمليك اعرم نموذج على تشتمل والتي المستثمرين على الالزم والحر  العناية متطلبات بجميع القيام  3

ً  للعميل االستثمار مالءمة ومتطلبات ا رها  وتمويل األموال غسل  .السعودية واألنظمة للوائح وفقا

 إتمام تأكيد وتقارير دورية تقارير من تشمله بما بالصندوق الخاصة التقارير وتقديم العمالء مع التواصل مسؤولية  4

 .الصندوق بمدير الخاصة والمتطلبات التقارير وتقديم المستثمرين، وطلبات استفسارات جميع على والرد الصفقات،

 .للمستثمرين الصندوق وعرل بتسويق المتعلقة والمصاريو الرسوم جميع تحمل  5

 .عليها وتغييرات تحديثات وأي للعمالء تقدم التي واألحكام الشروط ودقة اكتمال من التأكد  6

 :مراجع الحسابات 28) 

 مراجع الحساباتأ( اسم 

 لالستشارات المهنيةكي بي إم جي 

KPMG Professional Services 

 لمراجع الحساباتب( العنوان المسجل وعنوان العمل 

 طريق المطار –واجهة الريال 

 11663الريال  92876 .  

 السعوديةالمملكة العربية 

 8500 874 11 966+هاتو: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa 

 

 صندوقالفيما يتعلق ب مراجع الحساباتج( األدوار األساسية ومسؤوليات 

 بهنا يقنوم التني المراجعنة لأعمنا إلنى اسنتناداً  المالينة القنوائم علنى النرأي إبنداء فني مراجنع الحسنابات مسنؤوليةتتمثنل 

ً  تمتنن والتنني  المحاسننأ التننعام تطلننأت والتنني السننعودية العربيننة المملكننة فنني عليهننا المتعننارم المراجعننة لمعننايير وفقننا

 القنوائم بنأن التأكند منن معقولنة درجنة علنى لللحصنو المراجعنة لأعمنا تنفينذو وتخطنيط لمهننةا أخالقينات بمتطلبنات

 علننى لالحصننو بنننجراءات القيننام أيضننا الحسنناباتمراجننع  مسننؤوليات تضننمنهريننة. تالجو األخطنناء مننن خاليننة الماليننة

 المحاسننبية السياسنات مالءمننة مندى قينيمت إلنى با ضنافة .المالينة القنوائم فنني النواردة وا يضناحات للمبننالك مؤيندة أدلنة

 .المالية للقوائم العام العرل قييمت إلى با ضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة

 لصندوقا حسابات مراجع( األحكام المنظمة الستبدال د

منننندير الصنننندوق بحننننق مراجنننع الحسننننابات الخنننارجي للصننننندوق ويحنننتف  كنننني بننني إم جنننني لالستشنننارات المهنيننننة كون سنننت

إدارة ويكنننون ألعضننناء مجلنننس  ،مجلنننس إدارة الصنننندوقتغيينننر مراجنننع الحسنننابات وفقننناً لمنننا ينننراه مناسنننباً بعننند أخنننذ موافقنننة 
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المعنننين، فننني  مراجنننع الحسننناباتأو توجينننه مننندير الصنننندوق لتغيينننر  مراجنننع الحسننناباتالحنننق فننني رفننن  تعينننين  الصنننندوق

 أي من الحاالت ا تية: 

  تتعلق بتأدية مهامه لمراجع الحساباتوجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوة المهني 

  للصندوق مستقال مراجع الحساباتعد يإذا لم 

 ابات للصندوق العام مسجالً لدى الهيئةإذا لم يعد مراجع الحس 

  ال يملننننك المننننؤهالت والخبننننرات الكافيننننة لتأديننننة مهننننام  مراجننننع الحسنننناباتإذا قننننرر مجلننننس إدارة الصننننندوق أن

 المراجعة بشكل مرل

  المعين فيما يتعلق بالصندوق مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المح  تغيير 

 :الصندوقأصول 29) 

 الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحف  لصالح الصندوق.أصول  .أ

 يجأ على أمين الحف  فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه ا خرين. . 

، وال يجوز أن يكون حملكية مشاعة  تلعَد  أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين .ج

الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحف  أو أمين الحف  من الباطن أو مقدم لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من 

المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق 

لموزع مالكاً لوحدات في من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحف  أو أمين الحف  من الباطن أو مقدم المشورة أو ا

الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجأ أحكام 

 وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.  عليها

 :اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 30) 

يسنننتقبل مننندير الصنننندوق شنننكاوى المسنننتثمرين فننني الصنننندوق عنننن طرينننق وحننندة خننندمات العمنننالء علنننى النننرقم المجننناني 

 أو عن طريق المراكع االستثمارية. 4600625/011أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

 تثمر من في حالة طلأ الجهات القضننننائية المختصننننة أو هيئة السننننوق المالية نتائ  أي شننننكوى صننننادرة عن أي مسنننن

 المستثمرين في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

 .يعود مدير الصندوق المستثمرين با جراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

هيئة السننوق  يوم عمل، يحق للمشننترة إيداع شننكواه لدى 15وفي حالة تعذر الوصننول إلى تسننوية أو لم يتم الرد خالل 

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترة إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد  -المالية

  يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشننكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشننكوى بجواز إيداعها 90مضنني مدة ح

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 :معلومات أخرى31)  

 سياسات تعار  المصالح  .أ

 معالجة تضار  المصالح عند طلبها بدون أي مقابلب المتعلقةا جراءات و السياساتسيتم تقديم 

 صناديقالالجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في  . 




