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



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف مفتوح استثماري صندوق هو األصول متعدد للنمو الراجحي صندوق
  .للصندوق الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق يف األصول

 األهداف االستثمارية

 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح للنموصندوق الراجحي 
تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق. كما يوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى  فئات أوراق مالية متنوعة صناديق يف األصول

 الصندوق لتحقيق منو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآلتية:
  40% شهور(  3) سايبور 
 30 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 
 6%  مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 
 24مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 
 

ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على  اإلرشادي من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق.وميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر 
  املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.

 سياسات االستثمار وممارساته .2
 يف مذكور هو ما حسب األخرى، األصول فئات صناديق يف أقل وبنسبة ، األسهم صناديق يف عالية بنسبة استثماره يرتكز املخاطر متوسط صندوق هو الصندوق
 :التايل اجلدول

 

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %40 %0 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %30 %0 صناديق الدخل الثابت

 %100 %60 األسهم صناديق

األخرى اليت ال تندرج حتت الفئات السابقة وتشمل الصناديق املتداولة/ والصناديق العقارية صناديق فئات األوراق املالية 
 املتداولة

0% 40% 



 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .3
  املخاطر، وتبعاً لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة اليتيت قيتد يكيتون هليتا أ يتر  متوسطيعترب الصندوق صندوق استثمار

 سليب على أداء الصندوق
  السيتيتيتابق األداءليتيتيس هنيتيتاك ت كييتيتيتد أن األهيتيتداف االسيتيتتثمارية للصيتيتيتندوق سيتيتوف تتحقيتيتق وذليتيتيتك ألن ويتيتروف السيتيتوق وطيتيتيترق التيتيتداول يف تغيتيتري مسيتيتيتتمر كميتيتا أن 

 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  أو املؤشر االسرتشادي للصندوق للصندوق
  مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو ميا ل األداء  الصندوق خسائر كبرية أو أن أداءأي ب ن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد ال يوجد ضمان

 السابق.
 بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق ر أنجيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبا. 
  ،بيتيته يف  اشيتيترتكواأقيتيتل ميتيتن السيتيتعر اليتيتذي وقيتيتد يكيتيتون مبليتيتد االسيتيترتداد جييتيتب عليتيتى ميتيتالكي الوحيتيتدات أن ييتيتدركوا أويتيتم رمبيتيتا  سيتيترون جيتيتزءاً ميتيتن أو كاميتيتل اسيتيتتثمارهم

 الكي الوحدات اسرتداد املبلد الذي استثمروه يف الصندوق.. وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالصندوق

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

ذات الطيترح العيتام اليتيت تنطيتوي عليتى خميتاطر معينيتة ولتوضيتيخ هيتذه املخيتاطر نيتورد فيميتا يليتي والصيتكوك يستثمر الصندوق يف صناديق أخرى كصناديق البضائع واألسيتهم 
 بياناً ببعضها واليت قد تؤ ر على قيمة الوحدة: 

 مخاطر أسواق السلع

ملناسيتبة ميتن ميتوردين معتميتدين مبا أن صفقات الصندوق مجيعها تبدأ باستالم وعد غري ملزم من طرف راغب يف التمويل، عنيتدها يقيتوم ميتدير الصيتندوق بشيتراء السيتلع ا
ال ييتيتوا الطيتيترف الواعيتيتد  يف أسيتيتواق السيتيتلع العاملييتيتة، وميتيتن   يبيعهيتيتا ميتيتدير الصيتيتندوق آجيتيتالً عليتيتى الطيتيترف الواعيتيتد بالشيتيتراء بيتيتربخ جيتيتدد. إال أنيتيته ويف حيتيتاالت نيتيتادرة جيتيتداً قيتيتد

 ينه والذي ميكن أن يكون أقل مما اشرتيت به.  بوعده، عندها يضطر مدير الصندوق إىل إعادة السلع للمورد أو بيعها يف السوق بسعرها يف ح

 مخاطر أسعار الفائدة

سيتيتتؤدى إىل تباينيتيتات يف عائيتيتد  إن طبيعيتيتة اسيتيتتثمارات الصيتيتندوق )بضيتيتائع، صيتيتكوك(  عليتيته يتيتيت  ر ب سيتيتعار الفائيتيتدة. وعلييتيته ، فيتيتإن أي تغيتيتريات يف سيتيتوق أسيتيتعار الفائيتيتدة 
 باشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول اليت يديرها الصندوق . وكذلك بشكل غري م  الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح

 مخاطر سوق األسهم

الصيتيتندوق  يسيتيتتثمر الصيتيتندوق بشيتيتكل أساسيتيتي يف األسيتيتهم اليتيتيت هيتيتي عرضيتيتة ملخيتيتاطر السيتيتوق والتذبيتيتذبات العالييتيتة، ويف الوقيتيتت ذاتيتيته ال يوجيتيتد أي ت كييتيتد أو ضيتيتمان بيتيت ن
النوع من االستثمارات. كميتا أن املسيتتثمر ييتدرك أن مجييتع األسيتهم عرضيتة   علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على

و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من خماطر  لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تت  ر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.
ذات الطيترح العيتام املرخصيتة ميتن  وصيتناديق الصيتكوك ذبذبات  من خالل التوزيع النشط ألصول الصندوق بني صناديق األسهم وصناديق املضيتاربة يف البضيتائعهذه الت

 هيئة السوق املالية.

 

 



 مخاطر العمالت

عميتالت اليتيت تشيتكل قيتوام اسيتتثمارات الصيتندوق ميتن شيت نه أن ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيميتة أي ميتن ال
 يؤ ر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

االلتزامات املرتتبة عليه تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر )املتمول أو املشرتى باألجل يف عمليات صناديق املضاربة( يف سداد املستحقات أو 
 احملدد أو عدم إمكانية السداد وائياً.يف الوقت 

 المخاطر االقتصادية

أي تغييتريات معاكسيتة يف ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغيترايف لألسيتواق اليتيت يسيتتثمر فيهيتا الصيتندوق، وعلييته فيتإن 
 األموال، قد يكون له أ ر سليب على قيمة أصول الصندوق.  الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها

 مخاطر عدم الشرعية

د ييتؤدي إىل اضيتطرار ميتدير تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غري متوافقة مع املعايري الشرعية للهيئيتة الشيترعية، مميتا قيت
غري مالئم، إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة الشرعية اخلاصة  الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون

 مبدير الصندوق من ش نه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

ييتات االسيترتداد نتيجيتة اليتنقص يف السيتيولة يف أسيتواق األسيتهم أو إذا كانيتت قيميتة الوحيتدات املسيترتدة يف أي ييتوم يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القيتدرة عليتى تنفييتذ عمل
 % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لت جيل االسرتداد لتاريخ الحق. 10تقومي تعادل 

 المخاطر القانونية

لصيتندوق عض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وت يت تلك املخيتاطر ميتن الشيتركات اليتيت اسيتتثمر فيهيتا اقد تواجه الشركات ب
 واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 المخاطر السياسية

 تغري احلكومات أو احلروب أو يف حال تغيري القوانني يف تلك البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.أداء الصندوق قد يكون مت  را ب

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

 تقلبيتات عنيته ينيتت  وبالتيتايل يف الصناديق االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخاطر اليت قد يتعرض هلا ذلك الصندوق املسيتتثمر بيته، استثمارات الصندوق
 .الوحدة للصندوق والذي سيخفض سعر لالستثمارات، السوقية القيمة  فض من والذي قد االساسية للصندوق الوحدة سعر يف

 

 



 األخرى االستثمارات مخاطر

صيتيتيتناديق االسيتيتيتتثمار العقارييتيتيتة امليتيتيتدرة لليتيتيتدخل، والصيتيتيتناديق االسيتيتيتتثمارية العقارييتيتيتة  مثيتيتيتل أخيتيتيترى اسيتيتيتتثمارات أصيتيتيتول فئيتيتيتة يف الصيتيتيتندوق يسيتيتيتتثمر قيتيتيتد األصيتيتيتول، تنوييتيتيتع لغيتيتيترض
REITsتليتيتك ختفيتيتض وقيتيتد الثابيتيتت واليتيتدخل النقيتيتد أسيتيتوق مثيتيتل التقليدييتيتة األصيتيتول فئيتيتات ميتيتن خطيتيتورة أكثيتيتر االسيتيتتثمارات، عموميتيتا هيتيتذه وتعتيتيترب اإلجيتيتارة ، وصيتيتناديق 
 .الوحدة الصندوق وسعر أداء من االستثمارات

 مخاطر التمويل

لغرض االستثمار قد يت خر الصندوق عن سداد املبالد يف الوقيتت احمليتدد ألسيتباب خارجيتة عيتن إرادة ميتدير الصيتندوق، مميتا  على متويل مدير الصندوق حصوليف حال 
 قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤ ر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

   والتحلييتيتل، البحيتيت  عليتيتى بنيتيتاء فيهيتيتا الصيتيتندوق يسيتيتتثمر واليتيتيت ائتمانييتيتا املصيتيتنفة غيتيتري الثابيتيتت أدوات اليتيتدخل يف باالسيتيتتثمار املتعلقيتيتة املخيتيتاطر الوحيتيتدات ميتيتالكو يتحميتيتل
 قيمة إىل خفض يؤدي رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حي . الصندوق مدير به يقوم الذي االئتماين الداخلي والتصنيف التقومي
 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤ ر مما الصندوق أصول قيمة صايف

 الناشئة األسواق مخاطر

 وأمانيتة وتسيتجيل السيتوق صيتفقات تسيتوية يف التيت خر أو مرتبطيتة باإلخفيتاق خماطر على تنطوي قد واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد
 القيميتيتة أحجيتيتام ميتيتن األكيتيترب الكيتيتم بيتيت ن علميتيتا. واملعتيتيتاد املتوسيتيتط ميتيتن أعليتيتى خميتيتاطرا طياتيتيته بيتيتني قيتيتد لميتيتل األسيتيتواق هيتيتذه مثيتيتل يف االسيتيتتثمار أن كميتيتا.  املالييتيتة األوراق حفيتيت 
يواجيتيتيته  فقيتيتد الناشيتيتئة األسيتيتيتواق يف تسيتيتتثمر مالييتيتة أوراق يف اسيتيتيتتثمر حيتيتال يف وليتيتذلك،. الشيتيتيتركات ميتيتن جيتيتدود عيتيتيتدد يف مرتكيتيتزا عيتيتيتادة يكيتيتون الناشيتيتئة األسيتيتواق يف السيتيتوقية
 .وحداته وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤ ر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أو اسيتتقالتهم عنيتد سيتلبيا الوحيتدة وسيتعر الصيتندوق أداء تيت  ر إىل ييتؤدي قيتد الصيتندوق، مميتا ميتدير ميتووفي ومهيتارات قيتدرات عليتى كبيتري بشيتكل الصيتندوق أداء يعتميتد
 .مناسب بديل وجود وعدم غياهبم

 المصالح تضارب مخاطر

 اختيتيتاذ يف الصيتيتندوق ميتيتدير قيتيترارات عليتيتى تيتيتؤ ر قيتيتد شخصيتيتية مصيتيتلحة بسيتيتبب الصيتيتندوق ميتيتدير قيتيترار واسيتيتتقاللية موضيتيتوعية عليتيتى تيتيتؤ ر اليتيتيت احليتيتاالت يف املخيتيتاطر هيتيتذه تنشيتيت 
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤ ر قد مما االستثمارية القرارات

 الُمصِدر مخاطر

 ميتن معيتني نيتوع عليتى سيتلبا تيتؤ ر اليتيت احمليتددة السياسيتية أو االقتصيتادية الظيتروف يف والتغيتريات النظيتري، /املقابيتل الطيترف أو للُمصيتدر املالييتة الظروف يف التغيريات وتشمل
 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء ت  ر وبالتايل أسهمه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يت  ر األصل ذلك إن حي  املصدر، أو املالية األوراق

 



 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .4

 .)الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس( العائد 1

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس
156.23 3.28 11.75 1.86 

 

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

% العائد السنوي  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.86%  %6.68 %2.85 %-8.78 %1.32 %17.35 7.80%  0.72-%  8.64%  27.99%  

 

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

 % السنوي األداء 
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
1.86%  الصندوق %1.32 8.78-% %2.85 %6.68 

2.43%  االسترشاديالمؤشر  %0.32 4.83-% %5.29 %9.60 

 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 ( تقارير الصندوق 5

موقعنيتيتيتيتيتيتيتا االلكيتيتيتيتيتيتيترتوين  ل ليتيتيتيتيتيتك ميتيتيتيتيتيتيتن خيتيتيتيتيتيتالوذ مقابلليتيتيتيتيتيتيتى نسيتيتيتيتيتيتخ ميتيتيتيتيتيتيتن هيتيتيتيتيتيتذه القيتيتيتيتيتيتيتوائم دون يسيتيتيتيتيتيتتطيع ميتيتيتيتيتيتيتالكي الوحيتيتيتيتيتيتدات االسيتيتيتيتيتيتيتتثمارية واملسيتيتيتيتيتيتتثمرين احملتمليتيتيتيتيتيتيتني احلصيتيتيتيتيتيتول ع
capital.com-www.alrajhi  

 

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


 واالتعاب مقابل الخدمات والعموالت  (ب)

 رسوم اإلدارة

 .فيها املستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 رسوم الحفظ

العقارييتة لالسيتتثمارات يف الصيتناديق االسيتتثمارية وتشيتمل الصيتناديق املتداوليتة/ الصيتناديق  قيميتة األصيتول ميتنسيتنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسيتوم حفيت  تعيتادل 
لالسيتتثمارات يف الصيتناديق االسيتتثمارية وتشيتمل  سيتنوياً ميتن قيميتة األصيتول (%0.20-%0.03) بيتني ترتاوح حف  رسوم ويتحمل، املتداولة يف السوق السعودية

 الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

 األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تتغري من وقت ألخر. ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها

 الضرائب

 نظيتري أخيترى ألطيتراف تيتدفع اليتيت الرسيتوم أو الصيتندوق ميتع املربميتة العقيتود أو الصيتندوق عليتى فرضيتها ييتتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 رسوم التعامل

السيتائدة يف األسيتواق  األسيتعارحسيتب  اسيترتداد أو اشيترتاك رسيتوم ميتن تشيتمله مبيتا املالييتة االوراق وبييتع شيتراء عملييتاتالنا يتة عيتن  عميتوالت التيتداوليتحمل الصيتندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .

 رسوم أخرى

دارة الصيتيتيتندوق سيتيتيتحمل الصيتيتيتندوق املصيتيتاريف الالزميتيتيتة والفعلييتيتة إلدارتيتيتيته، رسيتيتوم املراجعيتيتيتة ورسيتيتيتوم احلفيتيت  ورسيتيتيتوم النشيتيتر والرسيتيتيتوم الرقابييتيتة ومكافيتيتيت ت أعضيتيتاء جمليتيتيتس إ
سيتيتط صيتيتايف قيميتيتة ميتيتن متو  %0.25واملصيتيتروفات االخيتيترى، بشيتيترط أال يتجيتيتاوز إمجيتيتايل نسيتيتبة املصيتيتروفات األخيتيترى )باسيتيتتثناء مصيتيتاريف التعاميتيتل واحلفيتيت  والضيتيترائب( 

 يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000األصول السنوية أو )

 اإلدارة  رسوم
 للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 .فيها املستثمر

 جمموع مكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق
، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله سنوياً  لاير 60,000  أقصى حبد

يومي  بشكل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه واية يف وختصم تراكميا

، مبلد  ابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل  سنوياً  لاير 30,000   أقصى حبد أتعاب احملاسب القانوين املستقل
  يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 مصاريف التوزيع
 ملحتو تقديري على أساس سنوي  بلدحتتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف واية العام بشكل يومي تراكمياً 



 رسوم النشر يف موقع تداول 
حتسب بشكل ، مبلد  ابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 5,000    أقصى حبد

 وتدفع يف واية العامتراكميا يومي 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا حتسب بشكل يومي ، مبلد  ابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع يف واية العام
 حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف واية كل شهر رسوم احلف  

 الرسوم أعاله غري شاملة لضريبة القيمة املضافة*مجيع 
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

الصندوق من خالل موقع شركة السوق املالية تداول   معلوماتيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على 
www.Tadawul.com.sa  ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين   االستثماريةاملراكز أوwww.alrajhi-capital.com  أو االتصال

 .920005856خبدمة العمالء على الرقم 

 وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (د)

 املالية الراجحي شركة
 فهد امللك طريق ، الرئيس املركز
 11432 الرياض 5561 ب.ص

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

www.alrajhi-capital.com 
 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

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


 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 شركة دراية المالية
 الرياض -العليا العامشارع 

  الدور الثاين -مركز العليا 
 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 
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المتعدد األصول للنموصندوق الراجحي   

(مفتوح -قابض )صندوق   

 

الصندوق ) شركة الراجحي المالية(مدير   

  ِقبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمارعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من املتعدد األصول  للنمومت اعتماد صندوق الراجحي 

 الشروط واألحكام

غيتيتري مضيتللة عيتيتن صيتيتندوق ، وتتضيتمن معلوميتيتات كامليتة وواضيتيتحة وصيتحيحة و لالئحيتيتة صيتناديق االسيتيتتثمارأن شيتروط وأحكيتيتام هيتذا الصيتيتندوق واملسيتتندات األخيتيترى خاضيتعة 
وق. وجييتب كما جيب على املستثمرين قراءة شروط و أحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخر قبل اختاذ أي قيترار اسيتتثماري يف هيتذا الصيتند.  االستثمار

ر وضعه املايل وخربته يف االستثمار وأهدافه االستثمارية. وإذا كان لدى املستثمر احملتمل أي شك يف مالءمة هذا االسيتتثمار ليته، فإنيته على املستثمر أن ي خذ يف االعتبا
 ا االستثمار.علق هبذجيب عليه استشارة خبري مايل مستقل. كما أن اشرتاك املستثمر يف هذا الصندوق يكون على مسؤوليته الشخصية التامة وسيتحمل أية خماطر تت

 م1998 /01/11تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  

 .م23/04/2020 الموافق هـ30/08/1441 تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام:

 م07/02/2009موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ  تاريخ موافقه هيئة السوق المالية:

 

  الرئيــس التنفيذي     وااللتزاممسؤول المطابقة 

 وليد بن حمد الراشد  االسم:      االسم: محمد سالم المنجم 

  التوقيع:                               التوقيع: 
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 ملخص الصندوق

   األصول المتعدد للنمو الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1998نوفمرب  28هيت املوافق 1419شعبان 9باشر الصندوق عمله يف  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 متوسطة    درجة املخاطر

 املؤشر اإلرشادي
 40   %( شهور 3)  سايبور 
 30  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 24 %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 هدف االستثمار
 يف االستثمار طريق عن للصندوق احملدد املخاطر مستوى مع متناسب املال رأس يف منو لتحقيق السعي
 املالية األوراق فئات وصناديق  الثابت، الدخل وصناديق النقد أسواق وصناديق األسهم صناديق
 .املتداولة العقارية والصناديق /املتداولة الصناديق وتشمل السابقة الفئات حتت تندرج ال اليت األخرى

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  املصرح هلم االشرتاك يف الصندوق

 )لاير سعودي 3.75 (دوالر أمريكي واليت تعادل  1  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 7,500   احلد األدىن لالشرتاك

 لاير سعودي 3,750   األدىن لالشرتاك اإلضايفاحلد 

 لاير سعودي 3,750   احلد األدىن لالسرتداد

  أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد
 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 

 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 

 اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعاملالساعة   آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد

 اال نني  واألربعاء أيام التعامل



 من األحد إىل اخلميس أيام التقومي 

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

  موعد دفع قيمة الوحدات املسرتدة
حبد أقصى قبل إقفال العمل و  التعامل، ليوم التايل العمل يوم يفيدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد  

يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل الذي مت فيه حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع 
 الوسائل والرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

 ك% من مبلد االشرتا 2حبد أقصى     رسوم االشرتاك

 ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة ولكن يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة للصناديق املستثمر فيها. رسوم إدارة الصندوق

 رسوم احلف 

% سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات يف الصناديق 0.02يتحمل الصندوق رسوم حف  تعادل 
العقارية املتداولة يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق 

( سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات يف الصناديق %0.20-%0.03حف  ترتاوح بني )
 االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تتغري  ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها
 من وقت ألخر.

 رسوم التعامل
يتحمل الصندوق عموالت التداول النا ة عن عمليات شراء وبيع االوراق املالية مبا تشمله من رسوم 

واجلهات اشرتاك أو اسرتداد حسب األسعار السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية 
 التنظيمية وأمناء احلف .

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلف  ورسوم النشر 
بشرط أال يتجاوز  والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق ، واملصروفات االخرى،

من متوسط  %0.25مصاريف التعامل واحلف  والضرائب(  إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء
يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل  150,000صايف قيمة األصول السنوية أو )
 .الصندوق الرسوم الفعلية فقط

  



 تعريف المصطلحات

   األصول املتعدد للنموصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبف  األوراق املالية للعمالء أمني احلف 

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

 ية  مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املال أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ورف أو حاد ة من ش وا أن تؤ ر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

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

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

ل كيتيتل وحيتيتدة حصيتيتة امليتيتالك يف صيتيتندوق االسيتيتتثمار اليتيتذي يتكيتيتون ميتيتن وحيتيتدات مبيتيتا يف ذليتيتك أجيتيتزاء الوحيتيتدة وتُعاميتيت  وحدة االستثمار )الوحدة(
 على أوا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

 وحدات يف الصندوقأي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلك  مستثمر/عميل/مالك الوحدة

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

هيتيتيتيتي الضيتيتيتيتوابط والنسيتيتيتيتب املالييتيتيتيتة اليتيتيتيتيت تتبعهيتيتيتيتا اهليئيتيتيتيتة الشيتيتيتيترعية مليتيتيتيتدير الصيتيتيتيتندوق لتصيتيتيتيتنيف الشيتيتيتيتركات واالسيتيتيتيتتثمارات   الضوابط الشرعية
 ت متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.كاستثمارا

هي أداة مالية أو عقيتد تشيتتق قيمتيته ميتن قيميتة أصيتول حقيقييتة أو مالييتة أخيترى )أسيتهم وسيتندات وعميتالت أجنبييتة  عقود املشتقات
وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود املالية ميتدة زمنييتة جيتددة باإلضيتافة إىل سيتعر وشيتروط معينيتة ييتتم حتدييتدها عنيتد 

(، عقيتيتيتيتيتيتيتيتود اخلييتيتيتيتيتيتيتيتارات Futuresحترييتيتيتيتيتيتيتيتر العقيتيتيتيتيتيتيتيتد بيتيتيتيتيتيتيتيتني البيتيتيتيتيتيتيتيتائع واملشيتيتيتيتيتيتيتيترتي وميتيتيتيتيتيتيتيتن هيتيتيتيتيتيتيتيتذه العقيتيتيتيتيتيتيتيتود ) املسيتيتيتيتيتيتيتيتتقبليات )
(Options(  العقود اآلجلة ،)Forwards(   املبادالت ،)SWAP وأي عقود مشتقات أخرى، عليتى )

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

واألفيتيتراد  األجيتيتل و تعتيتيترب الوويفيتيتة األساسيتيتية هليتيتذه األدوات إجييتيتاد السيتيتيولة للشيتيتركاتقصيتيترية  هيتيتي أدوات اليتيتدين  أدوات أسواق النقد
العقيتيتود املتوافقيتيتيتة ميتيتيتع الضيتيتيتوابط  واحلكوميتيتات ميتيتيتن أجيتيتيتل مواجهيتيتة احتياجا يتيتيتا النقدييتيتيتة قصيتيترية األجيتيتيتل واليتيتيتيت تشيتيتمل

 .شرعية للصندوقواملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط ال الشرعية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارة

هيتيتي صيتيتناديق اسيتيتتثمارية ذات طيتيترح عيتيتام واملوافيتيتق عليهيتيتا ميتيتن قبيتيتل هيئيتيتة السيتيتوق املالييتيتة أو هيئيتيتات تنظيمييتيتة خليجييتيتة  صناديق أسواق النقد
و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيتيم مسيتاوي عليتى األقيتل ليتذلك املطبيتق عليتى صيتناديق االسيتتثمار يف 

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

صيتيتناديق االسيتيتتثمار املتداوليتيتة / الصيتيتناديق 
 العقارية املتداولة

هيتي صيتناديق اسيتيتتثمارية مقسيتمة إىل وحيتدات متسيتيتاوية ييتتم تيتيتداوهلا يف سيتوق األوراق املالييتة خيتيتالل فيترتات التيتيتداول 
ليهيتيتا ميتيتن قبيتيتل هيئيتيتة السيتيتوق املالييتيتة أو هيئيتيتات تنظيمييتيتة خليجييتيتة و/أو املسيتيتتمر كتيتيتداول أسيتيتهم الشيتيتركات واملوافيتيتق ع

أجنبييتيتيتة وفقيتيتيتا لتنظيتيتيتيم بليتيتيتد آخيتيتيتر خاضيتيتيتع لتنظيتيتيتيم مسيتيتيتاوي عليتيتيتى األقيتيتيتل ليتيتيتذلك املطبيتيتيتق عليتيتيتى صيتيتيتناديق االسيتيتيتتثمار يف 
 اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.



الصندوق أنيته ميتن املمكيتن أن تيتؤ ر عليتى أصيتول الصيتندوق أو أهدافيته بشيتكل سيتليب هي احلاالت اليت يعتقد مدير  الظروف االستثنائية 
 نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية.

جييتيتيتة و/أو هيتيتيتي صيتيتيتناديق اسيتيتيتتثمارية مرخصيتيتيتة وموافيتيتيتق عليهيتيتيتا ميتيتيتن قبيتيتيتل هيئيتيتيتة السيتيتيتوق املالييتيتيتة أو هيئيتيتيتات تنظيمييتيتيتة خلي صناديق االستثمار ذات الطرح العام
أجنبييتيتيتة وفقيتيتيتا لتنظيتيتيتيم بليتيتيتد آخيتيتيتر خاضيتيتيتع لتنظيتيتيتيم مسيتيتيتاوي عليتيتيتى األقيتيتيتل ليتيتيتذلك املطبيتيتيتق عليتيتيتى صيتيتيتناديق االسيتيتيتتثمار يف 

 اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

األوراق هي صناديق  دف إىل توفري دخل منتظم و ابت للمستثمرين. وتستثمر هذه الصناديق بوجه عام يف  صناديق الدخل الثابت
املالية ذات الدخل الثابت كالصكوك واألوراق املالية احلكومية وأدوات السوق املالية، على أن تكون متوافقة مع 

 الضوابط الشرعية للصندوق.

 هي ضريبة غري مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنش ت. ضريبة القيمة املضافة

 

 

 

 

 

 

 

  



 :معلومات عامة1 ) 

 .أ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 شركة الراجحي المالية
 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق املالية 
 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
 فهداملركز الرئيس، طريق امللك 

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

 اململكة العربية السعودية
 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

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

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

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

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


 :النظام المطبق2 ) 

ل )الشيتيتركة(، هيتيتي شيتيتركة مسيتيتاةة سيتيتعودية مقفليتيتة ميتيترخص هليتيتا ميتيتن هيئيتيتة السيتيتوق املالييتيتة )ماهليئيتيتة أو اجلهيتيتة املنظميتيتةم ملمارسيتيتة أنشيتيتطة اإلدارة والتعاميتيتة شيتيتركة الراجحيتيتي املالييتيت
 (37/07068رقم )عهد بالتغطية والرتتيب وتقدمي املشورة واحلف  يف األوراق املالية، مبوجب رخصة هيئة السوق املالية بصفة أصيل ووكيل والت

ذات  ىائخ األخيتر الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح،  ضع كيتال ميتن الصيتندوق وميتدير الصيتندوق لنظيتام السيتوق املالييتة ولوائحيته التنفيذييتة واألنظميتة والليتو 
 املطبقة يف اململكة العربية السعودية. العالقة

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )

 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1
 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح للنموصندوق الراجحي 

تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق. كما يوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق  فئات أوراق مالية متنوعة صناديق يف األصول
 لتحقيق منو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآلتية:

  40 %شهور(  3) سايبور 
 30 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 
 6%  مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 
 24مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 

 
ندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على ولن يقوم الص وميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر اإلرشادي من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق.

 املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.

 .سياسات االستثمار و ممارساته ، بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق .2
العام باتباع اسرتاتيجية استثمارية نشطة من خالل ختصيص األصول يف يهدف الصندوق لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق استثمارية أخرى ذات الطرح  .1

عظمها وفق املؤشرات جمموعة خمتارة من الصناديق اليت تضمن التوزيع االمثل لالستثمار واليت حتقق أقصى العوائد املمكنة باحلد االدىن من املخاطر ، ويتم م
 ليت يستثمر هبا الصندوق بشكل أساسي:القياسية املعتمدة ويف ما يلي موجز ألنواع األصول ا

 صناديق أدوات أسواق النقد •
 صناديق الدخل الثابت •
 صناديق األسهم •
 اليت ال تندرج حتت الفئات السابقة وتشمل الصناديق املتداولة/ والصناديق العقارية املتداولة صناديق فئات األوراق املالية األخرى •

 

 

 



 هو ما حسب األخرى، األصول فئات صناديق يف أقل وبنسبة ، األسهم صناديق يف عالية بنسبة استثماره يرتكز املخاطر متوسط صندوق هو الصندوق 9.1
 :التايل اجلدول يف مذكور

 

العوائد املمكنة باحلد صندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق جمموعة من املعايري املالية واحملاسبية، وذلك هبدف حتقيق أقصى اليسعى   9.2
 املعقول من املخاطر حسب طبيعة وأهداف الصندوق.

 .أعاله (ب -2 )سيقوم الصندوق باالستثمار يف فئات أصول اليت مت ذكرها يف الفقرة   9.3

 يلتزم الصندوق بالقيود االستثمارية اليت تنطبق عليه والواردة يف الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.  9.4

٪ من صايف قيمة أصول الصندوق ولفرتة استحقاق ال تزيد عن سنة ألغراض 10دوق احلصول على متويل متوافق مع الضوابط الشرعية حبد أقصى لق للصن 9.5
 االستثمار، ويستثىن من هذه النسبة االقرتاض لغرض تغطية طلبات االسرتداد.

 ..الصندوق ديرم اسرتاتيجية حسب جليا أو/و عامليا الصندوق استثمارات توزيع يتم  9.6

دوق االستثمار يف ميكن للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية مطروحة طرحاً عاماً متت املوافقة على طرحها من قبل هيئة السوق املالية. كما ميكن للصن 9.7
لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق  صناديق استثمارية خليجية أو عاملية مرخصة من هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع

 (ب -2 ) ةعلى صناديق االستثمار يف اململكة لغرض حتقيق أهداف الصندوق على أن يستثمر يف أحد و/أو مجيع فئات األصول املذكورة يف الفقرة الفرعي
 ع الضوابط الشرعية للصندوق.أعاله ويشمل ذلك الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه، على أن تكون متوافقة م

لغرض  جلهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية املالية الصادرة عن اهليئة أو الصادرة عن جهة رقابية مما لة للهيئة قد يستثمر الصندوق يف مشتقات األوراق املالية 9.8
٪ من صايف قيمة أصول 10 اإلدارة الفعالة للمحفظة والتحوط من خماطر تقلب األسعار على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية، وعلى أال يتجاوز ذلك

 الصندوق.

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

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %40 %0 النقد، وصناديق أدوات أسواق النقد 

 %30 %0 صناديق الدخل الثابت

 %100 %60 صناديق األسهم

صناديق فئات األوراق املالية األخرى اليت ال تندرج حتت الفئات السابقة وتشمل الصناديق 
 املتداولة/ والصناديق العقارية املتداولة

0% 40% 



 :قيود/حدود االستثمار  5 )

وأي تعديل  مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود واحلدود اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتيلتزم 
 . عليها

 :العملة  6 )

ليتة أخيترى ميتن العميتالت العاملييتة الرئيسيتية عليتى عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقّوم هبا استثماراته ووحداته، وتقبل اشرتاكات املستثمرين ب ي عم
الصيترف لتليتك أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقا م بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر 

 العمالت عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

 .المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابهاتفاصيل لجميع  .1

 رسوم اإلدارة

 .فيها املستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 رسوم الحفظ

االسيتتثمارية وتشيتمل الصيتناديق املتداوليتة/ الصيتناديق العقارييتة لالسيتتثمارات يف الصيتناديق  قيميتة األصيتول ميتنسيتنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسيتوم حفيت  تعيتادل 
لالسيتتثمارات يف الصيتناديق االسيتتثمارية وتشيتمل  سيتنوياً ميتن قيميتة األصيتول (%0.20-%0.03) بيتني ترتاوح حف  رسوم ويتحمل، املتداولة يف السوق السعودية

 الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تتغري من وقت ألخر.

 الضرائب

 نظيتري أخيترى ألطيتراف تيتدفع اليتيت الرسيتوم أو الصيتندوق ميتع املربميتة العقيتود أو الصيتندوق عليتى فرضيتها ييتتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 رسوم التعامل

السيتائدة يف األسيتواق  األسيتعارحسيتب  اسيترتداد أو اشيترتاك رسيتوم ميتن تشيتمله مبيتا املالييتة االوراق وبييتع شيتراء عملييتاتالنا يتة عيتن  عميتوالت التيتداوليتحمل الصيتندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .

 

 

 



 رسوم أخرى

دارة الصيتيتيتندوق سيتيتيتحمل الصيتيتيتندوق املصيتيتاريف الالزميتيتيتة والفعلييتيتة إلدارتيتيتيته، رسيتيتوم املراجعيتيتيتة ورسيتيتيتوم احلفيتيت  ورسيتيتيتوم النشيتيتر والرسيتيتيتوم الرقابييتيتة ومكافيتيتيت ت أعضيتيتاء جمليتيتيتس إ
ميتيتن متوسيتيتط صيتيتايف قيميتيتة  %0.25، بشيتيترط أال يتجيتيتاوز إمجيتيتايل نسيتيتبة املصيتيتروفات األخيتيترى )باسيتيتتثناء مصيتيتاريف التعاميتيتل واحلفيتيت  والضيتيترائب( واملصيتيتروفات االخيتيترى
 يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000األصول السنوية أو )

 اإلدارة  رسوم
 املستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال
 .فيها

 جمموع مكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق
، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إىل سنوياً  لاير 60,000  أقصى حبد

 واية يف وختصم يومي تراكميا بشكل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه

، مبلد  ابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل يومي  سنوياً  لاير 30,000   أقصى حبد أتعاب احملاسب القانوين املستقل
  تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 مصاريف التوزيع
بشكل  ملحتو تقديري على أساس سنوي  بلدحتتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف واية العام يومي تراكمياً 

 رسوم النشر يف موقع تداول 
حتسب بشكل يومي ، مبلد  ابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 5,000    أقصى حبد

 وتدفع يف واية العامتراكميا 

 الرسوم الرقابية 
وتدفع يف واية تراكميا حتسب بشكل ، مبلد  ابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500

 العام
 حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف واية كل شهر رسوم احلف  

 *مجيع الرسوم أعاله غري شاملة لضريبة القيمة املضافة
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 
 فاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحداتت .2

 رسوم االشتراك
 وجيوز. اشرتاك كل  قيمة من أقصى كحد%  2 مبعدل مسرتدة غري بالصندوق اشرتاك عملية كل  عند مباشرة ختصم اشرتاك رسوم الصندوق مدير يستحق
 .النسبة هذه خفض اخلاص لتقديره وفقاً  الصندوق ملدير

 
 ج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد
 
 



 :والتسعير التقويم  8 )

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

 :يلي كما تقومي يوم كل يف الصندوق أصول بتقومي الصندوق مدير يقوم
 اإلغالق سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم
 املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من العام الطرح ذات االستثمار صناديق يف االستثمار تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل
 فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف

 ..للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

  مسيتاًء، اخلامسيتة السيتاعة قبيتل  أعيتاله )أ( الفقرة يف ليهإ االشارة مت كما  الصندوق يف أصل كل  لقيمة وفقا اخلميس إىل األحد من يوميا   الصندوق أصول تقومي سيتم
 .التعامل ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما

 .ج( اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير

 سيتم كما.   خاطئ بشكل وحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقومي عند املتضررين الوحدات مالكي مجيع وتعويض تو يق سيتم
 وموقع املالية الراجحي موقع يف فوراً  ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبته تشكل التسعري أو التقومي يف خط  أي عن فوراً  اهليئة إبالغ
 .الصندوق تقارير ويف تداول

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

 عدد إمجايل على مقسومة )إمجايل األصول ناقصاً املستحقات ناقصاً املصروفات املرتاكمة( :التالية املعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صايفيتم حساب 
 يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق أصول قيمة صايف تقومي ويتم. العالقة ذي التقومي يوم يف القائمة الصندوق وحدات
 .التقومي تاريخ يف السائدة الصرف ب سعار السعودي الريال بعملة تقوميها إعادة

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 العمل يوم يف الشركة موقع يف الوحدة سعر نشر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم يف مساءً  اخلامسة الساعة قبل تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 .التقومي يوم يلي الذي

 :التعامالت  9 )

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

ويف حالة مل يوافق  واسرتدادها والتحويلاأليام اليت يتم بناًء عليها بيع وحدات الصندوق  وهي ي )اال نني واالربعاء(يوم تقومي على بناء الصندوق يف التعامل سيتم
 .يوم التعامل التايليف  التعامل يف الصندوق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم



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

 مت اليت التعامل ليوم التايل اخلامس اليوم يف العمل إقفال قبل أقصى دوحب التعامل، ليوم التايل العمل يوم يف املناسبة االسرتداد عوائد الوحدات ملالك الدفع سيتم
 ي يت أيهما الصندوق، مدير لدى متوافرة الوحدات لتحويل املناسبة( وجدت إن) والرتاخيص الوسائل مجيع فيه تكون الذي الوقت أو االسرتداد، سعر حتديد فيها
 .الحقا

 .على التعامل في وحدات الصندوق ج( بيان يوضح أّي قيود

 على الرئيسية العاملية العمالت من أخرى عملة ب ي املستثمرين اشرتاكات وتقبل ووحداته، استثماراته هبا ستقّوم اليت وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة
 لتلك الصرف سعر تذبذب خماطر الصندوق عملة غري بعملة استحقاقا م حتويل يف الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلك يف األسواق يف السائد الصرف سعر أساس

 .التحويل تاريخ عند العمالت

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

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو ت جيل فيها ميكنه اليت واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق لقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 بالنسيتبة أو عيتام بشيتكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

جيوز ملدير الصندوق ت جيل اسيترتداد الوحيتدات  و .الصندوق أصول قيمة صايف إىل نسبة مهمة أوا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل
%( 10) ملم تعاكحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. ولدث ذلك، إذا بلد إمجايل نسبة مجيع طلبات االسرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يو 

 أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .

ميتيتع جمليتيتس إدارة يف حيتيتال تعلييتيتق تقيتيتومي الصيتيتندوق، سيتيتيتخذ ميتيتدير الصيتيتندوق االجيتيتراءات الالزميتيتة ميتيتع االخيتيتذ باالعتبيتيتار امليتيتدة الضيتيترورية وامليتيتربرات ومراجعيتيتة التعلييتيتق 
كي الوحيتيتدات فيتيتورا بيتيت ي تعلييتيتق ميتيتع توضيتيتيخ أسيتيتباب التعلييتيتق، وإشيتيتعار هيئيتيتة وأميتيتني احلفيتيت  بصيتيتورة منتظميتيتة. كميتيتا سيتيتيتم إشيتيتعار هيئيتيتة السيتيتوق املالييتيتة وميتيتالالصيتيتندوق 

لكيتيتيترتوين مليتيتيتدير السيتيتوق املالييتيتيتة وميتيتيتالكي الوحيتيتيتدات فيتيتيتور انتهيتيتيتاء التعلييتيتق بالطريقيتيتيتة نفسيتيتيتها املسيتيتيتتخدمة يف اإلشيتيتيتعار  عيتيتيتن التعلييتيتق واإلفصيتيتيتاح عيتيتيتن ذليتيتيتك يف املواقيتيتيتع اإل
 الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 أو املالييتيتة السيتيتوق هيئيتيتة لليتيتوائخ خمالفيتيتة االشيتيترتاك هيتيتذا عليتيتى يف حيتيتال رأى ميتيتدير الصيتيتندوق أنيتيته يرتتيتيتب الصيتيتندوق يف اشيتيترتاك طليتيتب أي رفيتيتض الصيتيتندوق مليتيتدير وليتيتق
 .ل أو إذا كان رفض طلب االشرتاك لقق مصلحة مالكي الوحدات احلالينياألموا غسل مكافحة نظام

 . اد التي ستؤجَّلهـ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترد

وييتتم معامليتة كيتل طليتب عليتى حيتدة حبييت  إذا  يتاوز أولوييتة اسيتتالم الطليتب يف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليتيت مت اسيتتالم طلبيتا م قبيتل املوعيتد النهيتائي لتقيتدمي التعليميتات اخلاصيتة 10االسرتداد يف يوم التعامل الواحد إمجايل طلبات 
رين رتداد وحيتيتيتدات املسيتيتيتتثمقيميتيتيتة الوحيتيتيتدات عيتيتيتن احليتيتيتد األدىن املطليتيتيتوب لالسيتيتيتتمرار بالصيتيتيتندوق، فعندئيتيتيتذ جييتيتيتب اسيتيتيت. فيتيتيتإذا اخنفضيتيتيتت حبسيتيتيتب األسيتيتيتبقيةباالسيتيتيترتداد 
 بالكامل.



 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو يف حال طلب ذلك حبسب أمر  (اهلل قدر ال)، إال يف حاالت جدودة جداً  كالوفاة آخرين مستثمرين الصندوق إىل وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن
 حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي 

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

كته حسب ما قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره اخلاص. ولتف  مدير الصندوق حبقه يف اسرتداد جزء من أو كل مشار 
 .وإفصاحات مدير الصندوق( -والتقارير السنوية  -تقارير الصندوق )التقارير األولية  يف الصندوق يف استثماراته عنمدير الصندوق  فصخي وسوف ،مناسباً يراه 

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

  بسيتعر الوحيتدة  )ييتوم األ نيتني وييتوم األربعيتاء( والتحويل يف الصندوق بعد إمتيتام الطيترح األويل لوحيتدات الصيتندوق يف كيتل ييتوم تعاميتليسمخ باالشرتاك واالسرتداد
. وسيتيكون آخيتر موعيتد السيتتالم طلبيتات االشيترتاك واالسيترتداد والتحوييتل قبيتل السيتاعة اخلامسيتة مسيتاًء ميتن ييتوم العميتل التعاميتلاملعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم 

 ابق ليوم التعامل.الس
 ييتوم التعاميتل اليتذي  إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشيتراء الوحيتدات واسيترتدادها، يبيتدأ االسيتتثمار يف الصيتندوق ميتن

النهيتيتائي لتقيتيتدمي التعليميتيتات اخلاصيتيتة بشيتيتراء الوحيتيتدات يليتيتي اسيتيتتالم األميتيتوال اليتيتيت مت مبوجبهيتيتا قبيتيتول طليتيتب املسيتيتتثمر ويف حاليتيتة اسيتيتتالم أميتيتوال االشيتيترتاك بعيتيتد املوعيتيتد 
 عيتدم حيتال ويف دادهاواسرتدادها بالصندوق يتم تنفيذ الطلب يف يوم التعامل الثاين الذي يلي املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشراء الوحدات واسرت 

 .االشرتاك متطلبات استيفاء بعد جديد اشرتاك طلب تقدمي إعادة املشرتك على يتوجب االشرتاك متطلبات استيفاء لعدم االشرتاك قبول

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

مي بيانيتات ل بني الصيتناديق يومييتاً عيتن طرييتق فيتروع الشيتركة املعتميتدة خيتالل سيتاعات العميتل الرمسييتة عليتى أن ييتتم تقيتدييتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحو 
 إ بات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

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

 سيتعودي واحليتد االدىن لالسيترتداد لاير 3,750 سعودي، وهو احلد األدىن للرصيد  واحلد األدىن لالشيترتاك اإلضيتايف لاير 7,500احلد االدىن لالشرتاك يف الصندوق 
 سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للربام  االدخارية واالستثمارية لاير  3,750

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .عمل الصندوق ال يوجد حد أدىن لبدء 

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

الصندوق،  عمل الستمراريتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما  ص املتطلب الالزم 
ظامية املمكنة ويف ( ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيخ ذلك حسب اإلجراءات الن10ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن )



اً إلجراءات حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إواء الصندوق وفق
 اإلواء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

 :سياسة التوزيع   10) 

 .بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح أ(

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

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

 ملتطلبات وفقاً  األولية والتقارير املوجزة السنوية والتقارير( املراجعة السنوية املالية القوائم ذلك يف مبا) السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 
 .مقابل أي دون الطلب عند هبا الوحدات مالكي تزويد وسوف يتم ،الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها من( 5) رقم امللحق

 وذليتيتك يف  ،هبيتيتا املسيتيتتثمر بالصيتيتناديق اخلاصيتيتة التقيتيتارير إصيتيتدار ميتيتن ( يوميتيتاً 21السيتيتنوية للجمهيتيتور خيتيتالل ميتيتدة ال تتجيتيتاوز )األولييتيتة و إتاحيتيتة التقيتيتارير  سيتيتوف ييتيتتم
 ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.  الفقرة )ب( من هذه املادة،األماكن وبالوسائل احملددة يف 

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق واليت تتضمن املعلومات التالية 
 صايف قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

 ( يوماً من كل صفقة.15الل مخسة عشر )سجل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خ -

 وحيتيتيتدات يف صيتيتيتفقاته يلخيتيتيتص( البييتيتيتان شيتيتيت وا يف املعيتيتيتد السيتيتيتنة خيتيتيتالل الوحيتيتيتدات متليتيتيتك شيتيتيتخص أي ذليتيتيتك يف مبيتيتيتا) الوحيتيتيتدات اليتيتيتكمل سيتيتيتنوي بييتيتيتان -
 مقابيتيتل وإمجيتيتايل املوزعيتيتة األربيتيتاح البييتيتان هيتيتذا لتيتيتوي أن وجييتيتب املالييتيتة، السيتنة واييتيتة ميتيتن يوميتيتاً ( 30) خيتيتالل املالييتيتة السيتيتنة ميتيتدار عليتيتى العيتيتام الصيتندوق
 تفاصيتيل إىل باإلضيتافة املعلوميتات، وميتذكرة الصيتندوق وأحكيتام شيتروط يف والواردة الوحدات مالك من املخصومة واألتعاب واملصاريف اخلدمات
 .املعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط يف أو الالئحة هذه يف عليها املنصوص االستثمار قيود خمالفات جلميع

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

. أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها (الربيد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر )العنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
من تاريخ إرسال تلك تقوميياً يوماً  )45) ربعونأمخسة و  أو اإلشعار وذلك خالل فرتة التقاريروجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف 

 .التقارير، وبعد ذلك تصبخ التقارير الصادرة عن مدير الصندوق وائية وحامسة اإلشعارات أو 

 

 



 .لكي الوحدات بالقوائم المالية السنويةج( معلومات عن وسائل تزويد ما

 موقيتع شيتركة السيتوق املالييتة تيتداول  وذليتك ميتن خيتاللمقابل دون املالييتة يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ ميتن القيتوائم 
www.Tadawul.com.sa  أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوينcapital.com-www.alrajhi 

 ييتيتتم أخيتيترى تواصيتيتل وسيتيلة أي خيتيتالل ميتيتن أو (الربييتيتد اإللكيترتوين)العنيتيتوان الربييتيتدي و/أو ييتتم موافيتيتاة مجييتيتع املسيتتثمرين بنسيتيتخة ميتيتن القيتيتوائم املالييتة الصيتيتندوق ترسيتيتل عليتى 
 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك.  اعتمادها

 :سجل مالكي الوحدات 12)

ئحة وحفظه سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثه بشكل مستمر عند حصول أي تغيريات يف املعلومات حسب الال
 سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات املعين فقطيف اململكة كما 

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

 .أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

  ملالكي الوحداتجيوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع. 
  أيام من تسلم طلب كتايب من أمني احلف  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 
  أيام من تسلم طلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون جمتمعني أو  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل

 مة وحدات الصندوق.% على األقل من قي25منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

 وق املالية يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالس
يوماً من  21أيام وال تزيد عن  10ي الوحدات وأمني احلف  مع إعطاء مهلة ال تقل عن السعودية متداولم، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالك

ُقرت ح. كما يتعني 
على مدير تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن لدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

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

  أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون
 قل من وحدات الصندوق.% على األ25ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 

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

 ن على موقعه اإللكرتوين وعلى يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع  ان من خالل اإلعال
ة ال تقل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية متداولم ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلف  مع إعطاء مهل

http://www.tadawul.com.sa/
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ت الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدا 5عن 
 احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.

 .لق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات 

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

لددها مدير  اليت للشروط وفقاً  تقنية وسائل عرب االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوال ا الوحدات مالكي اجتماعات عقد جيوز .1
 .املالية السوق هيئة حتددهاالصندوق أو 

 
 مالكها احلاضر الوحدات جمموع من%  50 من أكثر ملكيتهميف حال التغيريات األساسية املقرتحة جيب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة   .2

 الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة. مالكي اجتماع يف
 متثل كل وحدة ميتلكها مالك الوحدات صوتاً واحداً يف اجتماع مالكي الوحدات. .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

 مقابل بدون العربية باللغة علوماتامل ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على احلصول. 
 15 خالل يفدم الصفقات جبميع وسجل قيمتها، وصايف ميتلكها اليت الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صايف يتضمن تقرير على احلصول 

 .صفقة كل  من يوم
 طلبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول 
 الئحة يف احملددة واملدة التغيري لنوع وفقا سريانه قبل التغيري هبذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف تغيري ب ي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق
 الصندوق إدارة جملس يف تغري ب ي اإلشعار 
 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من جد ة نسخة على احلصول 
 الشروط عليها تنص اليت األحداث خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاالواء  قبل االستثمار صندوق بإواء الصندوق مدير برغبة االشعار 

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

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )

 الصندوق والتزامات ديون عن مسؤوالً  الوحدات مالك يكون ال ، منه جزء أو الصندوق يف الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما



 :خصائص الوحدات 16 )

 وحدات شكل على الصندوق يف االشرتاك ويكون. واحدة فئة من مجيعها تكون القيمة متساوية الوحدات من جدود غري عدداً  ُيصدر أن الصندوق ملدير جيوز
 .القيمة متساوية

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

 .الئحة صناديق االستثمارأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب 

االستثمار  صناديق الئحة مبوجب احملددة واإلشعارات واملوافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيري املنظمة األحكام جلميع الصندوق هذا  ضع
 وأي تعديل عليها.

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

 األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار .1

 يري التالية:يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيري على شروط وأحكام الصندوق حبسب أنواع التغ

 األساسية التغييرات: 
ئة على احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي، ومن   احلصول على موافقة اهلي

 وجدت(. التغيريات املقرتحة. ولق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحدا م قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم اسرتداد )إن
 

 المهمة التغييرات: 
 ملالكي ولق( يوماً قبل اليوم احملدد لسريان التغيري. 21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابياً ب ي تغيريات مقرتحة، وذلك بفرتة ال تقل عن )

 (.وجدت إن) اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيري أي سريان قبل وحدا م اسرتداد الصندوق وحدات
 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 
 ( أيام من سريان التغيري.8إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً ب ي تغيريات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

 
 اإلجراءات المتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق: .2

  ( أيام من سريان 10املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلك قبل )إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغيريات األساسية يف
 التغيري.

 ( أيام من 10بل )اإلفصاح عن تفاصيل التغيريات املهمة يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطريقة اليت حتددها اهليئة وذلك ق
 سريان التغيري.

 ( يوماً من سريان التغيري.21اصيل التغيريات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل )اإلفصاح عن تف 



 .اإلفصاح عن مجيع التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار 

 :ستثمارإنهاء صندوق اال 18 )

دوق بالكاميتل، إذا يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم جدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ملدير الصندوق احليتق يف تصيتفية الصيتن
دية أو بسيتبب حيتدوث بعيتض التغييتريات يف أصبخ جلياً أن حجم أصول الصيتندوق ال ييتربر االسيتتمرار يف إدارتيته بطريقيتة عملييتة ومالئميتة وجمدييتة ميتن الناحييتة االقتصيتا

ن قبيتل هيئيتة السيتوق املالييتة وذليتك بعيتد دون احلد األدىن املسيتموح بيته السيتتمرار الصيتندوق واحمليتدد ميتاألنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:وق، فسيقوم مدير اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصند

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
 ن وجيتيتدت( عليتى ميتيتالكي الوحيتيتدات املسيتجلني يف تيتيتاريخ التصيتيتفية سيتداد االلتزاميتيتات املسيتيتتحقة عليتى الصيتيتندوق ميتيتن أصيتول الصيتيتندوق وتوزييتيتع املبيتالد املتبقييتيتة )إ

 على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.
 .جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته 

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هوواجباتأ( مهام مدير الصندوق 

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

  والوجبات اليت نصت عليها الئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب االمانة  اه مالكي يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املبادئ
 الوحدات، والذي يتضمن العمل مبا لقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت 
 إدارة الصندوق .1
 ذلك اخلدمات اإلدارية للصندوق عمليات الصندوق مبا يف .2
 طرح وحدات الصندوق .3
 الت كد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأوا كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة. .4

 ه بشكل مباشر أم كلف هبا جهة خارجية مبوجب أحكام أدى مسؤولياته وواجباتم بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا
 الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 

  احتياله أو إةاله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.النا ة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال  اه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 
  واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤ ر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات

 يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.
  يزود هيئة السوق املالية بنتائ  التطبيق عند طلبها.جيب على مدير الصندوق تطبيق برنام  مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن 



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

لباطن ألي جيوز ملدير الصندوق تكليف طرف  ال  أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير صندوق من ا
 . تابعة لذلكأتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سالصندوق. و صندوق استثمار يديره 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 آخر تدبري أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (أ
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا تراه
 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .3
 . التنفيذية لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 الصندوق مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر
 .جوهرية أةية ذات أوا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 )أ( أعاله. الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من ب ي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب (ب
 تسهيل على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحيا ا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ت

 الصندوق مدير على وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 اليت خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل
 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان  حيثما ينقل ان  املعزول

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

 أحكام مبوجب  الثا طرفا هبا كلف  أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال احلف  أمني يعد 
 .هلم املرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة

 املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إةال أو احتيال بسبب النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير  اه مسؤوال احلف  أمني يعد. 
 فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ عن كذلك  مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حف  عن مسؤوال احلف  أمني يعد 

 .الصندوق أصول حبف  يتعلق

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

وسيدفع أمني احلف  أي أتعاب ومصاريف تابعة . للحف  من الباطن للصندوق من تابعيه بالعمل أميناً  ألمني احلف  تكليف طرف  ال  أو أكثر أو اي جيوز
 لذلك.



 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من احلاالت اآلتية حال وقوع يف مناسباً تراه  أو اختاذ أي تدبري املعني من مدير الصندوقف  احلللهيئة عزل أمني  (أ

 الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلف أمني احلف  عن ممارسة  توقف. 

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلف  أو سحبه  أمني احلف ترخيص  إلغاء 

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلف .أمني احلف  إللغاء  إىل اهليئة منطلب  تقدمي 

 التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلف  قد أخ. 

 أةية جوهرية. ذات اأو -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى 

 فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حف  بديل وفقاً لتعليمات اهليئة، كما اهليئة أياً من صالحيا ا وفقاً للفقرة )أ( من هذه املادة،إذا مارست  (ب
  البديل تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلف التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلف  املعزول يتعني على مدير الصندوق

ووفقاً لتقدير  ( يوماً األوىل من تعيني أمني احلف  البديل. وجيب على أمني احلف  املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً 60)يت وذلك خالل ال
 ، إىل أمني احلف  البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.اهليئة احملض

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

  أن عزل أمني احلف  يف مصلحة مالكي الوحدات،  معقول ى بشكلرأإذا  كتايبمبوجب إشعار   املعني من قبلهف  احلأمني عزل  الصندوقجيوز ملدير
 .وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

 من هذه  (أ)لفقرة وفقاً لصادر الكتايب الإلشعار اأمني احلف   من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيني بديل له أمني احلف  عزل إذا جيب على مدير الصندوق
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلف  البديل. وجيب على ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. وجيب على أمني احلف  املعزول

 ول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إىل أمني احلف  البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.أمني احلف  املعز 

  عن قيامه بتعيني أمني حف  بديل، وجيب على مدير الصندوق العام كذلك اإلفصاح يف  اإللكرتوين موقعه اإلفصاح فوراً يفجيب على مدير الصندوق
 لكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حف  بديل للصندوق العام.املوقع اإل

 

 

 



 :المحاسب القانوني  21 )

 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني
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 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق امللك فهد
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 يف عليها املتعارف املراجعة ملعايري وفقاً  تمت واليت هبا يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 القوائم ب ن الت كد من معقولة درجة على لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التزام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة
 القوائم يف الواردة واإليضاحات للمبالد مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخطاء من خالية املالية
 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية

 صندوقلالقانوني لج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب 

جملس مدير الصندوق حبق تغيري مراجع احلسابات وفقاً ملا يراه مناسباً بعد أخذ موافقة سيكون أرنست أند يون  مراجع احلسابات اخلارجي للصندوق ولتف  
احلق يف رفض تعيني احملاسب القانوين أو توجيه مدير الصندوق لتغيري احملاسب القانوين املعني، يف أي من  إدارة الصندوقويكون ألعضاء جملس  ،إدارة الصندوق
 احلاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسب القانوين تتعلق بت دية مهامه -
 إذا مل بعد احملاسب القانوين للصندوق مستقال -
 دارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلك املؤهالت واخلربات الكافية لت دية مهام املراجعة بشكل مرضإذا قرر جملس إ -
 إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احملض تغيري احملاسب القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 

 .أصول الصندوق جفووة بواسطة أمني احلف  لصاحل الصندوق 
 ب على أمني احلف  فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.جي 
 أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال مشاعة(، )ملكيه الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 مدير كان  إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلف  أمني أو احلف 
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 يف وذلك الصندوق، لوحدات مالكاً  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلف  أمني أو احلف  أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصخ االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذه مسموحاً  كان  أو ملكيته، حدود

 

 إقرار من مالك الوحدات23)  

مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اخلاصة بالصندوق، وأقر/أقررنا باملوافقة على خصائص الوحدات العنا على شروط وأحكام الصندوق و لقد أطلعت/اط
 /اشرتكنا فيها. تاشرتكاليت 

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية
 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماالً إىل آخر ليّتجر به، ويتقامسان الربخ بينهما حبسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:
املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل املضارب استثمار واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة 

الية على أرباب املال أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربخ مناسب، على أن يكون الربخ موزعًا بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة امل
 ر املضارب جهده وعمله فقط.و س
 

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

 واليت تشمل ما ي يت:
 باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت:يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن(   بيعها  .2

 ومبوجب الو ائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –ب رقامها ومكاوا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها الت جيل من الذهب والفضة والعمالت. -

 من العميل ما قد باعه إياه باألجل. ال جيوز أن يشرتي الصندوق -

 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال جيوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشرتاها الصندوق لنفسه. -

 ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا النشاط يف موجوداته االستثمارية. .3

بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ جيب يف هذه احلال  ال جيوز تداول وحدات الصندوق .4
 تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.

 

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

 :هي  ال ة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حي  من املساةة، الشركات
 .وأحكامه البيع شروط وفق ب سهمها واملتاجرة االستثمار جيوز الشركات وهذه .املباحة واألنشطة األغراض ذات املساةة الشركات: األول النوع -أ
 اجملون وشركات الربوية، والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبد اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املساةة الشركات: الثاين النوع -ب

 االستثمار جيوز ال الشركات وهذه. هبا والتعامل الديون تداول يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق اخلليعة، واألفالم
 .مطلقاً  ب سهمها واملتاجرة

 وقد. إيداعاً  أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل جرمة، أمور تعامال ا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها اليت املساةة الشركات: الثال  النوع -ت
 :ي يت ما املساةة الشركات من( الثال  النوع) النوع هذا بش ن اهليئة قررت

 :اآلتية الضوابط املساةة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن جيب: أوالً 
 االكتفاء فيجب احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مساةة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تلك ب سهم التعامل جواز إن -

 .بذلك يلتزم ال ممن غريها عن هبا
 تقل مل ما السوقية القيمة إمجايل من( ٪30)-األجل قصري قرضاً  أم األجل طويل قرضاً  أكان سواء– بالربا املقرتض املبلد إمجايل يتجاوز أال -

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ مبلغه، كان  مهما حرام بالربا االقرتاض أن علماً  الدفرتية، القيمة عن



 عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن نا اً  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إمجايل من( ٪5) جرم عنصر من النات  اإليراد مقدار يتجاوز أال -
 جانب ذلك يف ويراعى معرفتها، يف فيجتهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح يتم مل وإذا. ذلك غري عن أم حملرم متلك عن أم جرم نشاط ممارسة

 .االحتياط
 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسب حتديد من ورد وما -

 مدة تتجاوز أال على اإلمكان حسب أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبي  الشركات أوضاع تغريت إذا:  انياً 
 . بتغريها العلم تاريخ من يوماً  تسعني االنتظار
 سنوية ربع أو كانت  سنوية للغرض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة يف يرجع:  الثاً 
 . مدققة غري أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو
 .أغراضها أو أنشطتها يف جرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات ت سيس يف االشرتاك جيوز ال: رابعاً 

 البيع: املتاجرة وتعين السنوي، رحبه أي ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق: خامساً 
 سبيل على لغريها كان  أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غريها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بني الفرق من الربخ بقصد والشراء
 الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانت  إجارة االستثمارية الصناديق يف كما  الغري ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما(  السمسرة) التوسط
 .االستثمارية احملاف  إدارة يف كما  للغري والتوكيل الغري عن

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

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

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

 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما ي يت:  
 يكون الصك جمازاً من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.أن  .1
تكون مستوفية  أن لكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغريها، وأن .2

 ألركاوا وشروطها.
 ، يؤدي إىل الربا أو الغرر أو الضرر أوغريها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.أال تشتمل و ائق الصكوك على أي شرط أو تعهد .3
 أال تشتمل و ائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط. .4
 لضوابط اآلتية:جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غريها على أن يتم التقيد با .5
 إذا كانت أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ
 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداوهلا. .ب
من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيك الديون أو النقود أو ةا معاً فال إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض  .ت

  جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.
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 إقرار

 

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

الصندوق بصحة و اكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة يف مذكرة 
 املعلومات غري مضللة.

 

ر وطرح وحداته . ال تتحمل اهليئة أّي مسؤولية عن جتويات مذكرة املعلومات، وال وافقت هيئة السوق املالية على ت سيس صندوق االستثما
تعطي أّي ت كيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أّي خسارة تنت  عما ورد يف مذكرة 

سوق املالية أّي توصية بش ن جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال املعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي هيئة ال
أو ت كيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،  يف باالستثمارموافقتها على ت سيس الصندوق توصيتها  ينتع

 وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله.

 

لشرعي لشركة اهليئة امن ِقبل  ةصندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملاز  ه( على أناألصول املتعدد للنمواعتماد )صندوق الراجحي  مت
.الراجحي املالية  
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 ملخص الصندوق 

   األصول المتعدد للنمو الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1998نوفمرب  28هيت املوافق 1419شعبان 9باشر الصندوق عمله يف  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 متوسطة    درجة املخاطر

 املؤشر اإلرشادي
 40   %( شهور 3)  سايبور 
 30  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 24 %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 هدف االستثمار
 يف االستثمار طريق عن للصندوق احملدد املخاطر مستوى مع متناسب املال رأس يف منو لتحقيق السعي
 املالية األوراق فئات وصناديق  الثابت، الدخل وصناديق النقد أسواق وصناديق األسهم صناديق
 .املتداولة العقارية والصناديق /املتداولة الصناديق وتشمل السابقة الفئات حتت تندرج ال اليت األخرى

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  املصرح هلم االشرتاك يف الصندوق

 )لاير سعودي 3.75 (دوالر أمريكي واليت تعادل  1  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 7,500   احلد األدىن لالشرتاك

 لاير سعودي 3,750   احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف

 لاير سعودي 3,750   احلد األدىن لالسرتداد

  االشرتاك واالسرتدادأيام قبول طلبات 
 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 

 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل  آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد

 اال نني  واألربعاء أيام التعامل



 اخلميسمن األحد إىل  أيام التقومي 

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

  موعد دفع قيمة الوحدات املسرتدة
حبد أقصى قبل إقفال العمل  التعامل، ليوم التايل العمل يوم يفيدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد  

الوقت الذي تكون فيه مجيع يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل الذي مت فيه حتديد سعر االسرتداد، أو 
 الوسائل والرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

 % من مبلد االشرتاك 2حبد أقصى     رسوم االشرتاك

 فيها.ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة ولكن يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة للصناديق املستثمر  رسوم إدارة الصندوق

 رسوم احلف 

% سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات يف الصناديق 0.02يتحمل الصندوق رسوم حف  تعادل 
االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم 

لالستثمارات يف الصناديق ( سنوياً من قيمة األصول %0.20-%0.03حف  ترتاوح بني )
 االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تتغري 
 من وقت ألخر.

 رسوم التعامل
اول النا ة عن عمليات شراء وبيع االوراق املالية مبا تشمله من رسوم يتحمل الصندوق عموالت التد

اشرتاك أو اسرتداد حسب األسعار السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات 
 التنظيمية وأمناء احلف .

 رسوم أخرى

ة ورسوم احلف  ورسوم النشر سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجع
بشرط أال يتجاوز  والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق ، واملصروفات االخرى،
من متوسط  %0.25إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل واحلف  والضرائب( 

سوم أقل من ذلك( كما يتحمل يف حال كانت نسبة الر  150,000صايف قيمة األصول السنوية أو )
 .الصندوق الرسوم الفعلية فقط

 

  



 

 تعريف المصطلحات

   األصول املتعدد للنموصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 املالية للعمالءشخص اعتباري مستقل ومرخص له حبف  األوراق  أمني احلف 

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

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

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

 هي فرتة بداية الصندوق اليت يتم خالهلا طرح وحدات الصندوق بالقيمة االمسية إىل مجيع املشرتكني األويلفرتة الطرح 

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ورف أو حاد ة من ش وا أن تؤ ر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

 من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماريهو املقياس الذي يتم  املؤشر االسرتشادي

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

حصيتيتة امليتيتالك يف صيتيتندوق االسيتيتتثمار اليتيتذي يتكيتيتون ميتيتن وحيتيتدات مبيتيتا يف ذليتيتك أجيتيتزاء الوحيتيتدة وتُعاميتيتل كيتيتل وحيتيتدة   وحدة االستثمار )الوحدة(
 على أوا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 وفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوقاملدراء، املسؤولون ، املو  األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

 أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلك وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مالك الوحدة

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

هيتيتيتيتي الضيتيتيتيتوابط والنسيتيتيتيتب املالييتيتيتيتة اليتيتيتيتيت تتبعهيتيتيتيتا اهليئيتيتيتيتة الشيتيتيتيترعية مليتيتيتيتدير الصيتيتيتيتندوق لتصيتيتيتيتنيف الشيتيتيتيتركات واالسيتيتيتيتتثمارات   الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

قيميتة أصيتول حقيقييتة أو مالييتة أخيترى )أسيتهم وسيتندات وعميتالت أجنبييتة هي أداة مالية أو عقيتد تشيتتق قيمتيته ميتن  عقود املشتقات
وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود املالية ميتدة زمنييتة جيتددة باإلضيتافة إىل سيتعر وشيتروط معينيتة ييتتم حتدييتدها عنيتد 

(، عقيتيتيتيتيتيتيتيتود اخلييتيتيتيتيتيتيتيتارات Futuresحترييتيتيتيتيتيتيتيتر العقيتيتيتيتيتيتيتيتد بيتيتيتيتيتيتيتيتني البيتيتيتيتيتيتيتيتائع واملشيتيتيتيتيتيتيتيترتي وميتيتيتيتيتيتيتيتن هيتيتيتيتيتيتيتيتذه العقيتيتيتيتيتيتيتيتود ) املسيتيتيتيتيتيتيتيتتقبليات )
(Optionsالع ،)(  قود اآلجلةForwardsاملبادالت ،)   (SWAP ) وأي عقود مشتقات أخرى، عليتى

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

واألفيتيتراد  قصيتيترية األجيتيتل و تعتيتيترب الوويفيتيتة األساسيتيتية هليتيتذه األدوات إجييتيتاد السيتيتيولة للشيتيتركات هيتيتي أدوات اليتيتدين  أدوات أسواق النقد
العقيتيتود املتوافقيتيتيتة ميتيتيتع الضيتيتيتوابط  ياجا يتيتيتا النقدييتيتيتة قصيتيترية األجيتيتيتل واليتيتيتيت تشيتيتملواحلكوميتيتات ميتيتيتن أجيتيتيتل مواجهيتيتة احت

 .واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق الشرعية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارة

املالييتيتة أو هيئيتيتات تنظيمييتيتة خليجييتيتة هيتيتي صيتيتناديق اسيتيتتثمارية ذات طيتيترح عيتيتام واملوافيتيتق عليهيتيتا ميتيتن قبيتيتل هيئيتيتة السيتيتوق  صناديق أسواق النقد
و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيتيم مسيتاوي عليتى األقيتل ليتذلك املطبيتق عليتى صيتناديق االسيتتثمار يف 

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

 صيتيتناديق االسيتيتتثمار املتداوليتيتة / الصيتيتناديق
 العقارية املتداولة

هيتي صيتناديق اسيتيتتثمارية مقسيتمة إىل وحيتدات متسيتيتاوية ييتتم تيتيتداوهلا يف سيتوق األوراق املالييتة خيتيتالل فيترتات التيتيتداول 
املسيتيتتمر كتيتيتداول أسيتيتهم الشيتيتركات واملوافيتيتق عليهيتيتا ميتيتن قبيتيتل هيئيتيتة السيتيتوق املالييتيتة أو هيئيتيتات تنظيمييتيتة خليجييتيتة و/أو 

سيتيتيتاوي عليتيتيتى األقيتيتيتل ليتيتيتذلك املطبيتيتيتق عليتيتيتى صيتيتيتناديق االسيتيتيتتثمار يف أجنبييتيتيتة وفقيتيتيتا لتنظيتيتيتيم بليتيتيتد آخيتيتيتر خاضيتيتيتع لتنظيتيتيتيم م
 اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.



هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أنيته ميتن املمكيتن أن تيتؤ ر عليتى أصيتول الصيتندوق أو أهدافيته بشيتكل سيتليب  الظروف االستثنائية 
 أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية.نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/

هيتيتيتي صيتيتيتناديق اسيتيتيتتثمارية مرخصيتيتيتة وموافيتيتيتق عليهيتيتيتا ميتيتيتن قبيتيتيتل هيئيتيتيتة السيتيتيتوق املالييتيتيتة أو هيئيتيتيتات تنظيمييتيتيتة خليجييتيتيتة و/أو  صناديق االستثمار ذات الطرح العام
أجنبييتيتيتة وفقيتيتيتا لتنظيتيتيتيم بليتيتيتد آخيتيتيتر خاضيتيتيتع لتنظيتيتيتيم مسيتيتيتاوي عليتيتيتى األقيتيتيتل ليتيتيتذلك املطبيتيتيتق عليتيتيتى صيتيتيتناديق االسيتيتيتتثمار يف 

 اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي صناديق  دف إىل توفري دخل منتظم و ابت للمستثمرين. وتستثمر هذه الصناديق بوجه عام يف األوراق  صناديق الدخل الثابت
متوافقة مع املالية ذات الدخل الثابت كالصكوك واألوراق املالية احلكومية وأدوات السوق املالية، على أن تكون 

 الضوابط الشرعية للصندوق.

 هي ضريبة غري مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنش ت. ضريبة القيمة املضافة

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1
 الصندوقاسم  (أ

 " األصول المتعدد للنمو الراجحي صندوق "

Al Rajhi Multi Asset Growth Fund 

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 م23/04/2020 ومت إجراء آخر حتدي  هلا بتاريخ  م .1998نوفمرب  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 . الصندوقيئة عل تأسيس وطرح الهتاريخ موافقة  (ج

 م07/02/2009مت احلصول على موافقة اهليئة على االستمرار يف طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 صندوق المدة  (د

 غري جدد املدة هو صندوق عام مفتوح األصول املتعدد للنمو الراجحي صندوق

 صندوقالعملة  ـ(ه

على املية الرئيسية عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقّوم هبا استثماراته ووحداته، وتقبل اشرتاكات املستثمرين ب ي عملة أخرى من العمالت الع
الصرف لتلك أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقا م بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر 

 العمالت عند تاريخ التحويل.

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 لصندوق لستثمارية االهداف األ (أ

 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح للنموصندوق الراجحي 
تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق. كما يوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق  فئات أوراق مالية متنوعة صناديق يف األصول

 لتحقيق منو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآلتية:
  40 %شهور(  3) سايبور 
 30 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 
 6%  ليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعيةمؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخل 
 24مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 

 
على ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية  وميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر اإلرشادي من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق.

 املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.



 .يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي تيلية اللماوراق ااأل نوع (ب

 جمموعة يفباتباع اسرتاتيجية استثمارية نشطة من خالل ختصيص األصول ذات الطرح العام  يهدف الصندوق لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق استثمارية أخرى
 ، ويتم معظمها وفق املؤشرات القياسية املعتمدة املخاطر من االدىن باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقق واليت لالستثمار االمثل التوزيع تضمن اليت الصناديق من خمتارة

 ويف ما يلي موجز ألنواع األصول اليت يستثمر هبا الصندوق بشكل أساسي:

 صناديق أدوات أسواق النقد •
 صناديق الدخل الثابت •
 صناديق األسهم •
 اليت ال تندرج حتت الفئات السابقة وتشمل الصناديق املتداولة/ والصناديق العقارية املتداولة صناديق فئات األوراق املالية األخرى •
 

 تثمار االسز تركية سياس (ج

 يف مذكور هو ما حسب األخرى، األصول فئات صناديق يف أقل وبنسبة ، األسهم صناديق يف عالية بنسبة استثماره يرتكز املخاطر متوسط صندوق هو الصندوق
 :التايل اجلدول

 

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

 .اسرتاتيجية مدير الصندوق حسب جليا أو/و عامليا الصندوق استثمارات توزيعيتم 

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

 املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى وذلك هبدف حتقيق واحملاسبية، املالية املعايري من جمموعة تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق صندوقال يسعى
على طرحها من قبل هيئة السوق  املوافقة متت عاماً  طرحاً  مطروحة استثمارية صناديق يف من خالل االستثمار  حسب طبيعة وأهداف الصندوق املخاطر من
 خاضع آخر بلد لتنظيم وفقا أجنبية أو/و خليجية تنظيمية هيئات من مرخصة عاملية أو خليجية استثمارية صناديق يف االستثمار للصندوق ميكن كما.  املالية

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %40 %0 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %30 %0 صناديق الدخل الثابت

 %100 %60 األسهم صناديق

اليت ال تندرج حتت الفئات السابقة وتشمل الصناديق صناديق فئات األوراق املالية األخرى 
 املتداولة/ والصناديق العقارية املتداولة

0% 40% 



 األصول فئات مجيع أو/و أحد يف يستثمر أن على الصندوق أهداف حتقيق لغرض اململكة يف االستثمار صناديق على املطبق لذلك األقل على مساوي لتنظيم
على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية تابعيه،  أو الصندوق مدير قبل من املدارة الصناديق ذلك ويشمل أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة يف املذكورة
 .للصندوق

 .كن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقيم ال تيالية اللموراق ااألأنواع  (و

 أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة يف صول اليت مت ذكرهااألسيقوم الصندوق باالستثمار يف فئات 

 .ستثمار فيهااال ندوقللصن يمك تيال رخألول اصألة أو الماليوراق األوع ان علىأي قيد آخر  (ز

 لن يستثمر الصندوق يف أوراق مالية غري اليت مت ذكرها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

 .أو مديرو صناديق آخرون مدير الصندوقاستثمار يديرها  ناديقصندوق أو صدات وح فيندوق الصول أصتثمار اسه فين يمكذي الد لحا (ح

الئحة صناديق االستثمار املذكورة يف قيود ب دون اإلخالليعترب الصندوق صندوق قابض هدفه االستثماري الرئيس استثمار اصوله يف  صناديق استثمار اخرى 
     االستثمار وأي تعديل عليها.

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 ألغراض سنة عن تزيد ال استحقاق ولفرتة الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 أقصى حبد الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق لق
 االسرتداد طلبات تغطية لغرض االقرتاض النسبة هذه من ويستثىن االستثمار،

 .يرللتعامل مع أي طرف نظ ىعلاألد الحفصاح عن إلا (ي

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

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

الصندوق املشار اليها يف شروط وأحكام اليت حتقق أهداف ارسات االستثمار اجليد واحلكيم ختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممالمدير الصندوق  يسعى
 الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للت كد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعة 
 طقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معني ما مل ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو من

 املعلومات وملخص الصندوق.
 عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غري ضرورية تتعلق ب هدافه االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

  املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلهورية اليت يكون الصندوق طرفها فيها 



  اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصخ عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار 
 نة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليد عن غسيل األموال ومتويل االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )جل

 التزام مدير الصندوق جبميع اللوائخ واألنظمة املتبعة. اإلرهاب لديه، للت كد من
 .إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه 
 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار. الت كد من 
 ت الت كد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليته مبا لقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و املستندات ذا

 صناديق االستثمار. الئحة، وأحكام العالقة
 .العمل ب مانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 40 %شهور(  3) سايبور 
 30 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 
 6%  مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 
 24 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 

 

   capital.com-www.alrajhi وميكن االطالع على معلومات املؤشر يف املوقع التايل

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 لغرض للهيئةجهة رقابية مما لة جلهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية املالية الصادرة عن اهليئة أو الصادرة عن  املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد
 أصول يمةق صايف من٪  10 ذلك أال يتجاوز وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن على اإلدارة الفعالة للمحفظة والتحوط من خماطر تقلب األسعار

 الصندوق

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  املخاطر، وتبعاً لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة اليتيت قيتد يكيتون هليتا أ يتر  متوسطيعترب الصندوق صندوق استثمار
 سليب على أداء الصندوق

  السيتيتيتابق األداءليتيتيس هنيتيتاك ت كييتيتيتد أن األهيتيتداف االسيتيتتثمارية للصيتيتيتندوق سيتيتوف تتحقيتيتق وذليتيتيتك ألن ويتيتروف السيتيتوق وطيتيتيترق التيتيتداول يف تغيتيتري مسيتيتيتتمر كميتيتا أن 
 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  أو املؤشر االسرتشادي للصندوق للصندوق

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


  مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو ميا ل األداء  الصندوق أو أن أداء خسائر كبريةأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتمب ن ال يوجد ضمان
 .السابق

  بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أنجيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار. 
  ،يف بيتيته  اشيتيترتكواأقيتيتل ميتيتن السيتيتعر اليتيتذي وقيتيتد يكيتيتون مبليتيتد االسيتيترتداد جييتيتب عليتيتى ميتيتالكي الوحيتيتدات أن ييتيتدركوا أويتيتم رمبيتيتا  سيتيترون جيتيتزءاً ميتيتن أو كاميتيتل اسيتيتتثمارهم

 قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات اسرتداد املبلد الذي استثمروه يف الصندوق.. وقد تنخفض الصندوق

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

نورد فيما يلي يستثمر الصندوق يف صناديق أخرى كصناديق البضائع واألسهم والصكوك ذات الطرح العام اليت تنطوي على خماطر معينة ولتوضيخ هذه املخاطر 
 بياناً ببعضها واليت قد تؤ ر على قيمة الوحدة: 

 
 مخاطر أسواق السلع

موردين  مبا أن صفقات الصندوق مجيعها تبدأ باستالم وعد غري ملزم من طرف راغب يف التمويل، عندها يقوم مدير الصندوق بشراء السلع املناسبة من
رة جداً قد ال يوا الطرف معتمدين يف أسواق السلع العاملية، ومن   يبيعها مدير الصندوق آجالً على الطرف الواعد بالشراء بربخ جدد. إال أنه ويف حاالت ناد

 يت به.  الواعد بوعده، عندها يضطر مدير الصندوق إىل إعادة السلع للمورد أو بيعها يف السوق بسعرها يف حينه والذي ميكن أن يكون أقل مما اشرت 

 مخاطر أسعار الفائدة

ستؤدى إىل تباينات يف عائد  فإن أي تغريات يف سوق أسعار الفائدة إن طبيعة استثمارات الصندوق )بضائع، صكوك(  عله يت  ر ب سعار الفائدة. وعليه ، 
 وكذلك بشكل غري مباشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول اليت يديرها الصندوق .   الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح

 مخاطر سوق األسهم

بذبات العالية، ويف الوقت ذاته ال يوجد أي ت كيد أو ضمان ب ن الصندوق يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة ملخاطر السوق والتذ
النوع من االستثمارات. كما أن املستثمر يدرك أن مجيع األسهم   سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا

الشركات اليت تت  ر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية. و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك 
ذات الطرح العام  من خماطر هذه التذبذبات  من خالل التوزيع النشط ألصول الصندوق بني صناديق األسهم وصناديق املضاربة يف البضائع وصناديق الصكوك

 ق املالية.املرخصة من هيئة السو 

 مخاطر العمالت

ق من ش نه ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات الصندو 
 أن يؤ ر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

)املتمول أو املشرتى باألجل يف عمليات صناديق املضاربة( يف سداد املستحقات أو االلتزامات املرتتبة  تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر
 عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد وائياً.



 المخاطر االقتصادية

اليت يستثمر فيها الصندوق، وعليه فإن أي تغيريات معاكسة ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغرايف لألسواق 
 يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أ ر سليب على قيمة أصول الصندوق. 

 مخاطر عدم الشرعية

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

 رات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من ش نه أن جيعل استثما

 مخاطر السيولة

سرتدة يف أي يوم يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات امل
 لصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لت جيل االسرتداد لتاريخ الحق. % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول ا10تقومي تعادل 

 المخاطر القانونية

اليت استثمر فيها قد تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وت يت تلك املخاطر من الشركات 
 ها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.الصندوق واحتمالية تعرض

 المخاطر السياسية

 أداء الصندوق قد يكون مت  را بتغري احلكومات أو احلروب أو يف حال تغيري القوانني يف تلك البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

يف الصناديق االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخاطر اليت قد يتعرض هلا ذلك الصندوق املستثمر به، وبالتايل ينت  عنه  استثمارات الصندوق
 تقلبات يف سعر الوحدة االساسية للصندوق والذي قد  فض من القيمة السوقية لالستثمارات، والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق

 مخاطر االستثمارات األخرى

ارية العقارية لغرض تنويع األصول، قد يستثمر الصندوق يف فئة أصول استثمارات أخرى مثل صناديق االستثمار العقارية املدرة للدخل، والصناديق االستثم
REITsوقد ختفض تلك  ، وصناديق اإلجارة وتعترب هذه االستثمارات، عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية مثل أسوق النقد والدخل الثابت

 االستثمارات من أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 مخاطر التمويل

الصندوق،  يف حال حصول مدير الصندوق على متويل لغرض االستثمار قد يت خر الصندوق عن سداد املبالد يف الوقت احملدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير
 يؤ ر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد 

 



 مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت

   الصندوق بناء على البح  والتحليل،فيها يتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار يف أدوات الدخل الثابت غري املصنفة ائتمانيا واليت يستثمر 
دي إىل خفض التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حي  أن أي ضعف يف الوضع املايل ملصدري أدوات الدخل الثابت رمبا يؤ 

 قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤ ر سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.

 مخاطر األسواق الناشئة

 أوراق مالية يف سوق أو أسواق ناشئة واليت قد تنطوي على خماطر مرتبطة باإلخفاق أو الت خر يف تسوية صفقات السوق وتسجيل قد يستثمر الصندوق يف
جام األسواق قد لمل بني طياته خماطرا أعلى من املتوسط واملعتاد. علما ب ن الكم األكرب من أح هذهوأمانة حف  األوراق املالية. كما أن االستثمار يف مثل 

سواق الناشئة فقد القيمة السوقية يف األسواق الناشئة عادة يكون مرتكزا يف عدد جدود من الشركات. ولذلك، يف حال استثمر يف أوراق مالية تستثمر يف األ
 على أداء الصندوق وسعر وحداته.يواجه الصندوق قدرا أكرب من تقلبات األسعار، وسيولة أقل مقارنًة باالستثمار يف أسواق أكثر تطورا مما قد يؤ ر سلبا 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء ت  ر إىل يؤدي قد الصندوق، مما مدير مووفي ومهارات قدرات على كبري بشكل الصندوق أداء يعتمد
 .مناسب بديل وجود وعدم غياهبم

 مخاطر تضارب المصالح

وق يف اختاذ تنش  هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤ ر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤ ر على قرارات مدير الصند
 القرارات االستثمارية مما قد يؤ ر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 مخاطر الُمصِدر

ُمصدر أو الطرف املقابل/ النظري، والتغريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملددة اليت تؤ ر سلبا على نوع معيتني ميتن وتشمل التغيريات يف الظروف املالية لل
 عر الوحدة سلبا.األوراق املالية أو املصدر، حي  إن ذلك األصل يت  ر بوضع املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمه وبالتايل ت  ر أداء الصندوق وس

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

 أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر املرتبطة هبا مراعاةمع  االشرتاك بالصندوق، الصفة هبذه اململكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص يلق أل
 مالية أوراق فئات صناديق يف األصول توزيع طريق عن احملدد املخاطر مستوى مع متناسب املال رأس يف منو لتحقيق يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون 

  .للصندوق الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة

 

 



 األرباح توزيع سياسة (ب

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

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس
156.23 3.28 11.75 1.86 

 

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

% العائد السنوي  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.86%  %6.68 %2.85 %-8.78 %1.32 17.35% 7.80%  0.72-%  8.64%  27.99%  

 

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

 % السنوي األداء 
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
1.86%  الصندوق %1.32 8.78-% %2.85 %6.68 

2.43%  االسترشاديالمؤشر  %0.32 4.83-% %5.29 %9.60 

 

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

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

 

 



  لصندوقا تقارير( 5

موقعنيتيتيتيتيتيتيتا االلكيتيتيتيتيتيتيترتوين  ل ليتيتيتيتيتيتك ميتيتيتيتيتيتيتن خيتيتيتيتيتيتالوذ مقابلليتيتيتيتيتيتيتى نسيتيتيتيتيتيتخ ميتيتيتيتيتيتيتن هيتيتيتيتيتيتذه القيتيتيتيتيتيتيتوائم دون يسيتيتيتيتيتيتتطيع ميتيتيتيتيتيتيتالكي الوحيتيتيتيتيتيتدات االسيتيتيتيتيتيتيتتثمارية واملسيتيتيتيتيتيتتثمرين احملتمليتيتيتيتيتيتيتني احلصيتيتيتيتيتيتول ع
capital.com-www.alrajhi  

 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

 .احلصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 
  15اليت ميتلكها وصايف قيمتها، وسجل جبميع الصفقات يفدم خالل احلصول على تقرير يتضمن صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات 

 يوم من كل صفقة.
 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
 دة احملددة يف الئحة اإلشعار ب ي تغيري يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التغيري قبل سريانه وفقا لنوع التغيري وامل

 صناديق االستثمار.
 اإلشعار ب ي تغري يف جملس إدارة الصندوق 
 بهااحلصول على نسخة جد ة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طل 
  يوما تقومييا، خبالف األحداث اليت تنص عليها الشروط  21قبل االواء مبدة ال تقل عن االشعار برغبة مدير الصندوق بإواء صندوق االستثمار

 املعلومات عليها. ومذكرةواألحكام 
 يف شروط وأحكام الصندوق، إال يف حالة مت االتفاق مع مالك الوحدة على أوقات خمتلفة أو تعذر ذلك نظراً السرتداد يف األوقات احملددة دفع عوائد ا

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

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

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

 احلاالت النا ة عن اإلةال اجلسيم أو التعدي أو التقصري.
 لك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوقفيما عدا خسارة ما. 
 شعارات وكشوفات يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها اإل

ى مدير الصندوق يتم إعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات علاحلساب املتعلقة باستثمارا م وأن مدير الصندوق 
مالك الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك اليت ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد 

عارات أو أية تنش  عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو الت كد من صحة املعلومات أو تصحيخ أية أخطاء مزعومة يف كشف احلساب أو اإلش
 معلومات أخرى.

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


  أي التزام على إذا كان مالك الوحدات خاضعاً لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن  ضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك
 الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

دوق بالكامل، إذا أصبخ يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم جدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصن
بب حدوث بعض التغيريات يف األنظمة اليت جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد محتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
 م مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو 

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 

 لى مالكي الوحدات املسجلني يف تاريخ سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالد املتبقية )إن وجدت( ع
 التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.

 .جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته 

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق ب صول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

 .فيها املستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 رسوم الحفظ

لالسيتتثمارات يف الصيتناديق االسيتتثمارية وتشيتمل الصيتناديق املتداوليتة/ الصيتناديق العقارييتة  قيميتة األصيتول ميتنسيتنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسيتوم حفيت  تعيتادل 
االسيتتثمارية وتشيتمل لالسيتتثمارات يف الصيتناديق  سيتنوياً ميتن قيميتة األصيتول (%0.20-%0.03) بيتني ترتاوح حف  رسوم ويتحمل، املتداولة يف السوق السعودية

 الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تتغري من وقت ألخر.

 الضرائب

 نظيتري أخيترى ألطيتراف تيتدفع اليتيت الرسيتوم أو الصيتندوق ميتع املربميتة العقيتود أو الصيتندوق عليتى فرضيتها ييتتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم



 رسوم التعامل

السيتائدة يف األسيتواق  األسيتعارحسيتب  اسيترتداد أو اشيترتاك رسيتوم ميتن تشيتمله مبيتا املالييتة االوراق وبييتع شيتراء عملييتاتالنا يتة عيتن  عميتوالت التيتداوليتحمل الصيتندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .

 رسوم أخرى

 إدارة الصيتيتيتندوقمكافيتيتيت ت أعضيتيتاء جمليتيتيتس سيتيتيتحمل الصيتيتيتندوق املصيتيتاريف الالزميتيتيتة والفعلييتيتة إلدارتيتيتيته، رسيتيتوم املراجعيتيتيتة ورسيتيتيتوم احلفيتيت  ورسيتيتيتوم النشيتيتر والرسيتيتيتوم الرقابييتيتة و 
ميتيتن متوسيتيتط صيتيتايف قيميتيتة  %0.25واملصيتيتروفات االخيتيترى، بشيتيترط أال يتجيتيتاوز إمجيتيتايل نسيتيتبة املصيتيتروفات األخيتيترى )باسيتيتتثناء مصيتيتاريف التعاميتيتل واحلفيتيت  والضيتيترائب( 

 يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000األصول السنوية أو )

 .صندوقالدفعها من قبل  وقت، و االتعابو  العموالتو  الخدماتل مقابب حسة كيفيع  م،  المصاريفو  الرسوم جميعح ضيو  جدول (ب

 للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال اإلدارة  رسوم
 .فيها املستثمر

 جمموع مكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق
يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله ، سنوياً  لاير 60,000  أقصى حبد

يومي  بشكل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه واية يف وختصم تراكميا

 أتعاب احملاسب القانوين املستقل
مبلد  ابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل ،  سنوياً  لاير 30,000   أقصى حبد

  يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 مصاريف التوزيع
 ملحتو تقديري على أساس سنوي  بلدحتتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف واية العام بشكل يومي تراكمياً 

حتسب بشكل مبلد  ابت على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000    أقصى حبد رسوم النشر يف موقع تداول 
 وتدفع يف واية العامتراكميا يومي 

تراكميا حتسب بشكل يومي مبلد  ابت على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500 الرسوم الرقابية 
 وتدفع يف واية العام

 حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف واية كل شهر رسوم احلف  
 ضريبة القيمة املضافةل*مجيع الرسوم أعاله غري شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 

 ذلكيدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتساب  التي الملكيةونقل  االستردادو  االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل (ج
 .المقابل

 ملدير وجيوز. اشرتاك كل  قيمة من أقصى كحد%  2 مبعدل مسرتدة غري بالصندوق اشرتاك عملية كل  عند مباشرة ختصم اشرتاك رسوم الصندوق مدير يستحق
 .النسبة هذه خفض اخلاص لتقديره وفقاً  الصندوق

 



 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد

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

 والعائد سعودي لاير مليون 10 يعادل الصندوق وحجم سعودي لاير 100,000 املستثمر املبلد أن بافرتاض أعاله املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضخ مثال
 %.10 يعادل املالية السنة واية يف احملقق

 إجمالي اصول الصندوق
بالريال رسوم ومصاريف الصندوق 

 السعودي
رسوم ومصاريف المستثمر بالريال 

 السعودي 
*االشرتاك رسوم  - 2,100 
احلف  رسوم  21,000 210 
املستقلني االدرة جملس اعضاء مكافاة  60,000 600 
احلسابات مراجع  رسوم  31,500 315 

التوزيع مصاريف  50,000 500 
الرقابية الرسوم  7,500 75 
تداول رسوم  5,250 53 
  1,837.50   183,750   ***اإلدارة رسوم

** السنوية واملصاريف الرسوم جمموع   359,000   3,590  
املال رأس% + 10 االفرتاضي العائد  11,000,000 110,000 
املالية السنة واية االفرتاضي االستثمار صايف   10,641,000   106,410  

 مباشرة وتكون غري متضمنة يف مبلد االستثمار.*  تدفع رسوم االشرتاك من قبل املستثمر 
 .يف ما عدا الرسوم املعفاة أو اليت ال ينطبق عليها رسوم الضريبةأعاله شاملة ضريبة القيمة املضافة يف املثال **مجيع الرسوم 

 (%1.75واليت تعادل يف مثالنا هذا ) اإلدارية الرسوم حي  من الصناديق أعلى يف األقصى باحلد االستثمار بافرتاض*** 

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل و تقويم أصآلية تفاصيل  (أ

 :يلي كما تقويم يوم كل في الصندوق أصول بتقويم الصندوق مدير يقوم
 يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر مل ذاإ .مضافاً إليها األرباح املستحقة إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم
 حال يفو  املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من ذات الطرح العاماالستثمار  صناديق يف االستثمار تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي

 عائد احتسابأما استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم  عنه معلن سعر خرآ اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف
 .للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من املنقضية الفرتة



 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

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

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ .  كما سيتم سيتم تو يق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند 
% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فوراً يف موقع الراجحي املالية وموقع تداول 0.5إبالغ اهليئة فوراً عن أي خط  يف التقومي أو التسعري تشكل نسبته 

 ويف تقارير الصندوق.

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

 عدد إمجايل على مقسومة (املرتاكمة املصروفات ناقصاً  املستحقات ناقصاً  األصول إمجايل): التالية املعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صايفيتم حساب 
 يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق أصول قيمة صايف تقومي ويتم. العالقة ذي التقومي يوم يف القائمة الصندوق وحدات
 .التقومي تاريخ يف السائدة الصرف ب سعار السعودي الريال بعملة تقوميها إعادة

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 العميتيتل ييتوم يف الشيتيتركة موقيتع يف الوحيتيتدة سيتعر نشيتيتر وييتتم التعاميتيتل، ييتوم يليتيتي اليتذي العميتل ييتيتوم يف مسيتاءً  اخلامسيتيتة السيتاعة قبيتيتل تيتداول موقيتيتع يف الوحيتدة سيتيتعر نشيتر سيتيتم
 .التقومي يوم يلي الذي

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 م.1998نوفمرب  28هيت املوافق 1419شعبان 9عمله يف الصندوق بدأ وقد املدة جدد غري مفتوح صندوق يعترب الصندوق

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

 )سعودي لاير 3.75 (واليت تعادل دوالر أمريكي  1 سعر الوحدة عند بداية الطرح  يساوي

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

بسعر الوحدة املعلن عنه (  واألربعاءاال نني  )يومتعامل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم والتحويل يسمخ باالشرتاك واالسرتداد 
السابق ليوم يوم العمل من  الساعة اخلامسة مساءً  والتحويل قبل. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد التعامليف اليوم الذي يلي يوم 

 .عاملالت



 المدةو  الطلبات تقديم مكانو  للملكية األدنى الحدو  االستردادو  لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستر وا االشتراك إجراءات تحتويأن  يجب (ج
 .)حيثما ينطبق) الملكيةأو نقل  االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين

لاير سعودي واحلد االدىن  3,750للرصيد  واحلد األدىن لالشرتاك اإلضايف ، وهو احلد األدىن لاير سعودياالف  7,500احلد االدىن لالشرتاك يف الصندوق 
 للربام  االدخارية واالستثمارية. النسب هذه خفض الصندوق ملدير وجيوزلاير سعودي  3,750لالسرتداد 

عن طريق فروع الشركة املعتمدة خالل ساعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي بيانات يومياً  التحول بني الصناديق يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو
 إ بات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

اليتيت  عاميتلقبيتل إقفيتال العميتل يف الييتوم اخليتامس التيتايل لنقطيتة التوحبد أقصى  التعامل، ليوم التايل العمل يوم يفسيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة 
ر الصندوق، أيهميتا مت فيها حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدي

 ي يت الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

الصندوق بإعداد سجل  مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثه بشكل مستمر عند حصول أي تغيريات يف املعلومات حسب الالئحة سيقوم مدير 
 فقط. وحفظه يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات املعين

 تثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوقاس ـ(ه

، املربميتيتة ميتيتع لصيتيتاحل املسيتيتتثمرين بالصيتيتندوق ق النقيتيتداسيتيتو أ صيتيتفقاتو  أميتيتوال االكتتيتيتاب املسيتيتتلمة خيتيتالل فيتيترتة الطيتيترح األوىل سيتيتيتم اسيتيتتثمارها يف صيتيتناديق أسيتيتواق النقيتيتد
إىل احليتيتيتد األدىن املطليتيتيتوب أو الوقيتيتيتت احمليتيتيتدد لبيتيتيتدء عميتيتيتل ، إىل حيتيتيتني الوصيتيتيتول خيتيتيتارج اململكيتيتيتة ةطيتيتيترف خاضيتيتيتع لتنظيتيتيتيم مؤسسيتيتيتة النقيتيتيتد أو هليئيتيتيتة رقابييتيتيتة مما ليتيتيتة للمؤسسيتيتيت

 .الصندوق

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

الصندوق،  عمل الستمراريتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما  ص املتطلب الالزم 
الصندوق لتصحيخ ذلك حسب اإلجراءات النظامية املمكنة ويف ( ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير 10ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن )

اً إلجراءات حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إواء الصندوق وفق
 املعلومات. اإلواء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية



 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق لقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 أو عيتام بشيتكل إميتا االسيتتثمار صيتندوق ميلكهيتا اليتيت األخيترى األصيتول أو املالييتة األوراق ميتع التعاميتل فيهيتا ييتتم اليتيت الرئيسيتة السيتوق يف التعاميتل تعلييتق مت إذا -

جييتوز مليتدير الصيتندوق ت جييتل اسيترتداد .الصيتندوق أصيتول قيميتة صيتايف إىل نسيتبة مهميتة أويتا معقيتول بشيتكل الصيتندوق ميتدير ييترى اليتيت الصيتندوق أصيتول إىل بالنسيتبة
 يف أي ييتوم تعاميتلالوحيتدات كحيتد أقصيتى إىل ييتوم التعاميتل التيتايل. وليتدث ذليتك، إذا بليتد إمجيتايل نسيتبة مجييتع طلبيتات االسيترتداد مليتالكي الوحيتدات واملطليتوب تلبيتهيتا 

 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10)

جمليتس إدارة وأميتيتني حيتال تعلييتيتق تقيتومي الصيتيتندوق، سيتيتخذ ميتيتدير الصيتندوق االجيتيتراءات الالزميتة ميتيتع االخيتذ باالعتبيتيتار امليتدة الضيتيترورية وامليتربرات ومراجعيتيتة التعلييتق ميتيتع يف 
هيئيتة السيتوق املالييتة وميتالكي  احلف  بصيتورة منتظميتة. كميتا سيتيتم إشيتعار هيئيتة السيتوق املالييتة وميتالكي الوحيتدات فيتورا بيت ي تعلييتق ميتع توضيتيخ أسيتباب التعلييتق، وإشيتعار

ق واملوقيتيتع اإللكيتيترتوين الوحيتيتدات فيتيتور انتهيتيتاء التعلييتيتق بالطريقيتيتة نفسيتيتها املسيتيتتخدمة يف اإلشيتيتعار  عيتيتن التعلييتيتق واإلفصيتيتاح عيتيتن ذليتيتك يف املواقيتيتع اإللكيتيترتوين مليتيتدير الصيتيتندو 
 للسوق.

 نظيتام أو املالييتة السيتوق هيئيتة لليتوائخ خمالفيتة االشيترتاك هيتذا عليتى يرتتيتب أنيته الصيتندوق ميتدير رأى حيتال يف الصيتندوق يف اشيترتاك طليتب أي رفيتض الصيتندوق ملدير ولق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة لقق االشرتاك طلب رفض كان  إذا أو األموال غسل مكافحة

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

ويتم معاملة كل طلب على حدة حبي  إذا  اوز  الطلب استالم أولويةيف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
دمي التعليمات اخلاصة % سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلبا م قبل املوعد النهائي لتق10إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد 

 صندوق، فعندئذ جيب اسرتداد وحدات املستثمرين بالكاملبال لالستمرار. فإذا اخنفضت قيمة الوحدات عن احلد األدىن املطلوب  األسبقية حبسبباالسرتداد 

  :خصائص الوحدات( 8

شيتكل وحيتدات  جيوز ملدير الصندوق أن ُيصدر عدداً غري جيتدود ميتن الوحيتدات متسيتاوية القيميتة تكيتون مجيعهيتا ميتن فئيتة واحيتدة. ويكيتون االشيترتاك يف الصيتندوق عليتى
 متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

 للجمهيتور وإتاحتهيتا التقيتارير إعيتداد ميتن االنتهيتاء وسيتيتم املراجعيتة والسيتنوية األولييتة املالييتة القيتوائم تتضيتمن واليت وسنوية أولية مالية تقارير بإعداد الصندوق مدير سيقوم
  .هبا املستثمر بالصناديق اخلاصة التقارير إصدار من يوماً ( 21) تتجاوز ال مدة خالل

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

. اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة أي خالل من أو( اإللكرتوين الربيد أو/و الربيدي العنوان) للمستثمر املسجل العنوان على بالصندوق اخلاصة اإلشعارات ترسل
 تلك إرسال تاريخ من تقوميياً  يوماً  (45) وأربعون مخسة فرتة خالل وذلك اإلشعار أو التقارير يف أخطاء أية اكتشاف حال يف الصندوق مدير إخطار وجيب

 .وحامسة وائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبخ ذلك وبعد التقارير، أو اإلشعارات



 .1999-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

 موقع شركة السوق املالية تداول  وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون 
www.Tadawul.com.sa   أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوينcapital.com-www.alrajhi 

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

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

املستخدمة أعضاء من بينهم عضوان مستقالن ينطبق عليهم التعريف الوارد يف قائمة املصطلحات  الث   يشرف على الصندوق جملس إدارة مكون من -1
 يف لوائخ اهليئة، ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:

  عضو غير مستقل( -الشيخ/ أنس بن عبداهلل العيسى( 
 )السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل 
 )السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

لميتيتل شيتيتهادة املاجسيتيتتري ميتيتن املعهيتيتد العيتيتايل للقضيتيتاء جبامعيتيتة  ،2010منيتيتذ شيتيتهر سيتيتبتمرب  أميتيتني اهليئيتيتة الشيتيترعية وميتيتدير اإلدارة الشيتيترعية بشيتيتركة الراجحيتيتي املالييتيتة
عميتل يف الرقابيتة الشيترعية مبصيترف الراجحيتي، كميتا عميتل يف جامعيتة اإلميتام  اإلمام جمد بن سعود اإلسالمية، ولمل بكالوريوس الشريعة من اجلامعيتة نفسيتها،
 و يف اجلمعية الفقهية السعودية، وشارك يف عدد من الندوات واملؤمترات.جمد بن سعود اإلسالمية، له مساةات يف جمال االستشارات الشرعية وهو عض

 

 

 السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل(

، 2008يعميتيتل يف وويفيتيتة مستشيتيتار اقتصيتيتادي يف وحيتيتدة االحتيتيتاد النقيتيتدي مبجليتيتس التعيتيتاون ليتيتدول اخلليتيتي  العربييتيتة منيتيتذ شيتيتهر يولييتيتو    السيتيتيد/ خاليتيتد آل الشيتيتيخ
عيتيتريب لميتل شيتيتهادة املاجسيتتري يف االقتصيتيتاد وبكيتيتالوريوس احملاسيتبة ميتيتن جامعيتة املليتيتك سيتيتعود. هيتذا وقيتيتد عميتل كمستشيتيتار اقتصيتيتادي يف كيتل ميتيتن مؤسسيتة النقيتيتد ال

 الستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.واإلدارة العامة ل

 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(

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


. وقبيتل التحاقيته بصيتندوق التنمييتة 2016السيد/ فراس السعيد يشغل منصب نائب املدير العام لالسيتتثمار واخلزينيتة ليتدى صيتندوق التنمييتة الزراعييتة منيتذ عيتام 
لييتة واخليتدمات املصيترفية عيتام يف االدارة املا 15الزراعية عمل السيد فراس كرئيس للخدمات املالية واالستشارية لدى شركة سدرة املالية ولدييته خيتربة تزييتد عيتن 

 االستثمارية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب والعلوم االجتماعية من جامعة مارميونت االمريكية. 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.
على  املوافقة – على سبيل املثال ال احلصر -ويشمل ذلك  اجلوهرية اليت يكون الصندوق العام طرفاً فيها، والقرارات والتقارير على مجيع العقود املوافقة -

استثمارات  ش ن أي يف لقرارات االستثماريةل اً العقود املربمة وفقوال يشمل ذلك  ،للصندوق، وعقود تقدمي خدمات احلف  عقود تقدمي خدمات اإلدارة
 .هبا يف املستقبل قام هبا الصندوق أو سيقوم

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويت املتعلقة ب صول الصندوق. -
 .الصندوقمدير يفصخ عنه مصاحل  عارضت املصادقة على أياملوافقة أو  ومىت كان ذلك مناسباً، اإلشراف، -
القوانني  مجيعالصندوق ملراجعة التزام لديه  املطابقة وااللتزاموااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتني سنوياً على األقل مع جلنة املطابقة االجتماع -

 .عليها يف الئحة صناديق االستثماراملتطلبات املنصوص  - املثال ال احلصر على سبيل -، ويشمل ذلك واألنظمة واللوائخ ذات العالقة
إفصاحات تتعلق بالصندوق  يتضمن أم غريه(كان عقداً أسواء ) الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخرمن اكتمال ودقة شروط وأحكام  الت كد -

 .الئحة صناديق االستثمار أحكام الت كد من توافق ما سبق معإضافة إىل  ،العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام
ومذكرة  وأحكام الصندوق وشروط الئحة صناديق االستثمارألحكام  مالكي الوحدات وفقاً  لقق مصلحة من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا الت كد -

 .املعلومات
 الوحدات. مالكي مصلحة لقق ومبا ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن ب مانة العمل -

 تدوين جاضر االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها اجمللس.-

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

 لاير سعوديم كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني. 60,000املكاف ت املتوقع دفعها إىل جملس إدارة الصندوق تصل إىل م

 

 

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

مشاهبة ألهداف الصندوق سواًء كانت تدار من قبل مدير  استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء يف أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة جملس ألعضاء ميكن
 على ينطوي موقف يف أنه ألعماله ممارسته نطاق يف الصندوق إدارة جملس أعضاء أحد جيد أن املمكن فمن ولذلكالصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 مالكي مصاحل لقق مبا بالتصرف لتزاماتها اإلدارة جملس عضو يراعي سوف احلاالت هذه ويف .الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف جتمل عارضت
  اه التزاماته لإغفا دون عملياً  ممكنة درجة إىل وحرص نية وحسن ب مانةبالعمل  ومسؤوليته كعضو جملس إدارة بالصندوق وذلك رهدو حسب  املعنيني الوحدات



أعضاء التصويت إذا رأى  عن العضو ذلك ميتنع سوف التصويت تطلبت اليت احلاالت ويف املصاحل يف جتمل ارضتع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال
بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق  قمتحق تعارض يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق املعلومات مذكرة إعداد اريخت إىل أنه علما جملس اإلدارة وجوب ذلك.

 ومصاحل الصندوق.

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و 

 –جيتهيتد ميتدير الصيتندوق لبييتان وحتيتدي  يدرك املستثمر يف هذا الصندوق أن أعضاء جملس اإلدارة قد يكون هلم عضيتويات مما ليتة يف صيتناديق اسيتتثمارية أخيترى، و 
 مجييتيتع أمسيتيتاء الصيتيتناديق االسيتيتتثمارية امليتيتدارة ميتيتن قبيتيتل الشيتيتركة اليتيتيت ليتيتل فيهيتيتا أحيتيتد أو مجييتيتع أعضيتيتاء جمليتيتس اإلدارة. اجليتيتدول التيتيتايل يوضيتيتخ عضيتيتويات –ميتيتن حيتيتني آلخيتيتر 

 ربية السعودية.أعضاء جملس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة الع
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    صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

    الراجحي للصكوك صندوق
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    صندوق الراجحي احملاف  متعدد األصول
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    صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية

    صندوق الراجحي لألسهم العاملية

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربيتاح )أسيتهم منطقيتة الشيترق 
 األوسط ومشال أفريقيا(

   

    لقطاع املواد األساسيةصندوق الراجحي 

صيتيتيتيتيتيتندوق الراجحيتيتيتيتيتيتي إم إس سيتيتيتيتيتيتي أي ملؤشيتيتيتيتيتيتر األسيتيتيتيتيتيتهم السيتيتيتيتيتيتعودية متعيتيتيتيتيتيتدد 
 العوامل

   

    للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 



    صندوق الراجحي املتنوع للدخل

    صندوق الراجحي ريت

    صندوق شعاع وادي اهلدا
 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و  هيئةأعضاء  أسماء (أ

 ( أعضاء هم:3تتكون اهليئة الشرعية للصندوق من  ال ة )

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

يعميتل رئيسيتاً للهيئيتة الشيتيترعية يف ميتيتام جميتد بيتن سيتعود اإلسيتيتالمية، و حصيتل اليتدكتور صيتاحل عليتيتى الشيتهادة اجلامعييتة وشيتهادة املاجسيتيتتري واليتدكتوراه ميتن جامعيتة اإل 
 البحرين –شركة تكافل الراجحي للت مني التعاوين، وهو جامي وجكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعاون اخلليجي 

  الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(فضيلة 

استئناف يف  حصل الدكتور سليمان على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام جمد بن سعود اإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي
 .اجمللس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(

يف  تور سيتعد عليتى الشيتهادة اجلامعييتة واملاجسيتتري واليتدكتوراه ميتن جامعيتة اإلميتام جميتد بيتن سيتعود اإلسيتالمية، ويعميتل حالييتاً )أسيتتاذ( يف قسيتم الفقيته حصل الدك
هيئيتيتة كبيتيتار العلميتيتاء باململكيتيتة  سيتيتابق ليتيتدى ، وهيتيتو عضيتيتوالسيتيتعودية الفقهييتيتة للجمعييتيتة ورئيسيتيتاً  الرييتيتاض -كلييتيتة الشيتيتريعة جبامعيتيتة اإلميتيتام جميتيتد بيتيتن سيتيتعود اإلسيتيتالمية

  .العربية السعودية

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

 .يعةالشيتيتر دراسيتيتة ومراجعيتيتة شيتيتروط وأحيتيتكام الصنيتيتدوق وأهيتيتدافه وسياسيتيتاته االسيتيتتثمارية، للت كد من تقيدهيتيتا ب حيتيتكام  .1
 الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية.تقدمي الرأي  .2
 على مدير الصندوق التقيد هبا خالل إدارته الستثمارات الصندوق. جيبحتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت  .3
 والت كد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4
 ندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية احملددة.مراقبة استثمارات الص .5

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج



 ال لمَّل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية

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

 الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق واليت تشمل ما ي يت: والبضائع حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم

 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 هي أن يدفع شخص ماالً إىل آخر ليّتجر به، ويتقامسان الربخ بينهما حبسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

 املضارب استثمار واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل
يق ربخ مناسب، على أن يكون الربخ موزعًا بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة املالية على أرباب املال أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتق

 و سر املضارب جهده وعمله فقط.
 

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

 واليت تشمل ما ي يت:
 يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن(   بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت: .2

 ى املشرتي.ومبوجب الو ائق املعينة هلا، قبل البيع عل –ب رقامها ومكاوا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -
 ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها الت جيل من الذهب والفضة والعمالت. -
 ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل. -
 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال جيوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشرتاها الصندوق لنفسه. -

 تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا النشاط يف موجوداته االستثمارية. ال جيوز .3
احلال  ال جيوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ جيب يف هذه .4

 بيع الدين. تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام
 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق  ما ي يت:
 

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

 األغراض واألنشطة املباحة. وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها وفق شروط البيع وأحكامه.النوع األول: الشركات املساةة ذات  -ث
وية، وشركات اجملون النوع الثاين: الشركات املساةة ذات األغراض واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبد وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الرب -ج

 اخلليعة، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا. وهذه الشركات ال جيوز االستثمارواألفالم 
 واملتاجرة ب سهمها مطلقاً.

ل تعاملها بالربا اقرتاضا أو إيداعاً. وقد النوع الثال : الشركات املساةة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامال ا أمور جرمة، مث -ح
 قررت اهليئة بش ن هذا النوع )النوع الثال ( من الشركات املساةة ما ي يت:



 أواًل: جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املساةة الضوابط اآلتية:

حلاجة، فإذا وجدت شركات مساةة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب االكتفاء إن جواز التعامل ب سهم تلك الشركات مقيد با -
 هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.

( من إمجايل القيمة السوقية ما مل تقل ٪30)-سواء أكان قرضًا طويل األجل أم قرضًا قصري األجل–أال يتجاوز إمجايل املبلد املقرتض بالربا  -
 لدفرتية، علماً أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.عن القيمة ا

( من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد نا اً عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ٪5أال يتجاوز مقدار اإليراد النات  من عنصر جرم ) -
نشاط جرم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك. وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها، ويراعى يف ذلك جانب  ممارسة

 االحتياط.
 وما ورد من حتديد للنسب مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء. -

الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان على أال تتجاوز مدة   انياً: إذا تغريت أوضاع الشركات حبي  ال تنطبق عليها
 االنتظار تسعني يوماً من تاريخ العلم بتغريها.

حة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية  الثاً: يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موض
 أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غري مدققة.

 رابعاً: ال جيوز االشرتاك يف ت سيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل جرم يف أنشطتها أو أغراضها.

تثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي رحبه السنوي، وتعين املتاجرة: البيع ويعين االس-خامساً: تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم، 
سواء  قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغريها على سبيل  -والشراء بقصد الربخ من الفرق بني السعرين

اول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغري كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة التوسط )السمسرة( كما يف حالة الوساطة يف التد
 عن الغري والتوكيل للغري كما يف إدارة احملاف  االستثمارية.

 الشرعية اهليئة ضوابط حسب األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىلسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

روع معني أو تعريف الصكوك: هي و ائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مش
 ها فيما أصدرت من أجله.نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدام

 الضوابط الشرعية:
 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما ي يت:  

 أن يكون الصك جمازاً من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية. .1
ع، أو اإلجارة أو البيع وغريها، وأن تكون مستوفية أن لكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصنا  .2

 ألركاوا وشروطها.
 أال تشتمل و ائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو الغرر أو الضرر أوغريها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية. .3



 ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط.أال تشتمل و ائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس  .4
 جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غريها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5
 إذا كانت أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ
 خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداوهلا.إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو  .ب
فال  إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيك الديون أو النقود أو ةا معاً  .ت

  من تداوله. جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األعيان وحنوه فال مانع

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية
 امللك فهداملركز الرئيس ، طريق 

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

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

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

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

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


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

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

 378,737,840 صايف الدخل
 

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

 تالية أسمائهم:الصندوق من األعضاء المدير يتكون مجلس إدارة 
 رئيس مجلس اإلدارة - عبد اهلل بن سليمان الراجحي 

 .رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -
 .تنفيذي غري/اإلدارة جملس رئيس - التعاوين ) تكافل الراجحي(شركة الراجحي للت مني  -
 .تنفيذي غري/اإلدارة جملس رئيس -شركة جمموعة الراجحي القابضة  -
 .رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -للبرتوكيماويات شركة الفارايب -
 .رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الفارايب لالستثمار  -
 .رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي - رتوكيماوياتللبينبع  شركة الفارايب -
 .رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفارايب -
 .رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -
 .رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -
 .غري تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -
 .غري تنفيذي -جبيل السعودية حللول أنسجة األرضيات شركة  -
 غري تنفيذي . –شركة الرؤية اخلضراء لألجنيلة الصناعية  -

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

 .جملس إدارة/غري تنفيذي عضو -شركة الراجحي واملسفر الزراعية ذ.م.م -
 .جملس إدارة/غري تنفيذي عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -
 .جملس إدارة/غري تنفيذي عضو -شركة صاحل عبدالعزيز الراجحي وشركاه احملدودة -

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غري/إدارة جملس عضو – ايه آي جي العريبشركة ميتاليف  -
 

  عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  بن سعودفيصل 
 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك احملدودة -
 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -شركة منتجات البالستيك السعودية احملدودة -

 



 عضو مجلس إدارة )رئيس لجنة االلتزام( - صالح بن علي أبا الخيل 
 .تنفيذي غري/إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 .تنفيذي غري/دارةإلا جملسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 
  عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

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

 .االستثمار دوقبصنق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا (ح

 ومات مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مصاحل حاملي الوحدات يف اطار مذكرة املعل
 ارمن الئحة صناديق االستثم 41وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة وممارساته  استثمار الصندوقوالشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

  إدارة الصندوق االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والت كد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليد جملس
 ب ي خمالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء ب ي طلبات اسرتداد جتملة 
  حاجة لذلك. ىرأا صندوق من الباطن إذلق ملدير الصندوق تعيني مدير 

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

 يوجدال 

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

 يوجد ال

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

 آخر تدبري أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (ث
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا تراه
 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .8
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .9

 . التنفيذية لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .10



 الصندوق مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .11
 .الصندوق أصول ادارة على قادر

 .جوهرية أةية ذات أوا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12
 )أ( أعاله. الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من ب ي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب (ج
 تسهيل على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحيا ا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ح

 الصندوق مدير على وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 اليت خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل
 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان  حيثما ينقل ان  املعزول

 

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 م البالد املاليةشركة البالد لالستثمار م

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 الصندوق. أصول حف   ص ما يف اإلدارية التدابري مجيع واختاذ الوحدات مالكي مجيع عن نيابة الصندوق أصول ومحاية حف  عن املسؤول هو احلف  أمني

mailto:clientservices@albilad-capital.com
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 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

 .نيابة عنه يف األسواق احمللية أو اخلارجيةلق ألمني احلف  تكليف أي طرف  ال  للقيام جبزء من مهام أمني احلف  أو مجيعها 

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

 :أي من احلاالت اآلتية حال وقوع يف مناسباً تراه  أو اختاذ أي تدبري املعني من مدير الصندوقف  احلللهيئة عزل أمني  (ج

 الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلف أمني احلف  عن ممارسة  توقف. 

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلف  أو سحبه  أمني احلف ترخيص  إلغاء 

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلف .أمني احلف  إللغاء  إىل اهليئة منطلب  تقدمي 

 التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل  احلف  قد أخإذا رأت اهليئة أن أمني. 

 أةية جوهرية. ذات اأو -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى 

 حف  بديل وفقاً لتعليمات اهليئة، كما فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني إذا مارست اهليئة أياً من صالحيا ا وفقاً للفقرة )أ( من هذه املادة، (د
تسهيل النقل السلس للمسيتؤوليات إىل أميتني احلفيت  البيتديل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلف  املعزول يتعني على مدير الصندوق

ووفقيتيتاً  أن ينقيتيتل، حيثميتيتا كيتيتان ذليتيتك ضيتيترورياً ومناسيتيتباً  ( يوميتيتاً األوىل ميتيتن تعييتيتني أميتيتني احلفيتيت  البيتيتديل. وجييتيتب عليتيتى أميتيتني احلفيتيت  املعيتيتزول60)يت وذليتيتك خيتيتالل اليتيت
 ، إىل أمني احلف  البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.لتقدير اهليئة احملض

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

  أن عيتيتزل أميتيتني احلفيتيت  يف مصيتيتلحة ميتيتالكي الوحيتيتدات،  معقيتيتول ى بشيتيتكلرأإذا  كتيتيتايبمبوجيتيتب إشيتيتعار   املعيتيتني ميتيتن قبليتيتهفيتيت  احلأميتيتني عيتيتزل  الصيتيتندوقجييتيتوز مليتيتدير
 .وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

 ميتن هيتذه  (أ) لفقيترةوفقيتاً لصيتادر الكتيتايب الإلشيتعار اأمني احلفيت   من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيني بديل له أمني احلف  عزل إذا جيب على مدير الصندوق
تسيتهيل النقيتل السيتلس للمسيتؤوليات إىل أميتني احلفيت  البيتديل. وجييتب عليتى ل ميتدير الصيتندوقالتعاون بشيتكل كاميتل ميتع  املادة. وجيب على أمني احلف  املعزول

 ستثمار ذي العالقة.أمني احلف  املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إىل أمني احلف  البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق اال

  عيتيتن قياميتيته بتعييتيتني أميتيتني حفيتيت  بيتيتديل، وجييتيتب عليتيتى ميتيتدير الصيتيتندوق العيتيتام كيتيتذلك اإلفصيتيتاح يف  اإللكيتيترتوين موقعيتيته اإلفصيتيتاح فيتيتوراً يفجييتب عليتيتى ميتيتدير الصيتيتندوق
 املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حف  بديل للصندوق العام.

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد



 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 الرياض -شارع العليا العام
  الدور الثاين -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 

 
 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادو وصف األد( 

 وتشتمل مسؤوليات الموزع على التالي:، تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق

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

 مالءمة االستثمار للعميل وفقاً للوائخ واألنظمة السعودية.
الصفقات، والرد على مجيع استفسارات مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدمي التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشمله من تقارير دورية وتقارير ت كيد إمتام  (4

 وطلبات املستثمرين، وتقدمي التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.
 حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5
 الت كد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام اليت تقدم للعمالء وأي حتديثات وتغيريات عليها. (6

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ
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 يون  إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية
 طريق امللك فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 
 اململكة العربية السعودية

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

 
 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 يف عليهيتا املتعيتارف املراجعيتة ملعيتايري وفقيتاً  تمتيت واليتيت هبيتا يقيتوم اليتيت املراجعيتة لأعميتا إىل اسيتتناداً  املالييتة القيتوائم عليتى اليترأي إبيتداء يف القيتانوين احملاسيتب مسيتؤوليةتتمثيتل 
 بيت ن الت كيتد ميتن معقوليتة درجيتة عليتى لللحصيتو  املراجعيتة لأعميتا تنفييتذو  وختطيتيط ملهنيتةا أخالقييتات مبتطلبيتات احملاسيتب التيتزام تطليتبت واليتيت السيتعودية العربييتة اململكيتة
 يف اليتواردة واإليضاحات للمبالد مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمن. تيةهر اجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم
 للقيتوائم العيتام العيترض قييتيمت إىل باإلضيتافة املسيتتخدمة احملاسيتبية التقيتديرات ومعقولييتة املتبعيتة احملاسيتبية السياسيتات مالءميتة ميتدى قييتيمت إىل باإلضيتافة .املالييتة القيتوائم
 .املالية

 : ىمعلومات أخر( 17

 لمصالح عند طلبها بدون أي مقابل.معالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات و سيتم تقديم  (أ

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

كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك. وجيوز ملدير %  2يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غري مسرتدة مبعدل 
 اخلاص خفض هذه النسبة. الصندوق وفقاً لتقديره

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

إن  .الزكاة فيه  ب الذي اليوم يف االستثمارية الوحدات سعر من% 2.5 وهي التجارة، عروض زكاة ألحكام وفقاً  بنفسه ماله زكاة استخراج املستثمر يتوىل
بشكل منفصل وفقاً الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبة 

  .لنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذيةل

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د
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  الية مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق امليدعو
اً من يوم 21أيام وال تزيد عن  10السعودية متداولم، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلف  مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ُقرت ح. كما يتعني 
على مدير تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن لدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 املالية.الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق ب ي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق 
  أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون

 % على األقل من وحدات الصندوق.25ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 
  على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من % 
 رتوين وعلى يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع  ان من خالل اإلعالن على موقعه اإللك

ودية متداولم ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلف  مع إعطاء مهلة ال تقل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السع
أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات،  5عن 

 ، نصاباً قانونياً.احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني
 .لق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات 

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق بالكاميتل، إذا يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم جدد لتصفيته. وميتع ذليتك، فإنيته سيتيكون مليتدير الصيتندوق احليتق يف تصيتفية الصيتن
بب حيتدوث بعيتيتض التغييتيتريات يف أصيتبخ جلييتيتاً أن حجيتم أصيتيتول الصيتندوق ال ييتيتربر االسيتيتتمرار يف إدارتيته بطريقيتيتة عملييتة ومالئميتيتة وجمدييتة ميتيتن الناحييتيتة االقتصيتادية أو بسيتيت

ن قبيتل هيئيتة السيتوق املالييتة وذليتك بعيتد دون احليتد األدىن املسيتموح بيته السيتتمرار الصيتندوق واحمليتدد ميتاألنظمة اليت حتكيتم إدارة الصيتندوق، أو اخنفيتض حجيتم الصيتندوق 
 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير 

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
 تصيتفية عليتى سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالد املتبقية )إن وجدت( على مالكي الوحدات املسجلني يف تاريخ ال

 أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.
 ه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقع 

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

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

 ر الصيتندوق يف حالة طلب اجلهات القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائ  أي شكوى صادرة عن أي مستثمر من املستثمرين يف الصندوق، فعلى ميتدي
 تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

  مبعاجلة الشكاوى حال طلبها.يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة 
  إدارة شيتكاوى املسيتتثمرين، كميتا  -يوم عمل، لق للمشرتك إيداع شكواه لدى هيئة السيتوق املالييتة 15ويف حالة تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خالل

ميي ميتيتن تيتيتاريخ إييتيتداع الشيتيتكوى ليتيتدى اهليئيتيتة، إال إذا ( ييتيتوم تقيتيتو 90ليتيتق للمشيتيترتك إييتيتداع شيتيتكواه ليتيتدى جلنيتيتة الفصيتيتل يف منازعيتيتات األوراق املالييتيتة بعيتيتد مضيتيتي ميتيتدة )
 اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

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



تعيتيتديالت الحقيتيتة يف املسيتيتتقبل لتليتيتك األنظميتيتة مبيتيتا ال  ة السيتيتعودية السيتيتارية املفعيتيتول وأليالعربييتيتشيتيتروط وأحكيتيتام الصيتيتندوق ألنظميتيتة اململكيتيتة ميتيتذكرة املعلوميتيتات و ختضيتيتع 
 فصل يف منازعات األوراق املالية. الف الضوابط الشرعية  املعتمدة لدى الراجحي املالية. ولال أي نزاع ينشا بني مدير الصندوق واملستثمرين إىل جلنة ال

 داتالوحالكي ملة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

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

 ملكية أصول الصندوق (ط

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

 مسموحاً  كان  أو ،هملكيت حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات اً مالك املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلف  أمني أو احلف  أمني أو الباطن من الصندوق
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصخ االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذه

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

 ال يوجد

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

 ال يوجد

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

املرتبطيتة مبمارسيتة حقيتوق التصيتويت املمنوحيتة للصيتندوق عليتى أسيتاس األوراق بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافيتق جمليتس إدارة الصيتندوق، عليتى السياسيتات العاميتة 
بعد التشاور ميتع املالية اليت تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء على تقديره اخلاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت، 

 السياسة عند طلبهم .وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذه  مسؤول االلتزام.

 

 

 

 

 م : 2018 المستثمر فيها خالل عام الصناديقنسبة مصروفات  ، أدناهأخرىالمستثمر فيها خاضعة لرسوم أن الصناديق الرئيسة و( 



 نسبة المصروفات الصندوق

 %0.34 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالريال السعودي

 %0.39 بالدوالر األمريكيصندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 %2.12 صندق الراجحي لألسهم السعودية

 %2.18 صندوق الراجحي لألسهم العاملية

 %2.18 صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية

 %2.25 صندوق الراجحي لتنمية راس املال وتوزيع االرباح منطقة الشرق االوسط ومشال إفريقيا

 %0.60 صندوق الراجحي للصكوك

 %2.25 الراجحي لالسهم السعودية للدخلصندوق 

 %0.85 الراجحي ريت

 %2.64 جدوى ريت

 %1.77 المتوسط المرجح لنسبة المصروفات للصناديق المستثمر فيها

 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  ال ينطبق

  الرئيــس التنفيذي             مسؤول المطابقة وااللتزام                            

 وليد بن حمد الراشد   االسم:     االسم: محمد سالم المنجم 

 

 التوقيع:                               التوقيع: 

 

 

 



 (1الملحق رقم )

 : 2018ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 720,890.33 

 31,500.00 

 5,250.00 

 - 

 7,500.00 

9,074.59 

629.66 

- 

774,844.57 

%1.20 

90,539.85 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 


