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احملتملني  املستثمرين وعلى الصندوق، وحدات لشراء هلم املتاحة الفرصة دارسة من املستثمرين لتمكني أساسية بصورة املعلومات خملص إعداد مت

 .قبل اختاذ أي قرار استثماري يف هذا الصندوق األخر واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و شروطقراءة 
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 المعلومات الرئيسية )أ (

 

 أسم الصندوق ونوعه .1
 جملس عن الصدارة االستثمار صناديق الئحة ألحكام وفقا معد مفتوح استثماري صندوق وهو للدخل السعودية لألسهم الراجحي صندوق

 .للصندوق املعية الشرعية اهليئة جلنة قبل من الازة الشرعية الضوابط مع متوافقا السعودية العربية اململكة يف املالية السوق هيئة

 األهداف االستثمارية .2

 خالل منتوزيع الدخل والنمو يف املدى الطويل  إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هوالسعودية للدخل  لألسهم الراجحي صندوق

 . للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقةالسعودية  األسهم يف أسواق االستثمار

 شهري منتقومي  يوم آخر وذلك يف بشكل نصف سنوي الصندوق قبل من وجدت ناليت حيددها مدير الصندوق إ النقدية التوزيعات تستحق

 التوزيعات بدفع الصندوق مدير وسيقوم ،امن األرباح املستلمة من الشركات املستثمر با واألرباح الرأمسالية احملققة أو إحدامه وأكتوبر أبريل

للمشرتكني املسجلني يف الصندوق يف  النقدية التوزيعات أحقية تاريخ يلي الذيقبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس  الصندوق قبل من النقدية

  تاريخ التوزيع حيث ستنخفض قيمة الوحدة مبقدار املبلغ الذي مت توزيعه.

 الصندوق قبل من النقدية التوزيعات دفع تاريخ يف الوحدات مالك على الصندوق قبل من نقدية توزيعات أية بدفع الصندوق مدير يقوم ال قد

 .با املستثمر الشركات قبل من نقدية توزيعات اقرار عدم بسبب

 سياسات االستثمار وممارساته .3

  من أي يف االستثمار وميكن رئيسي بشكل السعودية األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار على الصندوق سياسية ترتكز
 :الصندوق يف االستثمارات تركيز سياسة التايل اجلدول يوضح كما استثمارية، فرصة توفر حالة يف األخرى العربية األسواق

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و  0% 50%  

  ةاملتداول صناديقوتشمل ال املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 املتداولة العقارية الصناديقاألوراق املالية املدرة للدخل املطروحة طرحاً عاماً /متداولة وتشمل  0% 20%

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

 الظروف االستثنائية.
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 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4
وا علـى بينــه مـن املخــاطر الرئيســة يعتـرب الصــندوق صـندوق اســتثمار عـايل املخــاطر، وتبعـاً لــذلك جيــب علـى مــالكي الوحـدات أن يكونــ •

 اليت قد يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن ظروف السوق وطرق التداول يف تغري مستمر كما أن  •
 ء املستقبلي. ال يعترب ضماناً لألدا للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق األداء

مقارنــة باملؤشــر االسرتشــادي  الصــندوق خســائر كبــرية أو أن أداءأي ضــمان بــأن األربــاح ســوف تتحقــق أو أنــه لــن يــتم تكبــد يوجـد  ال •
 سيتكرر أو مياثل األداء السابق.

 .بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق جيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن •

أقــل مــن الســعر وقــد يكــون مبلــغ االســرتداد جيــب علــى مــالكي الوحــدات أن يــدركوا أ�ــم رمبــا خيســرون جــزءاً مــن أو كامــل اســتثمارهم،  •
. وقــد تــنخفض قيمــة االســتثمارات الرئيســة للصــندوق ورمبــا ال يســتطع مــالكي الوحــدات اســرتداد املبلــغ الصــندوقبــه يف  اشــرتكواالــذي 

 ندوق.الذي استثمروه يف الص

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

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

ملستثمر بأن الصندوق سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن ا

 عنها ينتج قد واليتتبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية  االخنفاضيدرك أن مجيع األسهم عرضة 

 . للصندوق الوحدة سعريف  اخنفاض

 مخاطر التركيز

للتغري يف ذلك القطاع، وباملقابل يكون الصندوق أكثر  قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للتغري تبعاً 

 خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعاً مما قد يؤثر على سعر الوحدة يف الصندوق باالخنفاض.

 أدوات أسواق النقداالستثمار في مخاطر 
خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم يف حال استثمار أصول الصندوق يف أدوات أسواق النقد أو صناديق أسواق النقد فهنالك  

عر الوحدة رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد �ائياً مما قد خيفض من س
 يف الصندوق.

 
 

 المخاطر االقتصادية
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لنامجة عن التوزيع اجلغرايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق. وعليه فإن أي تغيريات معاكسة يف ينطوي االستثمار يف الصندوق على املخاطر ا
 الظروف االقتصادية للبلد أأو البلدان  اليت يستثمر با الصندوق، قد يكون له أثر سليب على قيمة الوحدة يف  الصندوق.

 مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية 
عية يف حال استبعاد أحد الشركات أو األوراق املالية املستثمر با وأصبحت غري متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق، مما تتمثل خماطر عدم الشر 

ن قد يؤدي إىل بيع تلك األسهم بسعر قد يكون غري مالئم، إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة م
اخلاصة مبدير الصندوق من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزًا مما قد يزيد من التذبذبات واملخاطر األخرى اليت قد اهليئة الشرعية 

 تؤثر على سعر الوحدة يف الصندوق.
 مخاطر السيولة

يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات 
% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل 10تعادل  تعاملاملسرتدة يف أي يوم 

 خ الحق مما قد يؤخر تنفيذ طلبات اسرتداد العمالء.االسرتداد لتاري
 المخاطر القانونية

اليت قد تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية، وتأيت تلك املخاطر من الشركات 
واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات. وعليه، رمبا ينتج عن ذلك اخنفاض يف استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية 

 قيمة استثمارات الصندوق ويف صايف قيمة األصول مما يؤثر قد خيفض قيمة الوحدات يف الصندوق.
 مخاطر العملة

مــن أصــول الصــندوق يف بعـض الــدول العربيــة بــدف يرتكـز اســتثمار الصــندوق يف السـوق املاليــة الســعودية ولكــن قـد يســتثمر مــدير الصــندوق جـزء 

تنويـــع اســـتثمارات الصـــندوق، ممـــا يعـــرض الصـــندوق إىل خمـــاطر تغـــري أســـعار الصـــرف مقارنـــة بعملـــة الصـــندوق والـــيت قـــد تـــؤثر علـــى ســـعر الوحـــدة 
 بالصندوق.

 مخاطر األسواق الناشئة

ة الـيت تصـدر يف األسـواق الناشـئة ذات املخـاطر العاليـة يف السـيولة وعـدم إن االستثمارات الرئيسة يف الصـندوق يغلـب عليهـا األدوات االسـتثماري

اطر االستقرار فيما يتعلق بالبيئة السياسية واالقتصادية، مما سيعرض مالكي الوحدات ملزيد من التقلبات يف أسـعار وحـدات الصـندوق وارتفـاع خمـ

 دي إىل اخنفاض سعر الوحدة يف الصندوق.االستثمار اليت ينتج عنها اخنفاض يف قيمة أصول الصندوق مما يؤ 

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

يف الصناديق االستثمارية األخرى قد يعرض مالكي الوحدات للمخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلـا ذلـك الصـندوق املسـتثمر  استثمارات الصندوق

 .الصندوقالوحدات يف  مالكي وعلى وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا يؤثر قد مما به،

 تضارب المصالح

 صناديق لصاحل مماثلة معامالت / أنشطة يف مشرتكني يكونوا قد الصندوق ملدير التابعة والشركات الصندوق مدير وموظفي ويلؤ ومس املدراء إن

 األطراف من عدد من خدمات يستخدم أو/و يتداول قد الصندوق أن كما. الصندوق مصاحل مع مصاحلهم تتضارب قد ممن آخرين عمالء /
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 متنـع قـد ممـا املاليـة الراجحـي شـركة مـن جـزءا اخلـدمات مقـدمي / النظـرية األطـراف هـؤالء بعـض يكـون أن وميكـن .اخلـدمات مقـدمي / النظـرية

 .حيث ميكن أن يؤثر على أداء الصندوق ومالكي الوحدات وحمايدة مستقلة بطريقة أهدافه حتقيق من الصندوق

 قالسو  في بها المكتتب األسهم إدراج تأخر مخاطر

بيــع بعــض االســتثمارات  إىل يــؤدي قــد ممــا بيعهــا، علــى القــدرة عــدم وبالتــايل األســهم، ســوق يف بــا املكتتــب الشــركات إدراج يف تــأخر حيــدث قـد

 .القائمة مما قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق. 

 التخصيص نسبة تضاؤل مخاطر  

 التخصـيص نسـبة تضـاؤل املمكـن مـن فإنـه للمشـاركة يف الطروحـات األوليـة االسـتثمار وصـناديق املرخصـة الشـركات من عدد دعوة يتم أنه حيث

ممـا يــؤدي إىل احتماليـة خســارة الفرصـة االســتثمارية الـيت ميكــن أن تـؤثر علــى أداء  االكتتــاب يف كةاملشـرت  والصــناديق الشـركات عــدد ازديـاد بسـبب

 الصندوق وسعر الوحدة.

 النقدية التوزيعات اطرمخ

 أو/و الشــركات أربـاح تقلـب هـاعن نـتجي قـد والـيت الصـندوق بـا يسـتثمر الــيت الشـركات قبـل مـن املوزعـة األربـاح تذبـذب عـن الناجتـة املخـاطر وهـي

 الصـندوق قبـل مـن الوحـدات محلـة علـى املوزعة األرباح مقدار تذبذب أو تقلب إىل يؤدي قد مما شركة، بكل اخلاصة التوزيعية السياسة يف التغري

 وعدم املقدرة على حتقيق أهداف الصندوق مما قد يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق

إن أداء الصندوق يعتمد إىل حد كبري على قدرات وامكانيات موظفي مدير الصندوق مما قد يؤثر بشكل كبري على أداء الصندوق عنـد اسـتقالة 
ممـا قـد يـؤثر علـى  الصـندوق أداء علـى يـؤثر سـلباً  قـد املـوظفني هـؤالء مـن أي وجـود عـدم أن حيـثأو غياب أحدهم وعدم توفر البـديل املناسـب 

 .ةسعر الوحد

 المخاطر السياسية

ول أو بأي رمبا يتأثر أداء الصندوق بالتغري يف احلكومات أو باحلروب أو بنزع امللكيات أو بتجميد األصول أو بتغري القوانني السائدة يف تلك الد

الصـندوق وبالتـايل علـى صـايف ، ممـا قـد يـؤثر علـى اسـتثمارات الصـندوق أصـولهفيهـا يسـتثمر  يف املنـاطق الـيت  ،سـلبيةحوادث أو ظروف سياسـية 

 قيمة أصول الصندوق مما قد يؤثر على سعر الوحدة.

 

 االئتماني التصنيف خفض مخاطر

يف قيمـة األوراق املاليـة الـيت أصـدرها  سـلباً  يـؤثر رمبا املقابلة فلألطرا االئتماين التصنيف وكاالت قبل من االئتماين التصنيف خبفض تغيري أي إن

 ذلك املصدر مما قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة يف الصندوق.
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 التداول تعليق مخاطر

 يـؤثر قد مما االستثمارية الفرص من عدد فقدان أو النقد توفر عدم إىل املالية ألوراقا من جمموعة يف أو ككل السوق يف التداول تعليق يؤدي قد

 وسعر الوحدة بالصندوق أو التأخر يف تلبية طلبات االسرتداد. الصندوق أداء على سلباً 

 الكبيرة االسترداد عمليات مخاطر

قــد تــؤدي عمليــات االســرتداد الكبــرية إىل بيــع جــزء مــن أصــول الصــندوق املســتثمرة يف أوراق ماليــة بأســعار غــري مناســبة أو منخفضــة لتلبيــة هــذه 

 ينتج عنه اخنفاض يف سعر الوحدة يف الصندوق.الطلبات مما قد 

  المحدود األداء سجل مخاطر

 علـى تأكيـدات إعطـاء ميكـن فـال اسـتثماراته، إدارة يف الصـندوق مـدير خـربة علـى ويعتمـد سـابق، أداء سجل له وليس جديد الصندوق نظراً ألن

 .ستحقق االستثمارية الصندوق أهداف أن

 األولوية حقوق في المشاركة مخاطر

 أن حيث للصندوق، جوهرية خسائر حدوث يف تسببي قدأو امتالك اسهم يف الشركة اليت تطرح حق األولوية  األولوية حقوق يف االستثمار إن

 الســعودية املاليــة قاســو األ يف املدرجــة األســهم أســعار هلــا ختضــع الــيت النســبة يفــوق األولويــة حقــوق تــداول ألســعار بــا املســموح التذبــذب نســبة

 مما قد يؤثر على سعر الوحدة يف الصندوق.  .ونزوالً  صعوداً %  10 بنسبة املمثلةأ

  األخرى االستثمارات مخاطر

 وتعتــرب ،REITsالعقاريــة االســتثمارية والصــناديق املتداولــة، الصــناديق مثــل أخــرى اســتثمارات يف الصــندوق يســتثمر قــد األصــول، تنويــع لغــرض

 أداء مـن االسـتثمارات تلـك ختفـض وقـد الثابـت والـدخل النقـد أسـوق مثـل التقليديـة األصـول فئـات مـن خطـورة أكثـر عمومـا االستثمارات، هذه

 .الوحدة وسعر الصندوق

 التمويل مخاطر

 إرادة عـن خارجـة ألسـباب احملـدد الوقـت يف املبـالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف

 أسـعار علـى سـلبا سـينعكس والـذي الصـندوق أصـول علـى يـؤثر قـد ممـا اسـتثماراته بعـض لبيـع الصـندوق مـدير يضـطر قـد ممـا الصـندوق، مـدير

 .الوحدات

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحـث علـى بناء الصندوق با يستثمر واليت ائتمانيا املصنفة غري الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 الـدخل أدوات ملصـدري املـايل الوضـع يف ضـعف أي أن حيـث. الصـندوق مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي رمبا الثابت
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 الُمصِدر مخاطر

 ســلبا تـؤثر الـيت احملـددة السياسـية أو االقتصـادية الظـروف يف والتغـريات النظـري،/ املقابـل الطـرف أو للُمصـدر املاليـة الظـروف يف التغيـريات وتشـمل
 تــأثر وبالتــايل أسـهما قيمــة اخنفـاض إىل يــؤدي قـد ممــا املصـدر بوضــع يتــأثر األصـل ذلــك إن حيـث املصــدر، أو املاليـة األوراق مــن معـني نــوع علـى

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء

 

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5
 

 العائد السنوي %
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

4.93% *26.89% - - - - - - - - 

  2016 يناير 26 التأسيس تاريخ من الصندوق عائد* 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب )ب (

 رسوم اإلدارة

 و تقـوميعمليـة  كـل عنـدالنسـبة  هـذه وحتتسـب. الصـندوقمـن صـايف قيمـة أصـول  سنويا% 1.75إدارة بنسبة  أتعاب الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل �ايةعند  الصندوق أصول منتستقطع 

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية الـيت يـتم حفظهـا يف السـوق السـعودية، ويتحمـل رسـوم حفـظ سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنوياً من قيمة األصول %  0.15-%0.07ترتاوح بني أ

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

 

 

 الضرائب

 تــدفع الــيت الرســوم أو الصــندوق مــع املربمــة العقــود أو الصــندوق علــى فرضــها يــتم أخــرى ضــرائب وأي املضــافة القيمــة ضــريبة الصــندوق يتحمــل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظري أخرى ألطراف

 رسوم التعامل
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يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت 

 تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 أخرىرسوم 

 إدارة جملس أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل

 التعامل مصاريف باستثناءأ األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق

 كما  ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال يف 150,000أ أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25  والضرائب واحلفظ

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل

الصندوق. وحتسب هذه النسبة عند كل عملية   أصول %سنويا من صايف قيمة1.75 اإلدارة  رسوم

 تقومي و تستقطع من أصول الصندوق، اليت تدفع عند �اية كل شهر ميالدي.

 شهر كل �اية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة حتتسب رسوم احلفظ 

 جمموع مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق
سعودي" كحد أقصى سنويا حتسب على أساس يومي   لایر 30,000تصل إىل "

 كمصروف مستحق وتدفع �اية السنة املالية

 أتعاب احملاسب القانوين املستقل

 لایر سعودي 30,000

حتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم من أصول الصندوق وتدفع يف نصف 

 و�اية السنة املالية

 املؤشر االسرتشادي رسوم

 وديلایر سع 26,500

حتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم من أصول الصندوق وتدفع يف نصف 

 و�اية السنة املالية

لایر  5000رسوم النشر يف موقع تداول 

 سعودي

 حتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم وتدفع �اية السنة املالية

 مستحق وتدفع �اية السنة املالية على أساس يومي كمصروف حتسب لایر سعودي. 7,500الرسوم الرقابية 

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

 
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  )ج (
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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   املراكز االستثماريةأوwww.alrajhi-

capital.com  920005856أو االتصال خبدمة العمالء على الرقم. 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به )د (

 

 المالية الراجحي شركة

 فهد امللك طريق ، الرئيس املركز

 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966  11أ 2119292 رقم هاتف

 + 966  11أ 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: الاين الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به )و (

 ال ينطبق

 

 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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لألسهم السعودية للدخلصندوق الراجحي   

)مفتوح -(صندوق أسهم عام   

 مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)

ِقبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية الازة من للدخل السعودية  لألسهم الراجحيمت اعتماد صندوق 

  لصندوق االستثمار

 مالشروط واألحكا

أن شــروط وأحكــام هــذا الصــندوق واملســتندات األخــرى خاضــعة لالئحـــة صــناديق االســتثمار، وتتضــمن معلومــات كاملــة وواضــحة وصــحيحة وغـــري 

كما جيـب علـى املسـتثمرين قـراءة شـروط و أحكـام الصـندوق مـع مـذكرة املعلومـات واملسـتندات األخـر قبـل اختـاذ أي . مضللة عن صندوق االستثمار

يف هذا الصندوق. وجيب علـى املسـتثمر أن يأخـذ يف االعتبـار وضـعه املـايل وخربتـه يف االسـتثمار وأهدافـه االسـتثمارية. وإذا كـان لـدى  قرار استثماري
وق املســتثمر احملتمــل أي شــك يف مالءمــة هــذا االســتثمار لــه، فإنــه جيــب عليــه استشــارة خبــري مــايل مســتقل. كمــا أن اشــرتاك املســتثمر يف هــذا الصــند

 ى مسؤوليته الشخصية التامة وسيتحمل أية خماطر تتعلق بذا االستثمار.يكون عل

 م04/05/2015هـ الموافق 15/07/1436تاريخ إصدار الشروط واألحكام: 

 م02/07/2018 هـ الموافق18/10/1439تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام: 

 م03/06/2015تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 
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 ملخص الصندوق 

 صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل االستثماراسم الصندوق 

 الراجحي املالية مدير الصندوق

 مفتوح نوع الصندوق

 .م26/01/2016 املوافق هـ16/04/1437 تشغيل الصندوق تاريخ بدء

 الريال السعودي عملة الصندوق

 عالية ةدرجة المخاطر 

 االسترشادي المؤشر
 للشريعة املطابق النقدية التوزيعات ذات السعودية لألسهم بورز أند ستاندرد مؤشر

 اإلسالمية

 هدف االستثمار

 إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هو للدخل السعودية لألسهم الراجحي صندوق

 املتوافقة السعودية األسهم يف االستثمار خالل من الطويل املدى يف والنمو الدخل توزيع

 .الشرعية  اهليئة ضوابط مع

 التوزيعات النقدية

 الصندوق قبل من وجدت إن الصندوق مدير حيددها اليت النقدية التوزيعات تستحق
 األرباح من وأكتوبر أبريل شهري من تقومي يوم آخر يف وذلك سنوي نصف بشكل

 مدير وسيقوم إحدامها، أو احملققة الرأمسالية واألرباح با املستثمر الشركات من املستلمة
 اخلامس اليوم يف العمل إقفال قبل الصندوق قبل من النقدية التوزيعات بدفع الصندوق

 تاريخ يف الصندوق يف املسجلني للمشرتكني النقدية التوزيعات أحقية تاريخ يلي الذي
 .توزيعه مت الذي املبلغ مبقدار الوحدة قيمة ستنخفض حيث التوزيع

المصرح لهم االشتراك في 

 الصندوق
 الصفة بذه اململكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي، شخص أي

 سعودي لایر 10 الطرح بداية عند الوحدة سعر
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  لایر سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك

  لایر سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

  لایر سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد
 اخلميس  إىلمجيع أيام العمل الرمسية يف اململكة أاألحد 

الموعد النهائي الستالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد
 تعامل ليوم السابقيوم العمل  منالساعة اخلامسة عصراً قبل 

 واألربعاء حداال ايام التعامل

 إىل اخلميس حداالتقومي يومي من  أيام التقويم

 التعاملهو يوم العمل التايل ليوم  أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 

 المستردة

حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس  يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد
التايل ليوم التعامل اليت مت فيها حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع 

 املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوقالوسائل والرتاخيص أإن وجدت  

 بالصندوق اشرتاكعملية  كلختصم مباشرة عند   من مبلغ االشرتاك %2حبد أقصى  رسوم االشتراك

 رسوم إدارة الصندوق

أصول  صايف قيمةمن  سنويا %1.75يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 
 الصندوقمي وتستقطع من أصول و الصندوق. وحتتسب هذه النسبة عند كل عملية تق

 عند �اية كل شهر ميالدي.

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية اليت يـتم حفظهـا سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

سـنوياً مـن قيمـة األصـول %  0.15-%0.07يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني أ

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

 مــن املمكــن أن تتغــري ال تشــمل الرســوم النظاميــة والرســوم الــيت قــد تفرضــها األســواق ومراكــز اإليــداع والــيت
 من وقت ألخر.
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 رسوم التعامل 
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية 

حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء 

 احلفظ.

 االخرى المصروفاتإجمالي نسبة 

سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ 

ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر 
 االسرتشادي، واملصروفات االخرى،

بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى أباستثناء مصاريف التعامل واحلفظ  

يف  150,000% من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو أ0.25والضرائب  
 حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك  كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط
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 تعريف المصطلحات

 لألسهم السعودية للدخلصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

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

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ظرف أو حادثة من شأ�ا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

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

 اخلاصة مبدير الصندوقاهليئة الشرعية  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 با. إمجايل أصول الصندوق
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 إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق. صايف قيمة أصول الصندوق

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل كـل   لوحدة وحدة االستثمار أا

 وحدة على أ�ا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 الوحدة  يف فرتة الطرح األويلسعر  القيمة االمسية

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

أي شـــخص طبيعـــي/ أشـــخاص طبيعيـــون، أو اعتبـــاري/ اعتبـــاريون تقـــر لـــه/هلم أنظمـــة اململكـــة بـــذه  مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون

 الصفة.

املاليـــــة الـــــيت تتبعهـــــا اهليئـــــة الشـــــرعية ملـــــدير الصـــــندوق لتصـــــنيف الشـــــركات هـــــي الضـــــوابط والنســـــب  الضوابط الشرعية

 واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار با.

االصــدارات أو االكتتابــات األوليــة العامــة ألســهم للشــركات الــيت يــتم طرحهــا طرحــاً عامــاً لالكتتــاب  الطروحات األولية

 لسوق األولية.ألول مرة يف ا

هـــي أوراق ماليـــة قابلـــة للتـــداول تعطـــي حلاملهـــا احلـــق يف االكتتـــاب يف أســـهم جديـــدة مطروحـــة وقـــت  حقوق األولوية

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

هــــي أداة ماليــــة أو عقــــد تشــــتق قيمتــــه مــــن قيمــــة أصــــول حقيقيــــة أو ماليــــة أخــــرى أأســــهم وســــندات  عقود املشتقات

وذهـــب  وتكـــون لتلـــك العقـــود املاليـــة مـــدة زمنيـــة حمـــددة باإلضـــافة إىل ســـعر وعمـــالت أجنبيـــة وســـلع 

وشــروط معينــة يــتم حتديــدها عنــد حتريــر العقــد بــني البــائع واملشــرتي ومــن هــذه العقــود أ املســتقبليات 

 ، املبــــــادالت أ Forwards ، العقــــــود اآلجلــــــة  أOptions ، عقــــــود اخليــــــارات أFuturesأ

 على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.وأي عقود مشتقات أخرى، SWAPأ

 قصـرية األجـل و تعتـرب الوظيفـة األساسـية هلـذه األدوات إجيـاد السـيولة للشـركات هـي أدوات الـدين  أدوات أسواق النقد
العقـود املتوافقـة  واألفراد واحلكومات من أجـل مواجهـة احتياجاتـا النقديـة قصـرية األجـل والـيت تشـمل

واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مـع الضـوابط  الضوابط الشرعية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارةمع 

 .الشرعية للصندوق

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام واملوافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة  صناديق أسواق النقد
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خــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى خليجيــة و/أو أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آ

صــناديق االســتثمار يف اململكــة وتســتثمر بشــكل رئيســي يف أدوات أســواق النقــد وتكــون متوافقــة مــع 

 الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار املتداولـة / الصـناديق 

 العقارية املتداولة

ية يتم تداوهلا يف سوق األوراق املالية خالل فرتات هي صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساو 

التداول املستمر كتداول أسهم الشركات واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية 

خليجيــة و/أو أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى 

 لى أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.صناديق االستثمار يف اململكة، ع

هــي احلــاالت الــيت يعتقــد مــدير الصــندوق أنــه مــن املمكــن أن تــؤثر علــى أصــول الصــندوق أو أهدافــه  الظروف االستثنائية 

 بشكل سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية.

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئـات تنظيميـة خليجيـة  الطرح العامصناديق االستثمار ذات 
و/أو أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى صــناديق 

 االستثمار يف اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي مجيع األسـواق الـيت يـتم تـداول األسـهم بـا يف اململكـة العربيـة السـعودية وتشـمل السـوق الرئيسـي  لسعوديةأسواق األسهم ا

 تداول وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

 بيعها من قبل املنشآت.هي ضريبة غري مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها و  ضريبة القيمة املضافة

هـــم مـــالكي الوحـــدات املســـجلني يف ســـجل الصـــندوق يف تـــاريخ أحقيـــة التوزيعـــات النقديـــة مـــن قبـــل  املشرتكني املسجلني يف الصندوق

 الصندوق والذي حيدد من قبل مدير الصندوق.

هي التوزيعات النقدية اليت يـدفعها الصـندوق ملـالكي الوحـدات ومتثـل التوزيعـات النقديـة املدفوعـة مـن  التوزيعات النقدية

 قبل الشركات املستثمر با لصاحل الصندوق إن وجدت. 
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 :معلومات عامة 1
 .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

 املركز الرئيس، طريق امللك فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966  11أ 2119292هاتف رقم 

 + 966  11أ 2119299فاكس رقم 

 السعوديةاململكة العربية 

 

 ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 

 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

     08100-37أ   -رقم رخصة هيئة السوق املالية 

 

 

 

 

 

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


19 
 

 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: الاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

     capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

 :النظام المطبق 2) 

أالشركة ، هـي شـركة مسـامهة سـعودية مقفلـة مـرخص هلـا مـن هيئـة السـوق املاليـة أ"اهليئـة أو اجلهـة املنظمـة" ملمارسـة أنشـطة ة شركة الراجحي املالي

رقم اليـة اإلدارة والتعامل بصفة أصـيل ووكيـل والتعهـد بالتغطيـة والرتتيـب وتقـدمي املشـورة واحلفـظ يف األوراق املاليـة، مبوجـب رخصـة هيئـة السـوق امل

  37/07068أ

الصــندوق عبــارة عــن صــندوق اســتثماري مفتــوح، خيضــع كــال مــن الصــندوق ومــدير الصــندوق لنظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة 

 ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية. ىواللوائح األخر 

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

توزيع الدخل والنمو يف املدى الطويل من خالل هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل  السعودية للدخلصندوق الراجحي لألسهم 

 . الشرعية اهليئة ضوابط معالسعودية املتوافقة يف أسواق األسهم االستثمار 

 .فيها الصندوقسياسات االستثمار وممارساته، بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر  .2

 االستثمارية؛ أهدافه حتقيق من ليتمكن التالية االستثمارية االسرتاتيجيات الصندوق سيستخدم

 يشـمل وقـد السـعودية األسـهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق حيقق -1

 .األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك

 

 

 

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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رئيسي وميكن االستثمار يف أي من   بشكل السعودية األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار على الصندوق سياسية ترتكز -2

 :الصندوق يف االستثمارات تركيز سياسة التايل اجلدول يوضح كما األسواق العربية األخرى يف حالة توفر فرصة استثمارية،

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

األولوية وحقوق األولية والطروحات األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%  

  املتداولة الصناديق وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 املتداولة العقارية الصناديق وتشمل عاماً /متداولة طرحاً  املطروحة املدرة للدخل املالية األوراق 0% 20%

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

 .االستثنائية الظروف ظل

 وكـاالت مـن ثالث من واحدة حتدده ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظرية لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد وسيكون
 يف االســتثمار يــتم ولــن -BBBفــتش/ Baa3مــوديز/ -BBBبــورز آنــد ســتاندرد: كتــايل أدىن حبــد واملصــنفة الدوليــة االئتمــاين التصــنيف

ذات الطــرح العـــام واملتوافقــة مـــع  /و مـــع أطــراف نظــرية غـــري مصــنفة . وســـيكون االســتثمار يف صــناديق أســـواق النقــدأو النقــد أســواق أدوات

الضــوابط الشــرعية للصــندوق بنــاًء علــى األداء والســيولة واملخــاطر املتعلقــة بالصــندوق وســيكون احلــد األعلــى لالســتثمار مــع أي طــرف نظــري 

 .عليها  تعديل وأي حسب القيود املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار

 

 علــى باالعتمــاد ، متميــزة تنافســية مبزايــا تتمتــع الــيتو  ذات التوزيعــات املســتمرة والشــركات ذات النمــو تالشــركا علــى االختيــار يف الرتكيــز يــتم -3

 بـدف املالئمـة االسـتثمار أسـاليب تطبـق نشـطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى واحملاسبية املالية املعايري من جمموعة

 .سنوي ربع بشكل حتديثه يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال طبيعة حسب املخاطر من املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق

 
  الفقرة يف سابقاً  املذكورة املالية واألوراق السعودية األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار يرتكز الصندوق أهداف على بناء -4

 صـايف مـن% 10 أقصـى وحبـد بـا املسـتثمر الدولـة عملـة حسب  األخرى العربية املالية األسواق من أي يف االستثمار إمكانية مع  2أ رقم

 تقيـــيم مســـتوى بـــنفس األخـــرى العربيـــة املاليـــة األســـواق يف واملدرجـــة املســـتهدفة الشـــركات أســـهم تقيـــيم ســـيتم حيـــث الصـــندوق أصـــول قيمـــة

 والنظاميــة ، والسياســية االقتصــادية العوامــل حيــث مــن املســتهدف الســوق تقيــيم إىل باإلضــافة الســعودية األســهم بأســواق املدرجــة الشــركات

 أو الصـندوق مـدير قبـل مـن املـدارة الصناديق أو تابعيه أو الصندوق مدير قبل من املصدرة املالية األوراق يف االستثمار للصندوق ميكن كما

 .تابعيه

 

 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف املذكورة االستثمار بقيود التقيد سيتم -5
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 طلبـات تغطيـة لغـرض الصـندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق حيق -6

 االسرتداد.

 

 أخرى. عربية مالية أسواق يف االستثمار للصندوق جيوز كما السعودي األسهم أسواق يف أساسي بشكل باالستثمار سيقوم الصندوق -7

 
 يف احملـددة االسـتثمار قيـود حسـب وذلـك للصـندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات الصناديق يف االستثمار للصندوق حيق -8

 عامـاً  طرحاً  املطروحة الصناديق يف االستثمار يتجاوز ال أن على  عليها، تعديل أي أو االستثمار صناديق والئحة الصندوق وأحكام شروط

 . الصندوق أصول قيمة صايف من% 50 مقداره ما جمتمعه النقد أسواق وصناديق املتداولة الصناديق و األخرى

 

 رقابيـة جهـة عـن الصـادرة أو اهليئـة عـن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد -9

 الصـندوق باسـتثمارات املتعلقـة املخـاطر مـن التحـوط ومتطلبـات االسـتثمارية األهـداف وحتقيـق للمحفظـة الفعالـة اإلدارة لغـرض للهيئـة مماثلـة

  .الصندوق أصول قيمة صايف من٪  10 ذلك يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن على

 :مدة صندوق االستثمار  4 )

 المدة مفتوح الصندوق عبارة عن صندوق استثماري

 :قيود/حدود االستثمار  5 )
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود واحلدود اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 . وأي تعديل عليها املعلومات

 :العملة  6 )

اسـتثماراته ووحداتـه. وتقبـل اشـرتاكات املسـتثمرين بـأي عملـة أخـرى مـن العمـالت عملة الصندوق هي الريال السعودي وهـي الـيت سـيقومم بـا 

العاملية الرئيسة علـى أسـاس سـعر الصـرف السـائد يف األسـواق يف تـاريخ االشـرتاك. ويتحمـل الراغبـون يف حتويـل اسـتحقاقاتم بعملـة غـري عملـة 

 .الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل

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

 رسوم اإلدارة

 عمليةعند كل  النسبةالصندوق. وحتتسب هذه  أصول قيمة صايف من% سنويا 1.75 بنسبة إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 

 �اية كل شهر ميالدي. عندمن أصول الصندوق  تستقطعتقومي و 
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 رسوم أمين الحفظ

   لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف السوق السعودية، ويتحمل سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

     لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربيـة سنوياً من قيمة األصول %  0.15-%0.07رسوم حفظ ترتاوح بني أ          

 األخرى.          

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

 الضرائب

 اليت الرسوم أو الصندوق مع املربمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم ىأخر  ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظري أخرى ألطراف تدفع

 رسوم التعامل

املالية حسب العموالت السائدة يف يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق 

 األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 رسوم أخرى

 أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل

 باستثناءأ األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق إدارة جملس

 الرسوم نسبة كانت حال يف 150,000أ أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25  والضرائب واحلفظ التعامل مصاريف

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما  ذلك من أقل

 رسوم اإلدارة
% سنويا من صايف قيمة أصول الصندوق. وحتسب هذه النسبة عند كل عملية  تقومي 1.75

 و تستقطع من أصول الصندوق، اليت تدفع عند �اية كل شهر ميالدي.

 شهر كل �اية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة حتتسب رسوم احلفظ 

 جمموع مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق
لایر سعودي" كحد أقصى سنويا حتسب على أساس يومي   30,000تصل إىل "

 كمصروف مستحق وتدفع �اية السنة املالية

 أتعاب احملاسب القانوين املستقل

 

لایر سعودي حتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم من  30,000

 أصول الصندوق  وتدفع يف نصف و�اية السنة املالية

 سرتشاديرسوم املؤشر اال

 

لایر سعودي حتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم من أصول 26,500

 الصندوق  وتدفع يف نصف و�اية السنة املالية
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 رسوم النشر يف موقع تداول 
ختصم وتدفع �اية  لایر سعودي حتسب على أساس يومي كمصروف مستحق  5000

 السنة املالية

 الرسوم الرقابية 
حتسب على أساس يومي كمصروف مستحق  وتدفع �اية السنة  لایر سعودي 7,500

 املالية
 *مجيع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

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

 االشتراكرسوم 

قيمة   من أقصى% كحد 2مسرتدة مبعدل  غريختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق  اشرتاكرسوم  الصندوق مدير يستحق

 .النسبة هذهكل اشرتاك. وجيوز ملدير الصندوق وفقاً لتقديره اخلاص خفض 

 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق أي ج) 

  ال يوجد

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

 :يلي كما تقومي يوم كل يف الصندوق أصول بتقومي الصندوق مدير يقوم

 يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 األولية الطروحات يف با املشاركة متت اليت األسهم تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل اإلغالق سعر

 االستثمار حالة ويف به، املكتتب احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولوية وحقوق

 بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحداتا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار صناديق يف

 الفرتة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق

 .للصفقة اإلمسية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من املنقضية

 .ب) عدد نقاط التقويم، وتكرارها    

 قبـل أعـاله أأ  الفقـرة يف إليه االشارة مت كما الصندوق يف أصل كل لقيمة وفقا اخلميس إىل األحد من يومياَ  الصندوق أصول تقومي سيتم
 التعامل. ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، اخلامسة الساعة
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 .ج) اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير

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

 .الصندوق تقارير ويف تداول وموقع املالية الراجحي موقع يف فوراً  ذلك عن واإلفصاح

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

مقسومة  أإمجايل األصول ناقصاً املستحقات ناقصاً املصروفات املرتاكمة باستخدام املعادلة التالية: صايف قيمة األصول لكل وحدة يتم حساب 

ات على إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة. ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمار 

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

 .هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 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 العمل يوم يف

 :التعامالت 9 )
 .أ) مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

وهي األيام اليت يتم بناًء عليها بيع وحدات الصـندوق واسـرتدادها والتحويـل   األحد ويوم األربعاءأالتعامل يف الصندوق بناء على تقومي يوم  سيتم

 التعامل التايل. مل يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق يف يوم  ويف حالة

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

اليت مت فيها حتديد سعر االسرتداد، أو  عاملالت ليومسيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل 

 الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص أإن وجدت  املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.

 

 .ج) أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 العمــالت مــن أخــرى عملــة بــأي املســتثمرين اشــرتاكات وتقبــل ووحداتــه، اســتثماراته بــا ســتقومم الــيت وهــي الســعودي الريــال هــي الصــندوق عملــة

 عملـــة غـــري بعملـــة اســـتحقاقاتم حتويـــل يف الراغبـــون ويتحمـــل التـــاريخ، ذلـــك يف األســـواق يف الســـائد الصـــرف ســـعر أســـاس علـــى الرئيســـية العامليـــة

 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب خماطر الصندوق

 



25 
 

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

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو تأجيل فيها ميكنه اليت واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 إمـا االسـتثمار صـندوق ميلكهـا الـيت األخـرى األصـول أو املاليـة األوراق مـع التعامـل فيهـا يـتم الـيت الرئيسـة السـوق يف التعامـل تعليـق مت إذا -

جيـوز و .الصـندوق أصول قيمة صايف إىل نسبة مهمة أ�ا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل بالنسبة أو عام بشكل

ملـدير الصــندوق تأجيـل اســرتداد الوحــدات كحـد أقصــى إىل يـوم التعامــل التــايل. وحيـدث ذلــك، إذا بلـغ إمجــايل نســبة مجيـع طلبــات االســرتداد 

 %  أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10أ ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل

 

ع  حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبار املدة الضرورية واملربرات ومراجعة التعليق ميف

وأمــني احلفــظ بصــورة منتظمــة. كمــا ســيتم إشــعار هيئــة الســوق املاليــة ومــالكي الوحــدات فــورا بــأي تعليــق مــع توضــيح الصــندوق جملــس إدارة 
يــق، وإشــعار هيئــة الســوق املاليــة ومــالكي الوحــدات فــور انتهــاء التعليــق بالطريقــة نفســها املســتخدمة يف اإلشــعار  عــن التعليــق أســباب التعل

 واإلفصاح عن ذلك يف املواقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 هيئـة للـوائح خمالفـة االشـرتاك هـذا علـى الصـندوق أنـه يرتتـبيف حـال رأى مـدير  الصـندوق يف اشـرتاك طلـب أي رفـض الصـندوق ملـدير وحيق

 .األموال أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلاليني غسل نظام مكافحة أو املالية السوق

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

ويتم معاملة كل طلب على حـدة  الطلب استالم أولويةيف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
% سوف يتم تنفيذ طلبـات العمـالء الـيت مت اسـتالم طلبـاتم قبـل املوعـد 10االسرتداد يف يوم التعامل الواحد حبيث إذا جتاوز إمجايل طلبات 

قيمــــة الوحــــدات عــــن احلــــد األدىن املطلــــوب لالســــتمرار . فــــإذا اخنفضــــت األســــبقية حبســــبدمي التعليمــــات اخلاصــــة باالســــرتداد النهــــائي لتقــــ

 بالصندوق، فعندئذ جيب اسرتداد وحدات املستثمرين بالكامل.

 .و) األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

آخرين، إال يف حاالت حمدودة جداً  كالوفاة أال قدر اهللا  أو يف حال طلب  مستثمرين الصندوق إىل وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

ذلك حبسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذلك حسب 

 موافقة مدير الصندوق.

 .الصندوقاستثمار مدير الصندوق في ز) 



26 
 

قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره اخلاص. وحيتفظ مدير الصندوق حبقه يف اسرتداد جزء من أو كل 

 والتقارير - األولية التقاريرأ الصندوق تقارير يف الصندوق يف استثماراته عن الصندوق مدير يفصح وسوف ،مشاركته حسب ما يراه مناسباً 

  .الصندوق مدير وإفصاحات - السنوية

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

بسـعر أاألحـد واألربعـاء  يسمح باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يـوم تعامـل  •
. وســيكون آخــر موعــد الســـتالم طلبــات االشــرتاك واالســرتداد والتحويــل قبــل الســـاعة التعامــللــن عنــه يف اليــوم الــذي يلـــي يــوم الوحــدة املع

 اخلامسة مساًء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

أ االسـتثمار يف الصـندوق مـن إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعد النهائي لتقـدمي التعليمـات اخلاصـة بشـراء الوحـدات واسـرتدادها، يبـد •
 يــوم التعامــل الــذي يلــي اســتالم األمــوال الــيت مت مبوجبهــا قبــول طلــب املســتثمر ويف حالــة اســتالم أمــوال االشــرتاك بعــد املوعــد النهــائي لتقــدمي

د النهـــائي لتقـــدمي التعليمـــات اخلاصـــة بشـــراء الوحـــدات واســـرتدادها بالصـــندوق يـــتم تنفيـــذ الطلـــب يف يـــوم التعامـــل الثـــاين الـــذي يلـــي املوعـــ

 إعـادة املشـرتك على يتوجب االشرتاك متطلبات استيفاء لعدم االشرتاك قبول عدم حال ويف التعليمات اخلاصة بشراء الوحدات واسرتدادها

 .االشرتاك متطلبات استيفاء بعد جديد اشرتاك طلب تقدمي

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

ل بـني الصـناديق يوميـاً عـن طريـق فـروع الشـركة املعتمـدة خـالل سـاعات العمـل الرمسيـة علـى أن يـيتم استالم طلبات االشرتاك واالسـرتداد أو التحو 

 يتم تقدمي بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

 

 .أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادهاي) الحد األدنى لعدد 

لایر سـعودي واحلـد 2,000لایر سـعودي، وهـو احلـد األدىن للرصـيد  واحلـد األدىن لالشـرتاك اإلضـايف 5,000احلد االدىن لالشرتاك يف الصـندوق 

 .خفض هذه النسب للربامج االدخارية واالستثمارية لایر سعودي وجيوز ملدير الصندوق2,000االدىن لالسرتداد 

 دنى للمبلغ التي ينوي مدير الصندوق جمعهاألحد الك) 

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

 الالزم املتطلب خيص فيما املالية السوق هيئة عن الصادرة والتعاميم االستثمار صناديق الئحة يف الواردة األحكام الصندوق مدير يتبع
 لتصحيح الصندوق مدير يسعى سوف سعودي لایر ماليني  10أ عن الصندوق أصول قيمة صايف قل حال ويف الصندوق، عمل الستمرار

 سيقوم الصندوق، عمل الستمرار املطلوب األدىن احلد فوق الصندوق حجم زيادة تعثر حال ويف املمكنة النظامية اإلجراءات حسب ذلك
 .املعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من  وأ الفرعية الفقرة يف املذكورة اإل�اء إلجراءات وفقاً  الصندوق إ�اء بإجراءات بالبدء الصندوق مدير
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 :سياسة التوزيع   10)
 .أ) سياسة توزيع الدخل واألرباح

تستحق التوزيعات النقدية اليت حيددها مدير الصندوق إن وجدت من قبل الصندوق بشكل نصف سنوي، وسيقوم مدير الصندوق بدفع 

املسجلني يف  التوزيعات النقدية من قبل الصندوق قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس الذي يلي تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمشرتكني

  الصندوق يف تاريخ التوزيع حيث ستنخفض قيمة الوحدة مبقدار املبلغ الذي مت توزيعه.

قد ال يقوم مدير الصندوق بدفع أية توزيعات نقدية من قبل الصندوق على مالك الوحدات يف تاريخ دفع التوزيعات النقدية من قبل الصندوق 

 ركات املستثمر با.بسبب عدم اقرار توزيعات نقدية من قبل الش

  ب) التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

من شهري أبريل وأكتوبر من األرباح املستلمة من الشركات املستثمر با واألرباح  يتستحق التوزيعات النقدية إن وجدت يف آخر يوم تقومي

 الرأمسالية احملققة أو إحدامها

 .ج) كيفية دفع التوزيعات

ات النقدية يف احلسابات االستثمارية اخلاصة بالعمالء قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس الذي يلي تاريخ أحقية التوزيعات سيتم إيداع التوزيع

 النقدية

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

التقـارير األوليـة و  والتقارير السنوية املوجزة  املالية السنوية املراجعةأمبا يف ذلك القوائم  سنويةالتقارير الإعداد ب مدير الصندوقسوف يقوم  •
تزويــد مـالكي الوحـدات بــا عنـد الطلــب  وســوف يـتم الئحــة صـناديق االســتثمار وأي تعـديل عليهـا،مـن   5أ رقـم وفقـاً ملتطلبـات امللحــق

 دون أي مقابل.

وبالوسـائل احملـددة  من �اية فـرتة التقريـر وذلـك يف األمـاكن يوماً   70أإتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز  سوف يتم •

  .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق الفقرة أب  من هذه املادة، ويفيف 

وذلــك يف األمــاكن وبالوســائل احملــددة يف  مــن �ايــة فــرتة التقريــر يومــاً   35أللجمهــور خــالل  وإتاحتهــاإعــداد التقــارير األوليــة ســوف يــتم  •

 .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق ويفشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

 املعلومات التالية:يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق واليت تتضمن  •

 صايف قيمة أصول الصندوق -
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 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

   يوماً من كل صفقة.15سجل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خالل مخسة عشر أ -

 يف صـفقاته يلخص  البيان شأ�ا يف املعد السنة خالل الوحدات متلك شخص أي ذلك يف مباأ الوحدات ملالك سنوي بيان -

 األرباح البيان هذا حيتوي أن وجيب املالية، السنة �اية من يوماً   30أ خالل املالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات

 الصــندوق وأحكـام شــروط يف والـواردة الوحـدات مالــك مـن املخصـومة واألتعــاب واملصـاريف اخلـدمات مقابــل وإمجـايل املوزعـة

 شــروط يف أو الالئحــة هــذه يف عليهــا املنصــوص االســتثمار قيــود خمالفــات جلميــع تفاصــيل إىل باإلضــافة املعلومــات، ومــذكرة

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام

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

أو من خالل أي وسيلة تواصل   الربيد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر أالعنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

  45أ مخسة وأربعون أو اإلشعار وذلك خالل فرتة التقارير. وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف أخرى يتم اعتمادها

 التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق �ائية وحامسة.أو من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات تقوميياً يوماً 

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

ع شــركة موقــ وذلــك مــن خــاللمقابل دون املاليــة يســتطيع مــالكي الوحــدات االســتثمارية واملســتثمرين احملتملــني احلصــول علــى نســخ مــن القــوائم 

أو يف املقـــــــر الرئيســـــــي ملـــــــدير الصـــــــندوق أو عـــــــن طريـــــــق موقعـــــــه االلكـــــــرتوين   www.Tadawul.com.saالســـــــوق املاليـــــــة تـــــــداول 

capital.com-www.alrajhi 

أو مــن خــالل أي وســيلة   الربيــد اإللكــرتوينيــتم موافــاة مجيــع املســتثمرين بنســخة مــن القــوائم املاليــة الصــندوق ترســل علــى أالعنــوان الربيــدي و/أو 

 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك.  تواصل أخرى يتم اعتمادها

 :سجل مالكي الوحدات 12) 
مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثه بشكل مستمر عند حصول أي تغيريات يف املعلومات حسب  سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل 

ت الالئحة وحفظه يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدا

 املعين فقط

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

 .جيوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات •

 أيام من تسلم طلب كتايب من أمني احلفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  •

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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أيام من تسلم طلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  10الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي  •

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25ميلكون جمتمعني أو منفردين 

 .ب) إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

ملوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على ا  1

اخلاص بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل 

تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار  21أيام وال تزيد عن  10عن 
قرتَح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، 

ُ
وجدول األعمال امل

 تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.

أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي  10حدات يف غضون يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الو   2

 % على األقل من وحدات الصندوق.25الوحدات أو أكثر، الذي ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 

 % على األقل من قيمة25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني   3

 وحدات الصندوق.

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه   4

اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات 

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي  5ني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن وأم

 الوحدات الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.

 جتماع مالكي الوحدات.حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف ا  5

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

 اليت للشروط وفقاً  تقنية وسائل عرب االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالتا الوحدات مالكي اجتماعات عقد جيوز .1
 .املالية السوق هيئة حتددهاحيددها مدير الصندوق أو 

 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 مالكها احلاضر الوحدات

 دات صوتاً واحداً يف اجتماع مالكي الوحدات.متثل كل وحدة ميتلكها مالك الوح .3

  :حقوق مالكي الوحدات 14)
 .مقابل بدون العربية باللغة املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على احلصول •
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 الصفقات جبميع وسجل قيمتها، وصايف ميتلكها اليت الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صايف يتضمن تقرير على احلصول •
 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول •

 واملدة التغيري لنوع وفقا سريانه قبل التغيري بذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف تغيري بأي اإلشعار •
 .االستثمار صناديق الئحة يف احملددة

 الصندوق إدارة جملس يف تغري بأي اإلشعار •

 أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حمدثة نسخة على احلصول •
 طلبها عند الصندوق

 عليها تنص اليت األحداث خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاال�اء  قبل االستثمار صندوق بإ�اء الصندوق مدير برغبة االشعار •
 .املعلومات ومذكرة واألحكام الشروط

 .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 )

جيـوز ملــدير الصــندوق أن ُيصــدر عــدداً غــري حمــدود مــن الوحــدات متســاوية القيمــة تكــون مجيعهــا مــن فئــة واحــدة. ويكــون االشــرتاك يف الصــندوق 

 على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
  .االستثمارات المحددة بموجب الئحة صناديق أ) األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعار 

 الئحة مبوجب احملددة واإلشعارات واملوافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيري املنظمة األحكام جلميع الصندوق هذا خيضع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق
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 شروط وأحكام الصندوقب) اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في 

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

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

 التالية:التغيري 

 :األساسية التغييرات •

احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي، ومن مث احلصول على 
أي رسوم موافقة اهليئة على التغيريات املقرتحة. وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحداتم قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض 

 اسرتداد أإن وجدت .

 

 :المهمة التغييرات •

  يومًا قبل اليوم احملدد لسريان 21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيًا بأي تغيريات مقرتحة، وذلك بفرتة ال تقل عن أ

  .وجدت إنأ اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيري أي سريان قبل وحداتم اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي التغيري. وحيق

 

 :اإلشعار واجبة التغييرات •

   أيام من سريان التغيري.8إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغيريات واجبة اإلشعار، وذلك قبل أ

 

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

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

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

  يومًا من سريان 21اإلفصاح عن تفاصيل التغيريات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل أ •
 التغيري.

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

 االستثمار.

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

يعتــرب هــذا الصــندوق مــن الصــناديق املفتوحــة املــدة ولــيس هنــاك يــوم حمــدد لتصــفيته. ومــع ذلــك، فإنــه ســيكون ملــدير الصــندوق احلــق يف تصــفية 

الصــــندوق بالكامــــل، إذا أصــــبح جليــــاً أن حجــــم أصــــول الصــــندوق ال يــــربر االســــتمرار يف إدارتــــه بطريقــــة عمليــــة ومالئمــــة وجمديــــة مــــن الناحيــــة 
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دون احلد األدىن املسموح بـه بب حدوث بعض التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السـوق املاليـة أو ألي سـبب طـارئ آخـر. ويف حالـة مت اختـاذ قـرار الستمرار الصندوق واحملدد م

 م مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:بتصفية الصندوق، فسيقو 

  يومـاً تقومييـاً مـن تـاريخ 21إرسال إشعار مكتوب بذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلـك قبـل أ •
 التصفية.

لى مـالكي الوحـدات املسـجلني يف سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية أإن وجدت  ع •
 تاريخ 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. •

 :مدير الصندوق 19 )
 . هسؤولياتوم هأ) مهام مدير الصندوق وواجبات

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

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

 فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت: •
 إدارة الصندوق .1

 اإلدارية للصندوقعمليات الصندوق مبا يف ذلك اخلدمات  .2

 طرح وحدات الصندوق .3
التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأ�ا كاملة وواضحة وصحيحة  .4

 وغري مضللة.

أم كلف با جهة خارجية يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر  •
 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 

 احتياله أو إمهاله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.الناجتة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق  •

صد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لر  •
 معها. على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.

وق املالية بنتائج التطبيق جيب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن يزود هيئة الس •
 عند طلبها.
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 .ب) حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن

جيوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير صندوق 

 . تابعة لذلكأتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سمن الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و 

 . هج) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 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 آخر تدبري أي اختاذ

 .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

 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 الصندوق مدير لدى

 .جوهرية أمهية ذات أ�ا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 أأ  أعاله. الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بأي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب ) ب

 أجل من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف ) ت

 الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على املساعدة

 مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير على وجيب. البديل

 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع البديل الصندوق

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

 طرفا با كلف أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال احلفظ أمني يعد •
 .هلم املرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب ثالثا

 تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوال احلفظ أمني يعد •
 .املتعمد تقصريه أو

 اإلجراءات مجيع اختاذ عن كذلك مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال احلفظ أمني يعد •

 .الصندوق أصول حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية
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 .ب) حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن

وسيدفع أمني احلفظ أي أتعاب للحفظ من الباطن للصندوق.  احلفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيه بالعمل أميناً جيوز ألمني 

 ومصاريف تابعة 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 مدير الصندوقاملعني من فظ احلللهيئة عزل أمني   أ 

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف  1

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه  أمني احلفظترخيص  إلغاء  2

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إللغاء  إىل اهليئة منطلب  تقدمي  3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخ  4

 أمهية جوهرية. ذات اأ� -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى  5

فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقاً  صالحياتا وفقاً للفقرة أأ  من هذه املادة، إذا مارست اهليئة أياً من  ب 

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

  يوماً األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل. وجيب على أمني احلفظ 60أـ خالل الالسلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذلك 

، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق ووفقاً لتقدير اهليئة احملض املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً 

 االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: لحفظا أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عزل أمني احلفظ يف مصلحة  معقول ى بشكلرأإذا  كتايبمبوجب إشعار   املعني من قبلهفظ احلأمني عزل  الصندوقجيوز ملدير   أ 

 .مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

وفقاً صادر الكتايب الإلشعار اأمني احلفظ  من تسلم   يوماً 30أخالل  يني بديل لهتع أمني احلفظ عزل إذا جيب على مدير الصندوق  ب 

تسهيل النقل السلس للمسؤوليات ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. وجيب على أمني احلفظ املعزولمن هذه   أألفقرة ل
حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود إىل أمني احلفظ البديل. وجيب على أمني احلفظ املعزول أن ينقل، 

 املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
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عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل، وجيب على مدير الصندوق العام   اإللكرتوين موقعه اإلفصاح فوراً يفجيب على مدير الصندوق   ج 

 ق عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.كذلك اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسو 

 :المحاسب القانوني  21 )
 .للصندوقأ) اسم المحاسب القانوني 

 إيرنيست أنديونج، الرياض
 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق امللك فهد
 11464الرياض  2772ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
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 . هومسؤوليات هب) مهام المحاسب القانوني وواجبات

 املراجعة ملعايري وفقاً  تمت واليت با يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 

 لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التزام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة يف عليها املتعارف

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

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية

 .لصندوقلج) األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 

مدير الصندوق حبق تغيري مراجع احلسابات وفقاً ملا يراه مناسباً بعد سيكون أرنست أند يونج مراجع احلسابات اخلارجي للصندوق وحيتفظ 

ني احملاسب القانوين أو توجيه مدير الصندوق لتغيري احلق يف رفض تعي إدارة الصندوقويكون ألعضاء جملس  ،جملس إدارة الصندوقأخذ موافقة 

 احملاسب القانوين املعني، يف أي من احلاالت اآلتية: 

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

http://www.ey.com/EM/en
http://www.ey.com/EM/en
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 :أصول الصندوق22 ) 
 أصول الصندوق حمفوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندوق. ) أ

 ظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.جيب على أمني احلف ) ب

 من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال ، مشاعةأملكيه  الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد ) ت

 بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيم  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن

 املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول،

 وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات بذه مسموحاً  كان أو ملكيته، حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات مالكاً 

 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها

 

 

 

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

 ا./اشرتكنا فيه تخصائص الوحدات اليت اشرتك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ
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 )1( ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية
 

 أوًال: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 هي أن يدفع شخص ماالً إىل آخر ليتمجر به، ويتقامسان الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

هنا: عقد بني أرباب املال أمالك الوحدات  واملضارب أمدير الصندوق  على أن يتوىل واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي 
تكون املضارب استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعاً بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة 

 ه وعمله فقط.اخلسارة املالية على أرباب املال وخيسر املضارب جهد
 

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

 ملدير الصندوق واليت تشمل ما يأيت:
 الصندوق باآليت:يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع أاملعادن  مث بيعها باألجل يلتزم مدير  .2

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكا�ا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

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

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

 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

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

 
 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :يأيت ما  الصندوق ملدير الشرعية اهليئة من الصادرة األسهم يف واملتاجرة االستثمار ضوابط الصندوق حتكم
 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حيث من املسامهة، الشركات
 البيع شروط وفق بأسهمها واملتاجرة االستثمار جيوز الشركات وهذه .املباحة واألنشطة األغراض ذات املسامهة الشركات: األول النوع - أ

 .وأحكامه
 الربوية، والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبغ اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املسامهة الشركات: الثاين النوع - ب

 وهذه. با والتعامل الديون تداول يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق اخلليعة، واألفالم الون وشركات
 .مطلقاً  بأسهمها واملتاجرة االستثمار جيوز ال الشركات

 اقرتاضا بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعامالتا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها اليت املسامهة الشركات: الثالث النوع - ت
 :يأيت ما املسامهة الشركات من  الثالث النوعأ النوع هذا بشأن اهليئة قررت وقد. إيداعاً  أو

 :اآلتية الضوابط املسامهة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن جيب :أوالً 
 وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسامهة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تلك بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذلك يلتزم ال ممن غريها عن با االكتفاء فيجب احلاجة
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 القيمة إمجايل من  ٪30أ-األجل قصري قرضاً  أم األجل طويل قرضاً  أكان سواء– بالربا املقرتض املبلغ إمجايل يتجاوز أال -
 متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ مبلغه، كان مهما حرام بالربا االقرتاض أن علماً  الدفرتية، القيمة عن تقل مل ما السوقية
 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها

 االستثمار عن ناجتاً  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إمجايل من  ٪5أ حمرم عنصر من الناتج اإليراد مقدار يتجاوز أال -
 فيجتهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح يتم مل وإذا. ذلك غري عن أم حملرم متلك عن أم حمرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة

 .االحتياط جانب ذلك يف ويراعى معرفتها، يف
 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسب حتديد من ورد وما -

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

 سنوية للغرض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة يف يرجع :ثالثاً 
 . مدققة غري أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانت
 .أغراضها أو أنشطتها يف حمرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات تأسيس يف االشرتاك جيوز ال :رابعاً 

 السنوي، رحبه أي ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق :خامساً 
 الشركة تعامل أكان وسواءٌ  غريها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة قامت سواءٌ  -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: املتاجرة وتعين

 الصناديق يف كما الغري ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما  السمسرةأ التوسط سبيل على لغريها كان أم لنفسها،
 .االستثمارية احملافظ إدارة يف كما للغري والتوكيل الغري عن الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانت إجارة االستثمارية

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

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

 مشروع معني أو 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 يأيت:  
 الشرعية لشركة الراجحي املالية.أن يكون الصك جمازاً من اهليئة  .1
 أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغريها، وأن .2

 تكون مستوفية ألركا�ا وشروطها.
 و الضرر أوغريها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو الغرر أ .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط. .4
 جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غريها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5
 ل الصكوك ديوناً أو نقوداً فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصو  . أ

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداوهلا. . ب
رض تصكيك الديون أو إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغ . ت

  النقود أو مها معاً فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.
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)السعودية العربية المملكة -المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ألحكام الصندوق هذا يخضع(  

 

 

 

السعودية للدخل ألسهمل الراجحي صندوق  

)مفتوح - عام أسهم صندوق(   

 مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)

 )شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ (

 

 مذكرة المعلومات

 كرة المعلوماتتاريخ إصدار مذ 

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439  

 

 وحمتوياتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار. مذكرة املعلومات

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

 

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

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

 

وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل اهليئة أيم مسؤولية عن حمتويات مذكرة 

من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أيم  املعلومات، وال تعطي أيم تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة
خسارة تنتج عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أيم جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أيم توصية بشأن 

أو تأكيد صحة  يف باالستثمارجدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال تعين موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 
علومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من امل

 ميثله.

 

  على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية الازة من ِقبل السعودية للدخل لألسهم الراجحي صندوقاعتماد أمت 

 .لشركة الراجحي املالية اهليئة الشرعية
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 ملخص الصندوق
 صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل اسم الصندوق

 الراجحي املالية مدير الصندوق

 مفتوح نوع الصندوق

 م.26/01/2016هـ املوافق 16/04/1437 تاريخ بدء تشغيل الصندوق

 الريال السعودي عملة الصندوق

 عالية درجة المخاطرة

 بورز لألسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية املطابق للشريعة اإلسالميةمؤشر ستاندرد أند  المؤشر االسترشادي

 هدف االستثمار
صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل توزيع الدخل 

 الشرعية.والنمو يف املدى الطويل من خالل االستثمار يف األسهم السعودية املتوافقة مع ضوابط اهليئة  

 التوزيعات النقدية

تستحق التوزيعات النقدية اليت حيددها مدير الصندوق إن وجدت من قبل الصندوق بشكل نصف 

سنوي وذلك يف آخر يوم تقومي من شهري أبريل وأكتوبر من األرباح املستلمة من الشركات املستثمر با 

صندوق بدفع التوزيعات النقدية من قبل الصندوق واألرباح الرأمسالية احملققة أو إحدامها، وسيقوم مدير ال

قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس الذي يلي تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمشرتكني املسجلني يف 

 الصندوق يف تاريخ التوزيع حيث ستنخفض قيمة الوحدة مبقدار املبلغ الذي مت توزيعه.

 الصفة بذه اململكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي، شخص أي المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لایر سعودي 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لایر سعودي  5,000 الحد األدنى لالشتراك

 لایر سعودي  2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لایر سعودي  2,000 الحد األدنى لالسترداد

واالستردادأيام قبول طلبات االشتراك 

  

 مراكز االستثمار أمن األحد إىل اخلميس 

 القنوات االلكرتونية أطوال أيام األسبوع 
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الموعد النهائي الستالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد
 قبل الساعة اخلامسة عصراً من يوم العمل السابق ليوم تعامل

 االحد واألربعاء ايام التعامل

 االحد إىل اخلميستقومي يومي من  أيام التقويم

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

 موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل  يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد

الوسائل والرتاخيص أإن وجدت  اليت مت فيها حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع 

 املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق

 % من مبلغ االشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق2حبد أقصى  رسوم االشتراك

الصندوق. وحتتسب % سنويا من صايف قيمة أصول 1.75يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  رسوم إدارة الصندوق

 هذه النسبة عند كل عملية تقومي وتستقطع من أصول الصندوق عند �اية كل شهر ميالدي.

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية اليت يـتم حفظهـا سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

سـنوياً مـن قيمـة األصـول %  0.15-%0.07يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني أ

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

 مــن املمكــن أن تتغــري ال تشــمل الرســوم النظاميــة والرســوم الــيت قــد تفرضــها األســواق ومراكــز اإليــداع والــيت

 من وقت ألخر.

 رسوم التعامل 

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية 

حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء 

 احلفظ.

 االخرى المصروفاتإجمالي نسبة 

سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر 

والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات 

 االخرى،

بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى أباستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائب   

يف حال كانت نسبة الرسوم أقل  150,000% من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو أ0.25

 من ذلك  كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط
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 المصطلحات تعريف

 لألسهم السعودية للدخلصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

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

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

 ة إىل مجيع املشرتكنيهي فرتة بداية الصندوق اليت يتم خالهلا طرح وحدات الصندوق بالقيمة االمسي فرتة الطرح األويل

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ظرف أو حادثة من شأ�ا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

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

 مبدير الصندوق اهليئة الشرعية اخلاصة 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 با. إمجايل أصول الصندوق
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 إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق. صايف قيمة أصول الصندوق

حصــة املــالك يف صــندوق االســتثمار الــذي يتكــون مــن وحــدات مبــا يف ذلــك أجــزاء الوحــدة وتُعامــل    أالوحدة وحدة االستثمار 

 كل وحدة على أ�ا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 الوحدة  يف فرتة الطرح األويل سعر القيمة االمسية

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

أي شـــخص طبيعـــي/ أشـــخاص طبيعيـــون، أو اعتبـــاري/ اعتبـــاريون تقـــر لـــه/هلم أنظمـــة اململكـــة بـــذه  مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون

 الصفة.

ـــــة الـــــيت تتبعهـــــا اهليئـــــة الشـــــرعية ملـــــدير الصـــــندوق لتصـــــنيف الشـــــركات  هـــــي الضـــــوابط والنســـــب الضوابط الشرعية املالي

 واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار با.

االصــدارات أو االكتتابــات األوليــة العامــة ألســهم للشــركات الــيت يــتم طرحهــا طرحــاً عامــاً لالكتتــاب  الطروحات األولية

 السوق األولية.ألول مرة يف 

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حلاملهــا احلــق يف االكتتــاب يف أســهم جديــدة مطروحــة وقــت  حقوق األولوية

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

هـــي أداة ماليـــة أو عقـــد تشـــتق قيمتـــه مـــن قيمــــة أصـــول حقيقيـــة أو ماليـــة أخـــرى أأســـهم وســــندات  عقود املشتقات

وذهــب  وتكــون لتلــك العقــود املاليــة مــدة زمنيــة حمــددة باإلضــافة إىل ســـعر وعمــالت أجنبيــة وســلع 

وشــروط معينــة يــتم حتديــدها عنــد حتريــر العقــد بــني البــائع واملشــرتي ومــن هــذه العقــود أ املســتقبليات 

ـــــارات أFuturesأ  ، املبـــــادالت أ Forwards ، العقـــــود اآلجلـــــة  أOptions ، عقـــــود اخلي

 على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.وأي عقود مشتقات أخرى، SWAPأ

 قصـرية األجـل و تعتـرب الوظيفـة األساسـية هلـذه األدوات إجيـاد السـيولة للشـركات هـي أدوات الـدين  أدوات أسواق النقد
العقـود املتوافقـة  واألفراد واحلكومات من أجل مواجهة احتياجاتا النقدية قصـرية األجـل والـيت تشـمل

واملشـــاركة وأي عقـــد أخـــر متوافـــق مـــع  الضـــوابط الشـــرعية املراحبـــة واملضـــاربة والوكالـــة واإلجـــارةمـــع 

 .الضوابط الشرعية للصندوق

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة  صناديق أسواق النقد
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آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى خليجيــة و/أو أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد 

صــناديق االســتثمار يف اململكــة وتســتثمر بشــكل رئيســي يف أدوات أســواق النقــد وتكــون متوافقــة مــع 

 الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار املتداولة / الصناديق 

 العقارية املتداولة

وية يـــتم تـــداوهلا يف ســـوق األوراق املاليـــة خـــالل هـــي صـــناديق اســـتثمارية مقســـمة إىل وحـــدات متســـا

فرتات التداول املستمر كتداول أسهم الشركات واملوافق عليها من قبل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات 

تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لـذلك املطبـق 

 على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.على صناديق االستثمار يف اململكة، 

هــي احلــاالت الــيت يعتقــد مــدير الصــندوق أنــه مــن املمكــن أن تــؤثر علــى أصــول الصــندوق أو أهدافــه  الظروف االستثنائية 

 بشكل سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية.

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية  لطرح العامصناديق االستثمار ذات ا
و/أو أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى صــناديق 

 االستثمار يف اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي مجيع األسواق اليت يتم تداول األسـهم بـا يف اململكـة العربيـة السـعودية وتشـمل السـوق الرئيسـي  سعوديةأسواق األسهم ال

 تداول وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

وبيعهــــا مــــن قبــــل هــــي ضــــريبة غــــري مباشــــرة تُفــــرض علــــى مجيــــع الســــلع واخلــــدمات الــــيت يــــتم شــــراؤها  ضريبة القيمة املضافة

 املنشآت.

هـــم مـــالكي الوحـــدات املســـجلني يف ســـجل الصـــندوق يف تـــاريخ أحقيـــة التوزيعـــات النقديـــة مـــن قبـــل  املشرتكني املسجلني يف الصندوق

 الصندوق والذي حيدد من قبل مدير الصندوق.

التوزيعـات النقديـة املدفوعـة مـن هي التوزيعات النقدية اليت يدفعها الصندوق ملالكي الوحدات ومتثـل  التوزيعات النقدية

 قبل الشركات املستثمر با لصاحل الصندوق إن وجدت. 
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 :ستثمارالاصندوق  )1
 صندوقالاسم  )أ

 السعودية للدخل  لألسهم الراجحي صندوق

Al Rajhi Saudi Equity Income Fund 

 صندوقالتاريخ إصدار شروط وأحكام  )ب

ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ  م.04/05/2015هـ املوافق 15/07/1436بتاريخ شروط وأحكام الصندوق  رمت إصدا
 .م02/07/2018 املوافق هـ18/10/1439

 صندوقوطرح التأسيس  ىيئة علالهتاريخ موافقة  )ج

 03/06/2015 تاريخاحلصول على موافقة هيئة السوق املالية يف  مت

 صندوق المدة  )د

 غري حمدد املدة هو صندوق عام مفتوح السعودية للدخل لألسهم الراجحي صندوق

 قصندو العملة  ـ)ه

عملــة الصــندوق هــي الريــال الســعودي وهــي الــيت ســيقومم بــا اســتثماراته ووحداتــه. وتقبــل اشــرتاكات املســتثمرين بــأي عملــة أخــرى مــن العمــالت 
ويتحمــل الراغبــون يف حتويــل اســتحقاقاتم بعملــة غــري عملــة  االشــرتاك.العامليــة الرئيســة علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد يف األســواق يف تــاريخ 

 الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 : وممارسات ستثماراال سياسات) 2
 لصندوقلستثمارية االهداف األ )أ

 خالل من توزيع الدخل والنمو يف املدى الطويل إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هو السعودية للدخل لألسهم الراجحي صندوق

  .للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة السعودية األسهم يف أسواق االستثمار

  S&Pأ اإلسالمية للشريعة املطابق النقدية التوزيعات ذات السعودية لألسهم بورز أند ستاندرد مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر
 Saudi Arabia Shariah Dividend Custom index. أداء لقياس كأداة االسرتشادي املؤشر استخدام يتم حيث 

 األسهم أسواق يف الصندوق ملدير الشرعية الضوابط مع تتوافق اليت املالية األوراق مجيع هو للصندوق االستثماري الال أن كما الصندوق

 .للصندوق االستثماري الال خارج االستثمار الصندوق ملدير السعودية

  capital.com-www.alrajhiموقع الشركة  وميكن االطالع على معلومات املؤشر يف 

http://www.alrajhi-capital.com/
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 يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي تيلية اللماوراق ااأل )ب

 يشــمل وقــد الســعودية األســهم أســواق يف املدرجـة الشــركات أســهم يف رئيســي بشــكل االســتثمار طريـق عــن االســتثمارية أهدافــه الصــندوق حيقـق
  .األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك

 تثماراالسز تركية سياس )ج

  من أي يف االستثمار وميكن بشكل رئيسي السعوديةترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم 
 ، كما يوضح اجلدول التايل سياسة تركيز االستثمارات يف الصندوق:استثمارية فرصة توفر حالة يف األخرى العربية األسواق

 
األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%  

  االستثمار األخرى ذات األهداف واالسرتاتيجيات املماثلة وتشمل الصناديق املتداولةصناديق  0% 30%

 وتشمل الصناديق العقارية املتداولة /متداولة املطروحة طرحاً عاماً  املدرة للدخلاألوراق املالية  0% 20%

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

 الظروف االستثنائية.

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

 الفقرة يف سابقاً  املذكورة املالية واألوراق السعودية األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار يرتكز الصندوق أهداف على بناء

 قيمة صايف من% 10 أقصى وحبد با املستثمر الدولة عملة حسب األخرى العربية املالية األسواق من أي يف االستثمار إمكانية مع أج 

 الشركات تقييم مستوى بنفس األخرى العربية املالية األسواق يف واملدرجة املستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول

 ميكن كما والنظامية، والسياسية االقتصادية العوامل حيث من املستهدف السوق تقييم إىل باإلضافة السعودية األسهم بأسواق املدرجة

  .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من املدارة الصناديق أو تابعيه أو الصندوق مدير قبل من املصدرة املالية األوراق يف االستثمار للصندوق

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

 على باالعتماد ، متميزة تنافسية مبزايا تتمتع واليت النمو ذات والشركات املستمرة التوزيعات ذات الشركات على االختيار يف الرتكيز يتم

 بدف املالئمة االستثمار أساليب تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى واحملاسبية املالية املعايري من جمموعة

 .سنوي ربع بشكل حتديثه يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال طبيعة حسب املخاطر من املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق
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 التصنيف وكاالت من ثالث من واحدة حتدده ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظرية لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد سيكون

 النقد أسواق أدوات يف االستثمار يتم ولن -BBBفتش/ Baa3موديز/ -BBBبورز آند ستاندرد: كتايل أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماين

 بناءً  للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق يف االستثمار وسيكون. مصنفة غري نظرية أطراف مع و/أو

 الئحة يف عليها املنصوص القيود حسب نظري طرف أي مع لالستثمار األعلى احلد وسيكون بالصندوق املتعلقة واملخاطر والسيولة األداء على

 كن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقيم ال تيالية اللموراق ااألأنواع  )و.عليها تعديل وأي االستثمار صناديق

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

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

قيـود االسـتثمار تلك املفـروض حسـب ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصول اليت ميكن للصندوق االستثمار با غري 

 املذكورة يف الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.

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

 نآخرو 

وذلك حسب قيود االستثمار احملددة يف  للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة ذات الطرح العامحيق للصندوق االستثمار يف الصناديق 
ق املطروحة طرحاً عاماً على أن ال يتجاوز االستثمار يف الصنادي  تعديل عليها، أيوالئحة صناديق االستثمار أو  الصندوق وأحكام شروط

 .الصندوق أصول قيمة صايف من %50و الصناديق املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمعه ما مقداره األخرى 

 ضاالقترا في دوقنصالحيات صال )ط

 طلبات تغطية لغرض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق حيق

 االسرتداد

 ريللتعامل مع أي طرف نظ ىعلاألد الح )ي

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

 اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  )ك

يف ليها إختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليد واحلكيم اليت حتقق أهداف الصندوق املشار المدير الصندوق  يسعى

 شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للتأكد من:

 ية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعةتوفر السيولة الكاف •

عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معني ما مل ينص على ذلك الشروط  •
 واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.
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 االستثماريةعدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غري ضرورية تتعلق بأهدافه  •

 

 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 يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار  •

االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام أجلنة املطابقة وااللتزام  لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسيل  •
 التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة. ب لديه، للتأكد مناإلرهااألموال ومتويل 

 إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه. •

 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار. التأكد من •

الصندوق مبسؤوليته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و التأكد من قيام مدير  •
 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام املستندات ذات العالقة

 العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. •

 اديالسترشر المؤشا )ل

 السعودية ذات التوزيعات النقدية املطابق للشريعة اإلسالمية لألسهم بورز أند ستاندرداملؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر 

  .S&P   Saudi Arabia Shariah Dividend Custom indexأ 

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية )م

 مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو اهليئة عن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد

 تكون أن علىلغرض اإلدارة الفعالة للمحفظة وحتقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من املخاطر املتعلقة باستثمارات الصندوق  للهيئة

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

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

 ال يوجد

http://www.alrajhi-capital.com/
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 :الصندوق في ستثمارلال الرئيسة خاطرالم)  3

يعتـرب الصــندوق صـندوق اســتثمار عـايل املخــاطر، وتبعـاً لــذلك جيــب علـى مــالكي الوحـدات أن يكونــوا علـى بينــه مـن املخــاطر الرئيســة  •
 اليت قد يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن ظروف السوق وطرق التداول يف تغري مستمر كما أن  •
 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق األداء

مقارنــة باملؤشــر االسرتشــادي  الصــندوق أو أن أداء خســائر كبــريةأي تكبــد  األربــاح ســوف تتحقــق أو أنــه لــن يــتمضــمان بــأن  يوجـد ال •
 .سيتكرر أو مياثل األداء السابق

 .بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أنجيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار  •

أقــل مــن الســعر وقــد يكــون مبلــغ االســرتداد جيــب علــى مــالكي الوحــدات أن يــدركوا أ�ــم رمبــا خيســرون جــزءاً مــن أو كامــل اســتثمارهم،  •
. وقــد تــنخفض قيمــة االســتثمارات الرئيســة للصــندوق ورمبــا ال يســتطع مــالكي الوحــدات اســرتداد املبلــغ الصــندوقيف بــه  اشــرتكواالــذي 

 الذي استثمروه يف الصندوق.

  صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراائمة ق

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

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

ملستثمر بأن الصندوق سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن ا

 عنها ينتج قد واليت تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية االخنفاضيدرك أن مجيع األسهم عرضة 

 . للصندوق الوحدة سعريف  اخنفاض

 التركيزمخاطر 

أكثر قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للتغري تبعاً للتغري يف ذلك القطاع، وباملقابل يكون الصندوق 

 .تنوعاً مما قد يؤثر على سعر الوحدة يف الصندوق باالخنفاضخماطرة مقارنة بالصناديق األكثر 

 أدوات أسواق النقداالستثمار في مخاطر 
خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم  أسواق النقد فهنالكصناديق أدوات أسواق النقد أو يف حال استثمار أصول الصندوق يف  

وحدة مما قد خيفض من سعر ال رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد �ائياً 
 .يف الصندوق

 المخاطر االقتصادية
كسة يف ينطوي االستثمار يف الصندوق على املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغرايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق. وعليه فإن أي تغيريات معا 

 الصندوق. الوحدة يف ، قد يكون له أثر سليب على قيمة يستثمر با الصندوقالظروف االقتصادية للبلد أأو البلدان  اليت 
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  الشرعية االلتزام بالضوابطمخاطر 
، مما للصندوقالشرعية  الضوابطوأصبحت غري متوافقة مع  بااملستثمر أو األوراق املالية تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات 

إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من  ،تلك األسهم بسعر قد يكون غري مالئم بيعقد يؤدي إىل 
واملخاطر األخرى اليت قد  اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزًا مما قد يزيد من التذبذبات

 الوحدة يف الصندوق. تؤثر على سعر
 

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

مدير الصندوق لتأجيل % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه 10تعادل  تعاملاملسرتدة يف أي يوم 
 مما قد يؤخر تنفيذ طلبات اسرتداد العمالء. االسرتداد لتاريخ الحق

 المخاطر القانونية
وتأيت تلك املخاطر من الشركات اليت  ،قد تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية

وعليه، رمبا ينتج عن ذلك اخنفاض يف  استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
 قيمة استثمارات الصندوق ويف صايف قيمة األصول مما يؤثر قد خيفض قيمة الوحدات يف الصندوق.

 مخاطر العملة

يرتكـز اســتثمار الصــندوق يف السـوق املاليــة الســعودية ولكــن قـد يســتثمر مــدير الصــندوق جـزء مــن أصــول الصــندوق يف بعـض الــدول العربيــة بــدف 

تنويـــع اســـتثمارات الصـــندوق، ممـــا يعـــرض الصـــندوق إىل خمـــاطر تغـــري أســـعار الصـــرف مقارنـــة بعملـــة الصـــندوق والـــيت قـــد تـــؤثر علـــى ســـعر الوحـــدة 

 لصندوق.با

 مخاطر األسواق الناشئة    

وعـدم إن االستثمارات الرئيسة يف الصـندوق يغلـب عليهـا األدوات االسـتثمارية الـيت تصـدر يف األسـواق الناشـئة ذات املخـاطر العاليـة يف السـيولة 

يف أسـعار وحـدات الصـندوق وارتفـاع خمـاطر  االستقرار فيما يتعلق بالبيئة السياسية واالقتصادية، مما سيعرض مالكي الوحدات ملزيد من التقلبات

 االستثمار اليت ينتج عنها اخنفاض يف قيمة أصول الصندوق مما يؤدي إىل اخنفاض سعر الوحدة يف الصندوق.

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

يت ميكن أن يتعرض هلـا ذلـك الصـندوق املسـتثمر يف الصناديق االستثمارية األخرى قد يعرض مالكي الوحدات للمخاطر ال استثمارات الصندوق

 .الصندوقالوحدات يف  مالكي وعلى وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا يؤثر قد مما به،

 تضارب المصالح

 صناديق لصاحل مماثلة معامالت / أنشطة يف مشرتكني يكونوا قد الصندوق ملدير التابعة والشركات الصندوق مدير وموظفي ويلؤ ومس املدراء إن

 األطراف من عدد من خدمات يستخدم أو/و يتداول قد الصندوق أن كما. الصندوق مصاحل مع مصاحلهم تتضارب قد ممن آخرين عمالء /
 متنـع قـد ممـا املاليـة الراجحـي شـركة مـن جـزءا اخلـدمات مقـدمي / النظـرية األطـراف هـؤالء بعـض يكـون أن وميكـن .اخلـدمات مقـدمي / النظـرية

 .حيث ميكن أن يؤثر على أداء الصندوق ومالكي الوحدات وحمايدة مستقلة بطريقة أهدافه حتقيق من الصندوق
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 قالسو  في بها المكتتب األسهم إدراج تأخر مخاطر

بيــع بعــض االســتثمارات  إىل يــؤدي قــد ممــا بيعهــا، علــى القــدرة عــدم وبالتــايل األســهم، ســوق يف بــا املكتتــب الشــركات إدراج يف تــأخر حيــدث قـد

 د يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق.القائمة مما ق

 التخصيص نسبة تضاؤل مخاطر    

 التخصـيص نسـبة تضـاؤل املمكـن مـن فإنـه للمشـاركة يف الطروحـات األوليـة االسـتثمار وصـناديق املرخصـة الشـركات من عدد دعوة يتم أنه حيث

ممـا يــؤدي إىل احتماليـة خســارة الفرصـة االســتثمارية الـيت ميكــن أن تـؤثر علــى أداء  االكتتــاب يف كةاملشـرت  والصــناديق الشـركات عــدد ازديـاد بسـبب

 الصندوق وسعر الوحدة.

 النقدية التوزيعات مخاطر

 أو/و الشــركات أربـاح تقلـب هـاعن نـتجي قـد والـيت الصـندوق بـا يسـتثمر الــيت الشـركات قبـل مـن املوزعـة األربـاح تذبـذب عـن الناجتـة املخـاطر وهـي

 الصـندوق قبـل مـن الوحـدات محلـة علـى املوزعة األرباح مقدار تذبذب أو تقلب إىل يؤدي قد مما شركة، بكل اخلاصة التوزيعية السياسة يف التغري

 وعدم املقدرة على حتقيق أهداف الصندوق مما قد يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق

إن أداء الصندوق يعتمد إىل حد كبري على قدرات وامكانيات موظفي مدير الصندوق مما قد يؤثر بشكل كبري على أداء الصندوق عنـد اسـتقالة 

ممـا قـد يـؤثر علـى  الصـندوق أداء علـى يـؤثر سـلباً  قـد املـوظفني هـؤالء مـن أي وجـود عـدم أن حيـثأو غياب أحدهم وعدم توفر البـديل املناسـب 

 .ةسعر الوحد

 المخاطر السياسية

ول أو بأي رمبا يتأثر أداء الصندوق بالتغري يف احلكومات أو باحلروب أو بنزع امللكيات أو بتجميد األصول أو بتغري القوانني السائدة يف تلك الد

الصـندوق وبالتـايل علـى صـايف ، ممـا قـد يـؤثر علـى اسـتثمارات الصـندوق أصـولهفيهـا يسـتثمر  يف املنـاطق الـيت  ،سـلبيةحوادث أو ظروف سياسـية 

 قيمة أصول الصندوق مما قد يؤثر على سعر الوحدة.

 االئتماني التصنيف خفض مخاطر

يف قيمـة األوراق املاليـة الـيت أصـدرها  سـلباً  يـؤثر رمبا املقابلة فلألطرا االئتماين التصنيف وكاالت قبل من االئتماين التصنيف خبفض تغيري أي إن

 ذلك املصدر مما قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة يف الصندوق.

 التداول تعليق مخاطر

 يـؤثر قد مما االستثمارية الفرص من عدد فقدان أو النقد توفر عدم إىل املالية ألوراقا من جمموعة يف أو ككل السوق يف التداول تعليق يؤدي قد

 وسعر الوحدة بالصندوق أو التأخر يف تلبية طلبات االسرتداد. الصندوق أداء على سلباً 
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 الكبيرة االسترداد عمليات مخاطر

قــد تــؤدي عمليــات االســرتداد الكبــرية إىل بيــع جــزء مــن أصــول الصــندوق املســتثمرة يف أوراق ماليــة بأســعار غــري مناســبة أو منخفضــة لتلبيــة هــذه 

 ينتج عنه اخنفاض يف سعر الوحدة يف الصندوق.الطلبات مما قد 

  المحدود األداء سجل مخاطر

 علـى تأكيـدات إعطـاء ميكـن فـال اسـتثماراته، إدارة يف الصـندوق مـدير خـربة علـى ويعتمـد سـابق، أداء سجل له وليس جديد الصندوق نظراً ألن

 .ستحقق االستثمارية الصندوق أهداف أن

 األولوية حقوق في المشاركة مخاطر

 أن حيث للصندوق، جوهرية خسائر حدوث يف تسببي قدأو امتالك اسهم يف الشركة اليت تطرح حق األولوية  األولوية حقوق يف االستثمار إن

 الســعودية املاليــة قاســو األ يف املدرجــة األســهم أســعار هلــا ختضــع الــيت النســبة يفــوق األولويــة حقــوق تــداول ألســعار بــا املســموح التذبــذب نســبة

 مما قد يؤثر على سعر الوحدة يف الصندوق.  .ونزوالً  صعوداً %  10 بنسبة املمثلةأ

  األخرى االستثمارات مخاطر

 وتعتــرب ،REITsالعقاريــة االســتثمارية والصــناديق املتداولــة، الصــناديق مثــل أخــرى اســتثمارات يف الصــندوق يســتثمر قــد األصــول، تنويــع لغــرض
 أداء مـن االسـتثمارات تلـك ختفـض وقـد الثابـت والـدخل النقـد أسـوق مثـل التقليديـة األصـول فئـات مـن خطـورة أكثـر عمومـا االستثمارات، هذه

 .الوحدة وسعر الصندوق

 التمويل مخاطر

 إرادة عـن خارجـة ألسـباب احملـدد الوقـت يف املبـالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف

 أسـعار علـى سـلبا سـينعكس والـذي الصـندوق أصـول علـى يـؤثر قـد ممـا اسـتثماراته بعـض لبيـع الصـندوق مـدير يضـطر قـد ممـا الصـندوق، مـدير

 .الوحدات

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحـث علـى بناء الصندوق با يستثمر واليت ائتمانيا املصنفة غري الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 الـدخل أدوات ملصـدري املـايل الوضـع يف ضـعف أي أن حيـث. الصـندوق مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي رمبا الثابت
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 الُمصِدر مخاطر

 ســلبا تـؤثر الـيت احملـددة السياسـية أو االقتصـادية الظـروف يف والتغـريات النظـري،/ املقابـل الطـرف أو للُمصـدر املاليـة الظـروف يف التغيـريات وتشـمل
 تــأثر وبالتــايل أسـهما قيمــة اخنفـاض إىل يــؤدي قـد ممــا املصـدر بوضــع يتــأثر األصـل ذلــك إن حيـث املصــدر، أو املاليـة األوراق مــن معـني نــوع علـى

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء

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

واملخاطر أهداف الصندوق االستثمارية  مراعاةمع  االشرتاك بالصندوق، الصفة بذه اململكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي شخص يحيق أل

 .بشكل رئيسي  أسواق األسهميستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون لتحقيق دخل من خالل االستثمار يف  املرتبطة با

 األرباح توزيع سياسة )ب

 تستحق التوزيعات النقدية اليت حيددها مدير الصندوق إن وجدت من قبل الصندوق بشكل نصف سنوي وذلك يف آخر يوم تقومي من شهري

توزيعات أبريل وأكتوبر من األرباح املستلمة من الشركات املستثمر با واألرباح الرأمسالية احملققة أو إحدامها، وسيقوم مدير الصندوق بدفع ال

ق يف النقدية من قبل الصندوق قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس الذي يلي تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمشرتكني املسجلني يف الصندو 

  تاريخ التوزيع حيث ستنخفض قيمة الوحدة مبقدار املبلغ الذي مت توزيعه.

قد ال يقوم مدير الصندوق بدفع أية توزيعات نقدية من قبل الصندوق على مالك الوحدات يف تاريخ دفع التوزيعات النقدية من قبل الصندوق 

 بسبب عدم اقرار توزيعات نقدية من قبل الشركات املستثمر با.

 لصندوق لالسابق  األداء )ج

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

 م2017ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

33.06% - - 4.93% 
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 .)التأسيسأو منذ ( الماضيةالعائدات السنوية لكل من السنوات العشر  إجمالي) 2

 % العائد السنوي
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
4.93% *26.89% - - - - - - - - 

  2016 يناير 26 التأسيس تاريخ من الصندوق عائد* 

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

 % السنوي األداء
2017 2016 2015 2014 2013   
4.93% *26.89% - - - 

 الصندوق
2.98% **36.96%  - - - 

 االسترشادي المؤشر 
  ، 2016 يناير 26 التأسيس تاريخ من الصندوق عائد* 

 الصندوق تأسيس تاريخ منذ املؤشر عائد**

 

 الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ) 4

 بالريال السعودي -التوزيعات السنوية
 تاريخ توزيع األرباح 2015 2016 2017

 �اية شهر أبريل - 0.25 0.20

 �اية شهر اكتوبر - 0.20 0.15

 

 تقارير الصندوق) 5

موقعنـا االلكـرتوين  ل لـك مـن خـالوذ مقابللى نسخ من هذه القـوائم دون يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول ع

capital.com-www.alrajhi 

 الوحدات مالك حقوققائمة  )د

 احلصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل. •

وحدات الصندوق، وعدد الوحدات اليت ميتلكها وصايف قيمتها، وسجل جبميع الصفقات احلصول على تقرير يتضمن صايف قيمة أصول  •
 يوم من كل صفقة. 15يفدم خالل 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها •

ريانه وفقا لنوع التغيري واملدة اإلشعار بأي تغيري يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بذا التغيري قبل س •
 احملددة يف الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغري يف جملس إدارة الصندوق •

احلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء  •
 الصندوق عند طلبها

يوما تقومييا، خبالف األحداث اليت تنص عليها  21ندوق بإ�اء صندوق االستثمار قبل اال�اء مبدة ال تقل عن االشعار برغبة مدير الص •
 املعلومات عليها. ومذكرةالشروط واألحكام 

خمتلفة أو يف شروط وأحكام الصندوق، إال يف حالة مت االتفاق مع مالك الوحدة على أوقات السرتداد يف األوقات احملددة دفع عوائد ا •
 .تعذر ذلك نظراً لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق

 طلبها من مدير الصندوق داحلصول على اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عن •

 الوحدات مالك مسؤوليات ـ)ه

 :اآلتي على الصندوق في الوحدات مالكي ويوافق يقر

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

 أو التقصري. أصول الصندوق باستثناء تلك احلاالت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو التعدي

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

يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها  •
يتم إعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي اإلشعارات وكشوفات احلساب املتعلقة باستثماراتم وأن مدير الصندوق 

مالك الوحدات بكشف احلساب ى مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد حقوق أو مطالبات عل

واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك اليت تنشأ عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة 

 عارات أو أية معلومات أخرى.املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف احلساب أو اإلش

إذا كان مالك الوحدات خاضعاً لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك  •

 أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت )و

يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية 

ادية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتص

دون احلد األدىن املسموح به الستمرار بب حدوث بعض التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق أو بس
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ن قبل هيئة السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق واحملدد م

 فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:الصندوق، 

  يوماً تقوميياً من 21إرسال إشعار مكتوب بذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل أ •

 تاريخ التصفية.

دت  على مالكي الوحدات سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية أإن وج •

 املسجلني يف تاريخ 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 بأصول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو  العموالتو  الخدمات مقابل) 5
 صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  )أ

 رسوم اإلدارة

 و تقـومي عمليـة كـل عنـد النسـبة هـذه وحتتسـب .الصـندوق مـن صـايف قيمـة أصـول سنويا% 1.75 إدارة بنسبة أتعاب الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل �اية عند الصندوق أصول من تستقطع

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية الـيت يـتم حفظهـا يف السـوق السـعودية، ويتحمـل رسـوم حفـظ سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنوياً من قيمة األصول %  0.15-%0.07ترتاوح بني أ

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

 الضرائب

 تــدفع الــيت الرســوم أو الصــندوق مــع املربمــة العقــود أو الصــندوق علــى فرضــها يــتم أخــرى ضــرائب وأي املضــافة القيمــة ضــريبة الصــندوق يتحمــل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظري أخرى ألطراف

 رسوم التعامل

يف األسواق واليت يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسب العموالت السائدة 

 تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
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 رسوم أخرى

 إدارة جملس أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل

 التعامل مصاريف باستثناءأ األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق

 كما  ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال يف 150,000أ أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25  والضرائب واحلفظ

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل

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

. وحتسب هذه النسبة عند كل عملية  الصندوق أصول صايف قيمةمن  سنويا%1.75 اإلدارة  رسوم

 .�اية كل شهر ميالدي ، اليت تدفع عندمن أصول الصندوق تقومي و تستقطع

 شهر كل �اية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة حتتسب رسوم احلفظ 

 جمموع مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق
على أساس يومي   سعودي" كحد أقصى سنويا حتسب لایر 30,000تصل إىل "

 السنة املاليةوتدفع �اية  كمصروف مستحق

 أتعاب احملاسب القانوين املستقل

 

يومي كمصروف مستحق ختصم من أصول حتسب على أساس ،  سعودي لایر 30,000

 الصندوق  وتدفع يف نصف و�اية السنة املالية

 املؤشر االسرتشادي رسوم

 

كمصروف مستحق ختصم من أصول على أساس يومي   حتسب، لایر سعودي  26,500

 نصف و�اية السنة املاليةوتدفع يف الصندوق 

 رسوم النشر يف موقع تداول
وتدفع �اية  كمصروف مستحق ختصمعلى أساس يومي   حتسب، لایر سعودي  5000

 السنة املالية

 الرسوم الرقابية 
�اية السنة وتدفع  كمصروف مستحق على أساس يومي   حتسب، لایر سعودي 7,500

 املالية

  املضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم مجيع*
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
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يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة  التي الملكيةونقل  االستردادو  االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل  )ج

 المقابل ذلكاحتساب 

% كحد أقصى من قيمة كل 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غري مسرتدة مبعدل 

 اشرتاك. وجيوز ملدير الصندوق وفقاً لتقديره اخلاص خفض هذه النسبة.

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة  تعموالأي  )د

 ال يوجد

 ىالوحدات عل مالكالصندوق أو من قبل  أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو  المصاريفو  رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ)ه

 .أساس عملة الصندوق

 لایر مليون 10 يعادل الصندوق وحجم سعودي لایر 100,000 املستثمر املبلغ أن بافرتاض أعاله املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

 %.10 يعادل املالية السنة �اية يف احملقق والعائد سعودي

 الصندوق اصول إجمالي
 بالريال الصندوق ومصاريف رسوم

 السعودي

 بالريال المستثمر ومصاريف رسوم

 السعودي

*االشرتاك رسوم   2100 

احلفظ رسوم  

% 0.035أعلى افرتاض أن متوسط رسوم احلفظ يعادل   
3,675 36.75 

املستقلني االدرة جملس اعضاء مكافاة  30,000 300 

احلسابات مراجع  رسوم  31,500 315 

 278.25 27,825 رسوم املؤشر االسرتشادي

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 53 

الصندوق ادارة رسوم  181,930.88 1,819.30 

الرسوم واملصاريف السنوية  جمموع  287,680.88 2,877.30 
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**املال رأس% + 10 االفرتاضي العائد  11,000,000 110,000 

املالية السنة �اية االفرتاضي االستثمار صايف  10,712,319.12 107,122.70 

 قبل املستثمر مباشرة وتكون غري متضمنة يف مبلغ االستثمار.*  تدفع رسوم االشرتاك من 

 عدا الرسوم املعفاة أو اليت ال ينطبق عليها رسوم الضريبة.فيما  أعاله شاملة ضريبة القيمة املضافة يف املثال **مجيع الرسوم 

 :التسعيرو  التقويم) 6
 آلية تقويم أصول الصندوق تفاصيل )أ

 :يلي كما تقويم يوم كل في الصندوق أصول بتقويم الصندوق مدير يقوم

 سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 وحقوق األولية الطروحات يف با املشاركة متت اليت األسهم تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل اإلغالق

 صناديق يف االستثمار حالة ويف به، املكتتب احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولوية

 به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحداتا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار

 الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم

 .للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافته

 عدد نقاط التقويم وتكرارها )ب

 قبل  أعاله أأ  الفقرة يف إليه االشارة مت كما الصندوق يف أصل كل لقيمة وفقا اخلميس إىل األحد من يومياَ  الصندوق أصول تقومي سيتم

 التعامل. ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، اخلامسة الساعة

 الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات )ج

توثيق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل سيتم 

% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك 0.5خاطئ .  كما سيتم إبالغ اهليئة فوراً عن أي خطأ يف التقومي أو التسعري تشكل نسبته 

 ية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.فوراً يف موقع الراجحي املال

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  )د

مقسومة   املرتاكمة املصروفات ناقصاً  املستحقات ناقصاً  األصول إمجايلأباستخدام املعادلة التالية:  وحدة لكل األصول قيمة صايفيتم حساب 

الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة. ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي على إمجايل عدد وحدات 
 استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.

 



62 
 

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ)ه

 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 العمل يوم يف

 :التعامل) 7
 األوليالطرح تفاصيل  )أ

م. 25/01/2016 املوافق هـ15/04/1437 بتاريخ االشرتاكات يف استالم الصندوق الصندوق يعترب صندوق مفتوح غري حمدد املدة وقد بدأ
 م26/01/2016هـ املوافق 16/04/1437وبدأ التشغيل بتاريخ 

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

 لایر سعودي 10سعر الوحدة عند بداية الطرح  يساوي 

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  )ب

بســعر أ األحــد واألربعــاء  يســمح باالشــرتاك واالســرتداد والتحويــل يف الصــندوق بعــد إمتــام الطــرح األويل لوحــدات الصــندوق يف كــل يــوم تعامــل 

امسـة . وسـيكون آخـر موعـد السـتالم طلبـات االشـرتاك واالسـرتداد والتحويـل قبـل السـاعة اخلعامـلالوحدة املعلن عنه يف اليوم الـذي يلـي يـوم الت

 مساًء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

 المدةو  الطلبات تقديم مكانو  للملكية األدنى الحدو  االستردادو  لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستر وا االشتراك إجراءات )ج

 االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين

لایر ســـعودي  2,000 لایر ســعودي، وهـــو احلـــد األدىن للرصـــيد  واحلــد األدىن لالشـــرتاك اإلضـــايف 5,000احلــد االدىن لالشـــرتاك يف الصـــندوق 
 ربامج االدخارية واالستثمارية.لللایر سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب  2,000واحلد االدىن لالسرتداد 

عـن طريـق فـروع الشـركة املعتمـدة خـالل سـاعات العمـل الرمسيـة علـى أن  يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحول بني الصناديق يوميـاً 

 يتم تقدمي بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

الـــيت مت فيهـــا حتديـــد ســـعر  عامـــلنقطـــة التســـيتم الـــدفع ملالـــك الوحـــدات عوائـــد االســـرتداد املناســـبة قبـــل إقفـــال العمـــل يف اليـــوم اخلـــامس التـــايل ل

االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص أإن وجـدت  املناسـبة لتحويـل الوحـدات متـوافرة لـدى مـدير الصـندوق، أيهمـا 

 يأيت الحقا.
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 الوحدات مالكي سجل )د

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

 مبالك الوحدات املعين فقط.

 قاستثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندو  ـ)ه

لصــــاحل املســــتثمرين  ق النقــــداســــو أ صــــفقاتو  أمـــوال االكتتــــاب املســــتلمة خــــالل فــــرتة الطــــرح األوىل ســــيتم اســــتثمارها يف صـــناديق أســــواق النقــــد

إىل احلــد األدىن ، إىل حــني الوصــول خــارج اململكــة ة، املربمــة مــع طــرف خاضــع لتنظــيم مؤسســة النقــد أو هليئــة رقابيــة مماثلــة للمؤسســبالصــندوق

 .أو الوقت احملدد لبدء عمل الصندوقاملطلوب 

 لبدء عمل الصندوقاألولي  للمبلغ دنىاأل حدال )و

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلب الالزم 

  ماليني لایر سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح 10الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن أ عمل الستمرار

النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم ذلك حسب اإلجراءات 

 ملعلومات.مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إ�اء الصندوق وفقاً إلجراءات اإل�اء املذكورة يف الفقرة الفرعية أو  من الفقرة الرابعة من مذكرة ا

 .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 حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىرأأذا  -

 إمـا االسـتثمار صـندوق ميلكهـا الـيت األخـرى األصـول أو املاليـة األوراق مـع التعامـل فيهـا يـتم الـيت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

جيـوز ملـدير .الصندوق أصول قيمة صايف إىل نسبة مهمة أ�ا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل بالنسبة أو عام بشكل

اســرتداد الوحــدات كحــد أقصــى إىل يــوم التعامــل التــايل. وحيــدث ذلــك، إذا بلــغ إمجــايل نســبة مجيــع طلبــات االســرتداد ملــالكي الصــندوق تأجيــل 

 %  أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10أ الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل

مــع االخــذ باالعتبــار املــدة الضــرورية واملــربرات ومراجعــة التعليــق مــع يف حــال تعليــق تقــومي الصــندوق، ســيتخذ مــدير الصــندوق االجــراءات الالزمــة 

جملس إدارة وأمني احلفـظ بصـورة منتظمـة. كمـا سـيتم إشـعار هيئـة السـوق املاليـة ومـالكي الوحـدات فـورا بـأي تعليـق مـع توضـيح أسـباب التعليـق، 

نفســها املســتخدمة يف اإلشــعار  عــن التعليــق واإلفصــاح عــن ذلــك يف  وإشــعار هيئــة الســوق املاليــة ومــالكي الوحــدات فــور انتهــاء التعليــق بالطريقــة

 املواقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.
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 السـوق هيئـة للوائح خمالفة االشرتاك هذا على يرتتب أنه الصندوق مدير رأى حال يف الصندوق يف اشرتاك طلب أي رفض الصندوق ملدير وحيق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة حيقق االشرتاك طلب رفض كان إذا أو األموال غسل مكافحة نظام أو املالية

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات )ي

 حدة على طلب كل معاملة ويتم الطلب استالم أولوية أساس على الدفع يتم فسوف الصندوق، مدير قبل من االسرتداد تأجيل مت حالة يف
 املوعد قبل طلباتم استالم مت اليت العمالء طلبات تنفيذ يتم سوف% 10 الواحد التعامل يوم يف االسرتداد طلبات إمجايل جتاوز إذا حبيث

 بالصندوق، لالستمرار املطلوب األدىن احلد عن الوحدات قيمة اخنفضت فإذا.  األسبقية حبسب باالسرتداد اخلاصة التعليمات لتقدمي النهائي
 .بالكامل املستثمرين وحدات اسرتداد جيب فعندئذ

  :الوحدات خصائص) 8

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

 :وتقديم التقارير المحاسبة) 9

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

راجعة وسيتم االنتهاء مـن إعـداد التقـارير السـنوية وإتاحتهـا بإعداد تقارير مالية سنوية واليت تتضمن القوائم املالية السنوية املالصندوق  مدير سيقوم
كمـا يقـوم الصـندوق أيضـاً بإعـداد تقـارير ماليـة أوليـة والـيت   ن �ايـة السـنة املاليـة للصـندوق،مـ يومـاً   70أ سـبعني خـالل مـدة ال تتجـاوزللجمهـور 

  35أ مخسـة وثالثـون مـن إعـدادها وإتاحتهـا للجمهـور خـالل مـدة ال تتجـاوز االنتهـاءي وسـيتم تتضمن القوائم املالية األوليـة بشـكل نصـف سـنو 
  يوماً من �اية فرتة التقرير.

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  )ب

أي وسيلة تواصل من خالل أو   الربيد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر أالعنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
  45أ مخسة وأربعون أو اإلشعار وذلك خالل فرتة التقارير. وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادهاأخرى يتم 

 .التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق �ائية وحامسةمن تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقوميياً يوماً 

 .2016-12-31سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية تم إصدار أول قائمة مالية  )ج

 .للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةتقديم القوائم  )د

موقع شركة السوق  وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون 

www.alrajhi-أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين    www.Tadawul.com.saاملالية تداول 

capital.com 

بدون مقابل بناًء على استالم   الربيد اإللكرتوينل على أالعنوان الربيدي و/أو يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترس

 طلب خطي منهم بذلك. 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 :الصندوق إدارة مجلس) 10
 .إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية مجلسأعضاء  أسماء )أ

التعريـــف الـــوارد يف قائمـــة  أعضـــاء مـــن بيـــنهم عضـــوان مســـتقالن ينطبـــق علـــيهم مخســـة يشـــرف علـــى الصـــندوق جملـــس إدارة مكـــون مـــن -1

 املصطلحات املستخدمة يف لوائح اهليئة، ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:

 عضو غير مستقل) -(رئيس المجلس -السيد/ غوراف شاه  •

 (عضو غير مستقل) -السيد/ مقرن بن سعود الكليبي  •

 (عضو غير مستقل) -الشيخ/ أنس بن عبداهللا 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)-(رئيس المجلس -السيد/ غوراف شاه 

م، وهـــو حاصـــل علـــى درجـــة 2010يشـــغل الســـيد/ غـــوراف شـــاه، منصـــب الـــرئيس التنفيـــذي لشـــركة الراجحـــي املاليـــة منـــذ شـــهر نـــوفمرب 

ف املاجستري يف إدارة األعمال بامتياز من كليـة مانشسـرت إلدارة األعمـال وعلـى درجـة البكـالوريوس يف التجـارة بتقـدير أممتـاز  مبرتبـة الشـر 

األصـول التجاريـة األوىل من كلية سيد�ما جبامعة بومباي. وكان يشغل منصب املدير العام والعضو املنتدب لدى كريديت سويس إلدارة 

م. وقبل ذلـك  2006ومقرها يف لندن. كما شغل منصب رئيس املنتجات العاملية وإدارة األعمال للمستثمرين العامليني منذ شهر سبتمرب 

لديـه خـربة عشـر سـنوات  كان مسئوالً عن تطـوير املنتجـات واإلدارة يف مورغـان سـتانلي إلدارة االسـتثمارات الدوليـة. وعـالوة علـى ذلـك،

 بنــك دوتشــه يف كــل مــن لنــدن وفرانكفــورت وبومبــاي، حيــث تقلــد عــدة مناصــب، كــان آخرهــا منصــب املــدير العــام ضــمن دائــرة إدارة يف
 األصول يف لندن.

 

 (عضو غير مستقل) -السيد/ مقرن بن سعود الكليبي 

  2015عامـاً يف جمـال إدارة األصـول. وانضـم إىل شـركة الراجحـي املاليـة يف أيار/مـايو عـام  11السيد مقرن الكلييب يتمتع خبربة تزيـد عـن 

جلنه االستثمار. وقبل انضمامه إىل شركة الراجحي املالية كان السيد مقرن يعمل كرئيس الصـناديق و  ورئيس إدارة األصولكمدير ويعمل  

الــبالد املاليـــة ومقرهـــا اململكـــة العربيــة الســـعودية كمـــا جنـــح يف اداره عـــدد مــن احملـــافظ االســـتثمارية مبـــا يف ذلـــك  هم يف شـــركةحمــافظ األســـ

الصــناديق واحملـــافظ االســتثمارية ملؤسســـات ماليــة بعـــض منهــا تركـــز علـــى أســواق دول جملـــس التعــاون اخلليجـــي والســوق الســـعودية،. وهـــو 

 القتصاد من جامعة مياميحاصل على درجة بكالوريوس يف ا
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 (عضو غير مستقل) -الشيخ/ أنس بن عبداهللا العيسى 

، حيمـل شـهادة املاجسـتري مـن املعهـد العـايل 2010منـذ شـهر سـبتمرب  أمني اهليئـة الشـرعية ومـدير اإلدارة الشـرعية بشـركة الراجحـي املاليـة

عمــل يف الرقابــة الشــرعية مبصــرف  الشــريعة مــن اجلامعــة نفســها،للقضــاء جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، وحيمــل بكــالوريوس 

الراجحــي، كمــا عمــل يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، لــه مســامهات يف جمــال االستشــارات الشــرعية وهــو عضــو يف اجلمعيــة 

 الفقهية السعودية، وشارك يف عدد من الندوات واملؤمترات.

 

 (عضو مستقل)السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ 

الســيد/ خالــد آل الشــيخ يعمــل يف وظيفــة مستشــار اقتصــادي يف وحــدة االحتــاد النقــدي مبجلــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة منــذ شــهر 

، حيمل شهادة املاجستري يف االقتصاد وبكالوريوس احملاسبة من جامعة امللك سعود. هذا وقد عمـل كمستشـار اقتصـادي 2008يوليو   

 ة النقد العريب واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.يف كل من مؤسس

 

 السيد/ فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)

. وقبـل التحاقـه 2016السيد/ فراس السعيد يشغل منصب نائب املدير العام لالستثمار واخلزينة لدى صندوق التنميـة الزراعيـة منـذ عـام 

عـام  15بصندوق التنمية الزراعية عمل السيد فراس كرئيس للخـدمات املاليـة واالستشـارية لـدى شـركة سـدرة املاليـة ولديـه خـربة تزيـد عـن 

ليــــة واخلــــدمات املصــــرفية االســــتثمارية. وهــــو حاصــــل علــــى درجــــة البكــــالوريوس يف اآلداب والعلــــوم االجتماعيــــة مــــن جامعــــة يف االدارة املا

 مارميونت االمريكية. 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  )ج

 :تتضمن مسؤولياتهم ما يلي

 – احلصــر ال املثــال ســبيل علــى - ذلــك ويشــمل فيهــا، طرفــاً  العــام الصــندوق يكــون الــيت اجلوهريــة والتقــارير والقــرارات العقــود مجيــع علــى املوافقــة -

 االسـتثمارية للقـرارات وفقـاً  املربمـة العقـود ذلـك يشـمل وال احلفـظ، خـدمات تقـدمي وعقـود للصـندوق، اإلدارة خـدمات تقدمي عقود على املوافقة

 .املستقبل يف با سيقوم أو الصندوق با قام استثمارات أي شأن يف

 .الصندوق بأصول املتعلقة التصويت حبقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد -

 .الصندوق مدير عنه يفصح مصاحل تعارض أي على املصادقة أو املوافقة مناسباً، ذلك كان ومىت اإلشراف، -

 مجيع الصندوق التزام ملراجعة لديه وااللتزام املطابقة مسؤول أو الصندوق مدير لدى وااللتزام املطابقة جلنة مع األقل على سنوياً  مرتني االجتماع -
 صــــناديق الئحــــة يف عليهــــا املنصــــوص املتطلبــــات - احلصــــر ال املثــــال ســــبيل علــــى - ذلــــك ويشــــمل العالقــــة، ذات واللــــوائح واألنظمــــة القــــوانني

 .االستثمار

 تتعلـق إفصـاحات يتضـمن  غـريه أم عقـداً  أكـان سـواءأ آخـر مسـتند وأي املعلومـات ومـذكرة الصـندوق وأحكـام شروط ودقة اكتمال من التأكد -

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع سبق ما توافق من التأكد إىل إضافة العام، للصندوق وإدارته الصندوق ومدير العام بالصندوق
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 وأحكـــام وشـــروط االســـتثمار صـــناديق الئحـــة ألحكـــام وفقـــاً  الوحـــدات مـــالكي مصـــلحة حيقـــق مبـــا مبســـؤولياته الصـــندوق مـــدير قيـــام مـــن التأكـــد -

 .املعلومات ومذكرة الصندوق

 .الوحدات مالكي مصلحة حيقق ومبا وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -

 .اللس اختذها اليت والقرارات االجتماعات وقائع مجيع تبني اليت االجتماعات حماضر تدوين -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مكافآتتفاصيل  )د

 لایر سعودي" كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني. 30,000املكافآت املتوقع دفعها إىل جملس إدارة الصندوق تصل إىل "

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

 كانت سواءً  الصندوق ألهداف مشابة استثمارية أهداف ذات أخرى استثمارية صناديق يف أعضاء يكونوا أن الصندوق إدارة جملس ألعضاء ميكن

 ممارسته نطاق يف الصندوق إدارة جملس أعضاء أحد جيد أن املمكن فمن ولذلك. أخر صندوق مدير أي قبل من أو الصندوق مدير قبل من تدار

 عضو يراعي سوف احلاالت هذه ويف. الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف حمتمل تعارض على ينطوي موقف يف أنه ألعماله

 بالعمل وذلك بالصندوق إدارة جملس كعضو ومسؤوليته هدور  حسب املعنيني الوحدات مالكي مصاحل حيقق مبا بالتصرف التزاماته اإلدارة جملس
 املصاحل يف حمتمل تعارض أي على االطالع عند األخرى الصناديق عمالء جتاه التزاماته إغفال دون عملياً  ممكنة درجة إىل وحرص نية وحسن بأمانة

 إعداد تاريخ إىل أنه علما. ذلك وجوب اإلدارة جملس أعضاء رأى إذا التصويت عن العضو ذلك ميتنع سوف التصويت تتطلب اليت احلاالت ويف

 . الصندوق ومصاحل الصندوق إدارة جملس عضو مصاحل بني متحقق تعارض يوجد ال الصندوق وأحكام وشروط املعلومات مذكرة

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

يدرك املستثمر يف هذا الصندوق أن أعضاء جملس اإلدارة قد يكون هلم عضـويات مماثلـة يف صـناديق اسـتثمارية أخـرى، و جيتهـد مـدير الصـندوق 

أمساء الصناديق االستثمارية املدارة مـن قبـل الشـركة الـيت حيـل فيهـا أحـد أو مجيـع أعضـاء جملـس اإلدارة. مجيع  –من حني آلخر  –لبيان وحتديث 

 اجلدول التايل يوضح عضويات أعضاء جملس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية.
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      صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع أدوالر أمريكي 

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول

      صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العاملية

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربـاح أأسـهم منطقـة الشـرق 

 األوسط ومشال أفريقيا 
     

      صندوق الراجحي ألسهم البرتوكيماويات واإلمسنت

      صندوق الراجحي للطروحات االولية

      ريتصندوق الراجحي 

      صندوق شعاع وادي اهلدا

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

   أعضاء هم:3تتكون اهليئة الشرعية للصندوق من ثالثة أ
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 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع (رئيساً)

يعمــل رئيســاً و مــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، وشــهادة املاجســتري والــدكتوراه مـن جامعــة اإلحصـل الــدكتور صــاحل علــى الشــهادة اجلامعيــة  

 –للهيئة الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني التعاوين، وهو حمـامي وحمكـم معتمـد يف مركـز التحكـيم لـدول جملـس التعـاون اخلليجـي 

 البحرين

  ًا)فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهللا اللحيدان (عضو 

حصل الدكتور سليمان على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستري والدكتوراه من جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، ويعمـل حاليـاً 

 .ستئناف يف اللس األعلى للقضاءقاضي ا

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن (عضوًا)

ويعمل حالياً أأستاذ  يف حصل الدكتور سعد على الشهادة اجلامعية واملاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

الريــاض، ورئيســاً للجمعيــة الفقهيــة الســعودية، وهــو عضــو ســابق  -قســم الفقــه يف كليــة الشــريعة جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية

 العلماء باململكة العربية السعودية.لدى هيئة كبار 

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  )ب

 :يلي فيما يتمثل الشرعية الهيئة دور

 .الشريعةدراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأكد من تقيدهــا بأحــكام  .1
 الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية.تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير  .2
 على مدير الصندوق التقيد با خالل إدارته الستثمارات الصندوق. جيبحتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت  .3
 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4
 الضوابط الشرعية احملددة. مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق .5

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  )ج

 ال حيمَّل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية

حال عدم  فيتبعة الم اإلجراءاتصول و األ لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل )د

 .الشرعية يرعايالمالتوافق مع 

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

 أوًال: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 

واملضاربة يف هذا الصندوق من  هي أن يدفع شخص ماًال إىل آخر ليتمجر به، ويتقامسان الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:
 املضاربة املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال أمالك الوحدات  واملضارب أمدير الصندوق  على أن يتوىل املضارب استثمار أمواهلم يف
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حتقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعاً بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة املالية على أرباب نشاط يرجى منه 
 املال وخيسر املضارب جهده وعمله فقط.

 
 الضوابط الشرعية:

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

 يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع أاملعادن  مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت: .2
 ى املشرتي.ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع عل –بأرقامها ومكا�ا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -
 ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها التأجيل 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
ال جيوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ  .4

 بيع الدين. جيب يف هذه احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام
 

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

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

األغراض واألنشطة املباحة. وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع النوع األول: الشركات املسامهة ذات  - ث

 وأحكامه.

وية، النوع الثاين: الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الرب - ج

، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل با. وهذه وشركات الون واألفالم اخلليعة

 الشركات ال جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقاً.

ها بالربا اقرتاضا النوع الثالث: الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالتا أمور حمرمة، مثل تعامل - ح

 أو إيداعاً. وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع أالنوع الثالث  من الشركات املسامهة ما يأيت:

 أوًال: جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابط اآلتية:

فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة،  -

 احلاجة فيجب االكتفاء با عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.

٪  من إمجايل القيمة 30أ-سواء أكان قرضًا طويل األجل أم قرضًا قصري األجل–أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض بالربا  -

، علمًا أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط السوقية ما مل تقل عن القيمة الدفرتية

 قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
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٪  من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتًا عن االستثمار 5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم أ -

رم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك. وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط حم

 يف معرفتها، ويراعى يف ذلك جانب 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 ثانياً: إذا تغريت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها 

 تتجاوز مدة االنتظار تسعني يوماً من تاريخ العلم بتغريها.

ة للغرض؛ سنوية  ثالثاً: يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضح

 كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غري مدققة.

 رابعاً: ال جيوز االشرتاك يف تأسيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.

ثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي رحبه السنوي، وتعين ويعين االست-خامساً: تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم، 

سواٌء قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها، وسواٌء أكان تعامل الشركة لنفسها،  -املتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين

ول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغري كما يف الصناديق االستثمارية أم كان لغريها على سبيل التوسط أالسمسرة  كما يف حالة الوساطة يف التدا

 إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغري والتوكيل للغري كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.

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

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات 
 مها فيما أصدرت من أجله.مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدا

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

 أن يكون الصك جمازاً من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية. .1
االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغريها، وأن أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو  .2

 تكون مستوفية ألركا�ا وشروطها.
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو الغرر أو الضرر أوغريها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية. .3
 لصك رأس ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك ا .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

 يانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداوهلا.إذا كانت أصول الصكوك أع . ب
إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيك الديون أو  . ت

  فال مانع من تداوله.النقود أو مها معاً فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األعيان وحنوه 
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 :الصندوق مدير) 12
 .اسم مدير الصندوق )أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  )ب

 .أ07068/37 شركة الراجحي املالية حتمل الرتخيص رقم 

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  )ج

 شركة الراجحي المالية

 ، طريق امللك فهد املركز الرئيس

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966  11أ 2119292هاتف رقم 

 + 966  11أ 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  )د

-34-5أشركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب قرار اهليئة رقم 

 م19/6/2007هـ املوافق 4/6/1428بتاريخ   2007

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ)ه

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

 

 

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

 31/12/2016 في المنتهي السنة البند

 585,809,855 الدخل

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 166,173,958 املصاريف

 10,968,186 الزكاة

 397,514,524 صايف الدخل

 

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

 .)لصندوقا

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد اهللا بن سليمان الراجحي •
 رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية لالستثمار أمصرف الراجحي  -
 تنفيذي غري/اإلدارة جملس رئيس - شركة الراجحي للتأمني التعاوين أ تكافل الراجحي  -
 رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الفارايب للبرتوكيماويات -
 رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الراجحي القابضة -
 اإلدارة/غري تنفيذيرئيس جملس  -شركة فرسان للسفر والسياحة -

 
 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 -
 إدارة/غري تنفيذيجملس  عضو -شركة صاحل عبدالعزيز الراجحي وشركاه احملدودة -

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى •

 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو –شركة ميتاليف والموعة األمريكية الدولية والبنك العريب الوطين للتأمني التعاوين  -
 

 عضو مجلس إدارة - فيصل بن سعود الصالح •
 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك احملدودة -
 تنفيذي غري/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 مصرفأ لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 تنفيذي غري/دارةاإل جملس رئيس -الشركة الوطنية للبيطرة -
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 عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي  •

 تنفيذي غري/إدارة عضو جملس - صافوال جمموعة -

 تنفيذي غري/إدارة عضو جملس –  الراجحي مصرفأ لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -

 تنفيذي غري/إدارة عضو جملس -الغذائية للخدمات هريف شركة -

 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو -شركة بندة للتجزئة -

 دوقصنالبق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا )ح

مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مصاحل حاملي الوحدات يف اطار  •
من  41وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة وممارساته  استثمار الصندوقااللتزام بسياسات و مذكرة املعلومات والشروط واالحكام 

 الئحة صناديق االستثمار

االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ  •
 الفات جوهريةجملس إدارة الصندوق بأي خم

 مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرتداد حمتملة  •

 حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا حيق ملدير الصندوق تعيني مدير  •

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

 ال يوجد 

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

 ال يوجد 

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام )ك

 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 آخر تدبري أي اختاذ

 .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

 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 الصندوق مدير لدى

 .جوهرية أمهية ذات أ�ا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12
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 أأ  أعاله. الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بأي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب ) ج

 أجل من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف ) ح

 الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على املساعدة

 مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير على وجيب. البديل

 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع البديل الصندوق

 :الحفظ أمين) 13
 .الحفظ أميناسم  )أ

 " البالد املالية"شركة البالد لالستثمار 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  )ب

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

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  )ج 

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية اململكة

  الرئيسي املركز املالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: الاين الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  )د

  08100-37الرتخيص رقم أهي شخص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب  البالد املاليةشركة 

 م14/08/2007املوافق هـ 01/08/1428بتاريخ 

 .بالصندوقفيما يتعلق  الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ)ه

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

 الصندوق.

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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 .طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام )و

   .اخلارجية أو احمللية األسواق يف عنه نيابة مجيعها أو احلفظ أمني مهام من جبزء للقيام ثالث طرف أي تكليف احلفظ ألمني حيق

 . 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 من مدير الصندوق املعنيفظ احلللهيئة عزل أمني أ 

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف  1

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه  أمني احلفظترخيص  إلغاء  2

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إللغاء  إىل اهليئة منطلب  تقدمي  3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخ  4

 أمهية جوهرية. ذات اأ� -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى 5

فيجــب علــى مــدير الصــندوق املعــين تعيــني أمــني حفــظ بــديل وفقــاً  أيــاً مــن صــالحياتا وفقــاً للفقــرة أأ  مــن هــذه املــادة، إذا مارســت اهليئــةب 
تســهيل النقــل الســلس  التعــاون بشــكل كامــل مــن أجــل املســاعدة علــى وأمــني احلفــظ املعــزول يتعــني علــى مــدير الصــندوق لتعليمــات اهليئــة، كمــا

  يومــاً األوىل مــن تعيــني أمــني احلفــظ البــديل. وجيــب علــى أمــني احلفــظ املعــزول أن 60أـ البــديل وذلــك خــالل الــللمســؤوليات إىل أمــني احلفــظ 
، إىل أمــني احلفــظ البــديل مجيــع العقــود املرتبطــة بصــندوق االســـتثمار ذي ووفقــاً لتقــدير اهليئــة احملــض ينقــل، حيثمــا كــان ذلــك ضــرورياً ومناســباً 

 العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل يف مدير الصندوق صالحية .4

أن عــزل أمــني احلفــظ يف مصــلحة  معقــول ى بشــكلرأإذا  كتــايبمبوجــب إشــعار   املعــني مــن قبلــهفــظ احلأمــني عــزل  الصــندوقجيــوز ملــدير   د 

 .مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

وفقـاً صـادر الكتـايب الإلشـعار اأمـني احلفـظ  مـن تسـلم   يومـاً 30أخـالل  تعيـني بـديل لـه أمـني احلفـظ عزل إذا جيب على مدير الصندوق  ه 

تسـهيل النقـل السـلس للمسـؤوليات ل مـدير الصـندوقالتعاون بشكل كامل مـع  املادة. وجيب على أمني احلفظ املعزولمن هذه   أألفقرة ل

ول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود إىل أمني احلفظ البديل. وجيب على أمني احلفظ املعز 

 املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

عــن قيامــه بتعيــني أمــني حفــظ بــديل، وجيــب علــى مــدير الصــندوق العــام   اإللكــرتوين موقعــه اإلفصــاح فــوراً يفجيــب علــى مــدير الصــندوق   و 

 لكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.كذلك اإلفصاح يف املوقع اإل
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 .االستثمار مستشار) 14

 ال يوجد

 عالموز ) 15 
 ال يوجد

 :القانوني المحاسب) 16
 .القانوني المحاسباسم  )أ

 يونج إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  )ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 امللك فهدطريق 

 11464الرياض  2732ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

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

 

 .صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار )ج

 املراجعـة ملعـايري وفقـاً  تمتـ والـيت بـا يقـوم الـيت املراجعـة لأعمـا إىل اسـتناداً  املاليـة القـوائم علـى الـرأي إبـداء يف القـانوين احملاسـب مسـؤوليةتتمثـل 

 لللحصـو  املراجعـة لأعمـا تنفيـذو  وختطـيط ملهنـةا أخالقيـات مبتطلبـات احملاسـب التـزام تطلـبت والـيت السعودية العربية اململكة يف عليها املتعارف

 بـإجراءات القيـام أيضـا القـانوين احملاسـب مسـؤوليات تضـمن. تيـةهر اجلو  األخطـاء مـن خاليـة املاليـة القـوائم بـأن التأكـد مـن معقولـة درجـة علـى

 ومعقوليـة املتبعـة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لاحلصو 

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات

 : ىأخر  معلومات) 17
 لمصالح عند طلبها بدون أي مقابل.معالجة تضارب اب المتعلقةاإلجراءات و  السياساتسيتم تقديم  )أ

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

http://www.ey.com/EM/en
http://www.ey.com/EM/en
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% كحد أقصى من قيمة كل 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غري مسرتدة مبعدل 

 اخلاص خفض هذه النسبة. اشرتاك. وجيوز ملدير الصندوق وفقاً لتقديره

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات )ج

 جتب الذي اليوم يف االستثمارية الوحدات سعر من% 2.5 وهي التجارة، عروض زكاة ألحكام وفقاً  بنفسه ماله زكاة استخراج املستثمر يتوىل

إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم  .الزكاة فيه

  .ملنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذيةلنسب احتميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً ل

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات )د

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

يومًا من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال  21وال تزيد عن 
قرتَح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وق

ُ
ت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا امل

 اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.
أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون   2

 % على األقل من وحدات الصندوق.25ين ميتلكون جمتمعني أو أكثر، الذي ميتلك منفرداً أو الذ
% على األقل من قيمة 25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني   3

 وحدات الصندوق.
لصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير ا  6

اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات 
اين، يشكل أي عدد من مالكي أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الث 5وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

 الوحدات الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.
 حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.  7

 
 .صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ)ه

يعتــرب هــذا الصــندوق مــن الصــناديق املفتوحــة املــدة ولــيس هنــاك يــوم حمــدد لتصــفيته. ومــع ذلــك، فإنــه ســيكون ملــدير الصــندوق احلــق يف تصــفية 

ادية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصـ

دون احلـد األدىن املســموح بـه الســتمرار بب حـدوث بعــض التغيـريات يف األنظمــة الـيت حتكــم إدارة الصـندوق، أو اخنفــض حجـم الصــندوق أو بسـ
ن قبــل هيئــة الســوق املاليــة وذلــك بعــد اشــعار هيئــة الســوق املاليــة أو ألي ســبب طــارئ آخــر. ويف حالــة مت اختــاذ قــرار بتصــفية الصـندوق واحملــدد مــ

 فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:الصندوق، 

  يومـاً تقومييـاً مـن تـاريخ 21إرسال إشعار مكتوب بذه التصفية إىل هيئـة السـوق املاليـة ومـالكي الوحـدات ، علـى أن يكـون ذلـك قبـل أ •

 التصفية.



79 
 

دت  علـى مـالكي الوحـدات املسـجلني يف سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق مـن أصـول الصـندوق وتوزيـع املبـالغ املتبقيـة أإن وجـ •

 تاريخ 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. •

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات )و

أو عن طريق  8001245858يستقبل مدير الصندوق شكاوى املستثمرين يف الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم الاين 

 أو عن طريق املراكز االستثمارية. 011/ 4600625الفاكس رقم 

ســتثمر مــن املســتثمرين يف الصــندوق، يف حالــة طلــب اجلهــات القضــائية املختصــة أو هيئــة الســوق املاليــة نتــائج أي شــكوى صــادرة عــن أي م •
 فعلى مدير الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

 يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها. •

إدارة شكاوى  -ى هيئة السوق املاليةيوم عمل، حيق للمشرتك إيداع شكواه لد 15ويف حالة تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خالل  •
  يوم تقوميي من تاريخ إيداع 90املستثمرين، كما حيق للمشرتك إيداع شكواه لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة أ

 الشكوى لدى اهليئة، إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

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

تعـديالت الحقـة يف املسـتقبل لتلـك  ة السـعودية السـارية املفعـول وأليشروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربيمذكرة املعلومات و ختضع 

فصـل الاألنظمة مبا ال خيالف الضوابط الشرعية  املعتمدة لدى الراجحـي املاليـة. وحيـال أي نـزاع ينشـا بـني مـدير الصـندوق واملسـتثمرين إىل جلنـة 

 يف منازعات األوراق املالية.

 .داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم )ح

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

 .املالية ملدير الصندوق

 .ملكية أصول الصندوق )ط

 الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال  ،مشاعة ملكيهأ الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيم  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو
 لوحدات اً مالك املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا

 الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات بذه مسموحاً  كان أو ،هملكيت حدود يف وذلك الصندوق،

 .املعلومات مذكرة أو واألحكام
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ول معقكل بش –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىمعلومة أخر  أي )ي

قرار  سيُتخذ التي المعلوماتأن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –

 .بناًء عليها االستثمار

 ال يوجد

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

. 

 ال يوجد

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

للصندوق على  بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق جملس إدارة الصندوق، على السياسات العامة املرتبطة مبمارسة حقوق التصويت املمنوحة

 أساس األوراق املالية اليت تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء على تقـديره اخلـاص، ممارسـة أو عـدم ممارسـة أي

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات بذه السياسة عند طلبهم . حقوق تصويت، بعد التشاور مع مسؤول االلتزام.

 .االستثمارال مجديد تح معايير )م

 . السعودية األسهم أسواق يفملدير الصندوق  الشرعية الضوابط مع تتوافق اليت املالية األوراق مجيع هو للصندوق االستثماري الال

 

 


	ملخص الصندوق
	تعريف المصطلحات
	1 معلومات عامة:
	(2 النظام المطبق:
	( 3 أهداف صندوق الاستثمار:
	( 5  قيود/حدود الاستثمار:
	( 6  العملة:
	( 7 مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:
	( 8  التقويم والتسعير:
	سيتم نشر سعر الوحدة في موقع تداول قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل الذي يلي يوم التعامل، ويتم نشر سعر الوحدة في موقع الشركة في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم.
	( 9 التعاملات:
	(10   سياسة التوزيع:
	(11 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:
	(12 سجل مالكي الوحدات:
	( 13 اجتماع مالكي الوحدات:
	(14 حقوق مالكي الوحدات:
	( 15 مسؤولية مالكي الوحدات:
	( 16 خصائص الوحدات:
	(17 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
	( 18 إنهاء صندوق الاستثمار:
	( 19 مدير الصندوق:
	( 20 أمين الحفظ:
	( 21  المحاسب القانوني:
	( 22أصول الصندوق:
	(23إقرار من مالك الوحدات
	ملخص الضوابط الشرعية
	ملخص الصندوق
	تعريف المصطلحات
	1) صندوق الاستثمار:
	2) سياسات الاستثمار وممارسات :
	3 ) المخاطر الرئيسة للاستثمار في الصندوق:
	4) معلومات عامة:
	5) مقابل الخدمات والعمولات والاتعاب:
	6) التقويم والتسعير:
	7) التعامل:
	8) خصائص الوحدات:
	10) مجلس إدارة الصندوق:
	11) هيئة الرقابة الشرعية:
	12) مدير الصندوق:
	13) أمين الحفظ:
	14) مستشار الاستثمار.
	15) الموزع
	16) المحاسب القانوني:
	17) معلومات أخرى :

