
 

 

  

   قطاع المواد األساسية ألسهم صندوق الراجحي

 (مفتوح -سهم عام من فئة األ)صندوق 

 مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

 الشروط واألحكام

ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  .وتمت الموافقة عليهاروجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق 

ويؤكد أعضاء مجلس  المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام.  كذلك يقر الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل

أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات  ، ويقرونالواردة في الشروط واألحكام إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات

 .في الشروط واألحكام غير مضللة الوارد

مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال  وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أي  

من عدمه، وال تعني  ة السوق المالية أي  توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوقاكتمالها، وال تعطي هيئ تعطي أي  تأكيد يتعلق بدقتها أو

 وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه،

قِبل لجنة استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من  على أنه صندوق ألسهم قطاع المواد األساسية الراجحيتم اعتماد صندوق 

 الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

أن شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات األخرى خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة 

قراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات  ضرورة كما على المستثمرين. دلةوتكون محد ثة ومع ،وغير مضللة عن صندوق االستثمار

يعد مالك الوحدات قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكه في قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق.  ىاألخر

كما أنه يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. أي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق.   

وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار  ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها.  وفي حال تعذر فهم شروط

.مهني  

 م20/8/2007تاريخ إصدار الشروط واألحكام: 

 م 2007/8/20تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 

 .م22/05/2022 تاريخ أخر تحديث على الشروط واألحكام:
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الصندوق ملخص  

 قطاع المواد األساسية ألسهم صندوق الراجحي اسم صندوق االستثمار

 صندوق عام مفتوح من فئة األسهم  وفئة الصندوقنوع 

 الراجحي المالية مدير الصندوقاسم 

 الصندوقهدف 

 فاي االساتثمار خاالل مان الطويال المادى علاى الماال رأس زياادة

 األسااهم أسااواق فااي قطاااع المااواد األساسااية شااركات أسااهم

 ضوابط الهيئة  الشرعية للصندوق. السعودية، وفق

 عالية ةالمخاطر مستوى

 سعودي لاير 10,000 الحد األدنى لالشتراك

 سعودي لاير  2,000 األدنى لالشتراك اإلضافي الحد

 سعودي لاير  2,000 الحد األدنى لالسترداد

 و التقييم التعامل ايام
حاااد إلاااى والتقيااايم  ياااومي مااان األ والثالثااااء األحاااد  التعامااال أياااام

 الخميس

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن

 االستردادموعد دفع قيمة 

 إقفاااال قبااال أقصاااى بحاااد االساااترداد عوائاااد الوحااادات لمالاااك يااادفع

 تحدياااد فيهاااا تااام التاااي التعامااال لياااوم التاااالي الخاااامس الياااوم فاااي العمااال

، أو الوقااااات الاااااذي تكاااااون فياااااه جمياااااع الوساااااائل االساااااترداد ساااااعر

متاااااوافرة والتاااااراخي  جإن وجااااادت  المناسااااابة لتحويااااال الوحااااادات 

  لدى مدير الصندوق

 سعودي لاير  10 األولي الطرح عند الوحدة سعر

 الريال السعودي عملة الصندوق

 مفتوح المدة  مدة صندوق االستثمار

 الصندوق بدايةتاريخ 
 الصاااااندوق يعتبااااار صاااااندوق مفتاااااوح غيااااار محااااادد المااااادة وقاااااد بااااادأ

  .م 2007عام من نوفمبر بشهر عمله الصندوق
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 ،إصدار الشروط واألحكامتاريخ 

 وأخر تحديث لها

. وتاااام م20/8/2007وأحكااااام الصااااندوق بتاااااري   شااااروطرتاااام إصدا

 .م22/05/2022 إجراء آخر تحديث لها بتاري  

 االسترشادي المؤشر

معد من  المؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر استرشادي خاص

قبل ستاندرد أند بورز يتكون من جميع شركات قطاع المواد األساسية 

   الشرعيةفي األسواق السعودية المتوافقة مع الضوابط 

(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P). 

 الراجحي المالية اسم مشغل الصندوق

 البالد المالية اسم أمين الحفظ

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية اسم مراجع الحسابات

 السنوية الصندوق  إجمالي أصولمن سنوياً % 1.75 رسوم إدارة الصندوق

 االشتراك مبلغ من 2% أقصى بحد رسوم االشتراك

 اليوجد رسوم االسترداد

 رسوم أمين الحفظ

ساانوياً من قيمة األصااول % 0.02يتحمل الصااندوق رسااوم حفا تعادل 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في الساااوق الساااعودية، ويتحمل رساااوم 

لألوراق سنوياً من قيمة األصول %  0.15-%0.07حفا تتراوح بين ج

 المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

ال تشاااامل الرسااااوم النظاميااااة والرسااااوم التااااي قااااد تفرضااااها األسااااواق 

 ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 التعامل  مصاريف

يتحمااال الصاااندوق عماااوالت ورساااوم التاااداول الناتجاااة عااان صااافقات 

اء وبيااااع األوراق الماليااااة حسااااس العمااااوالت السااااائدة وعمليااااات شاااار

فااااي األسااااواق والتااااي تاااادفع للوسااااطاء واألسااااواق الماليااااة والجهااااات 

 التنظيمية وأمناء الحفا.

سااايتحمل الصاااندوق المصااااريو الالزماااة والفعلياااة إلدارتاااه، رساااوم  األخرى الرسوم والمصاريف

المراجعاااااة ورسااااااوم الحفااااااا ورساااااوم النشاااااار والرسااااااوم الرقابيااااااة 
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ومكافااااااات أعضاااااااء مجلااااااس إدارة الصااااااندوق ورسااااااوم المؤشاااااار 

االسترشاااادي، والمصاااروفات االخااارى، بشااارط أال يتجااااوز إجماااالي 

نسااابة المصاااروفات األخااارى جباساااتثناء مصااااريو التعامااال والحفاااا 

% مااان متوساااط صاااافي قيماااة األصاااول السااانوية 0.25والضااارائس  

فاااي حاااال كانااات نسااابة الرساااوم أقااال مااان ذلاااك  كماااا  150,000أو ج

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط
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 تعريف المصطلحات

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق  الصندوق

 شركة الراجحي المالية  الشركةالمدير/ /الصندوق مدير

 مجلس إدارة الصندوق   المجلس

 ومرخ  له بحفا األوراق المالية للعمالء مؤسسة سوق مالية الحفظ أمين

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

قبول طلبات االشتراك  أيام

 واالسترداد  
 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلس بيع وحدات في الصندوق االسترداد  طلب

 طلس شراء وحدات في الصندوق االشتراك طلب

 األولي الطرح فترة
الصاااااندوق التاااااي ياااااتم خاللهاااااا طااااارح وحااااادات هاااااي فتااااارة بداياااااة 

 الصندوق بالقيمة االسمية إلى جميع المشتركين

 هو اليوم التالي بعد إقفال الطرح  الصندوق بداية يوم

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

 االسترشادي المؤشر
الصااااااندوق هااااااو المقياااااااس الااااااذي يااااااتم ماااااان خاللااااااه مقارنااااااة أداء 

 االستثماري

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوقهي  الشرعية الهيئة

 اإلعالن يوم
هااو يااوم العماال التااالي ليااوم التعاماال وهااو اليااوم الااذي يااتم فيااه إعااالن 

 سعر الوحدة.

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق  التقييم يوم

 التعامل يوم
وحاااادات صااااندوق االسااااتثمار االشااااتراك فااااي األيااااام التااااي يااااتم فيهااااا 

 واستردادها

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   عمل  يوم
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 الصندوق أصول إجمالي
قيماااة أصاااول الصاااندوق باإلضاااافة للتوزيعاااات النقدياااة المساااتحقة مااان 

 المستثمر بها.األوراق المالية 

 الصندوق أصول قيمة صافي
االلتزاماااااااات إجماااااااالي أصاااااااول الصاااااااندوق بعاااااااد خصااااااام كافاااااااة 

 والمصاريو الفعلية المحملة على الصندوق.

 )الوحدة( االستثمار وحدة

حصاااة الماااالك فاااي صاااندوق االساااتثمار الاااذي يتكاااون مااان وحااادات  

بماااا فاااي ذلاااك أجااازاء الوحااادة وتلعامااال كااال وحااادة علاااى أنهاااا حصاااة 

 مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 عالقةال وذو األطراف

األشخاص الذين ينطبق عليهم التعريو الوارد في قائمة م به قصديل 

الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق المصطلحات المستخدمة في 

  االستثمار العقاري، مايلي:

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .1

 من الباطن الحفا وأمين الحفا أمين .2

 الهندسي والمكتسر المطو ِ  .3

 ينطبق، حيثما األمالكمدير  .4

 المقي م المعتمد .5

 الحساباتمراجع  .6

 إدارة الصندوق مجلس .7

أو  التنفيذيين المديريندارة أو أي  من اإل مجلسأعضـاء  .8

 األطراف أعالهلدى أي  من  الموظفين

أصول  صافيمن %  5جأي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  .9

 االستثمارصندوق 

 مالسابق ذكره األشخاصي شخ  تابع أو مسيطر على أي  من أ .10

 االسمية القيمة
لاير  10والتاااي تعاااادل  ساااعر الوحااادة فاااي فتااارة الطااارح األولااايهاااي 

 سعودي.

 أي شخ  او شركة تستثمر في وحدات في الصندوق الوحدةعميل/مالك /مستثمر

 عميل مؤهل

 تعرياااااو علااااايهم ينطباااااق الاااااذين المساااااتثمرين العماااااالء بهااااام يقصاااااد

 فاااي المساااتخدمة المصاااطلحات قائماااة فاااي والاااوارد" مؤهااال عميااال"

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها المالية السوق هيئة لوائح
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 عميل مؤسسي

 تعرياااااو علااااايهم ينطباااااق الاااااذين المساااااتثمرين العماااااالء بهااااام يقصاااااد

 فاااي المساااتخدمة المصاااطلحات قائماااة فاااي والاااوارد" مؤسساااي عميااال"

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها المالية السوق هيئة لوائح

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

 الشرعية الضوابط

هاااي الضاااوابط والنساااس المالياااة التاااي تتبعهاااا الهيئاااة الشااارعية لمااادير 

الصااااااااندوق لتصاااااااانيو الشااااااااركات واالسااااااااتثمارات كاسااااااااتثمارات 

 متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

 األولية الطروحات
االكتتابااااات األوليااااة العامااااة ألسااااهم للشااااركات التااااي االصاااادارات أو 

 يتم طرحها طرحاً عاماً لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

 األولوية حقوق
هاااي أوراق مالياااة قابلاااة للتاااداول تعطاااي لحاملهاااا الحاااق فاااي االكتتااااب 

 في أسهم جديدة مطروحة وقت اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 المشتقات عقود

ماليااااة أو عقااااد تشااااتق قيمتااااه ماااان قيمااااة أصااااول حقيقيااااة أو هااااي أداة 

ماليااااة أخاااارى جأسااااهم وسااااندات وعمااااالت أجنبيااااة وساااالع وذهااااس  

وتكااون لتلاااك العقااود المالياااة مااادة زمنيااة محاااددة باإلضااافة إلاااى ساااعر 

وشاااااروط معيناااااة ياااااتم تحديااااادها عناااااد تحريااااار العقاااااد باااااين الباااااائع 

ود  ، عقاااااFuturesوالمشاااااتري ومااااان هاااااذه العقاااااود: المساااااتقبليات ج

 ، Forwards ، العقااااااااااااااود ا جلااااااااااااااة جOptionsالخيااااااااااااااارات ج

  وأي عقاااود مشاااتقات أخااارى، علاااى أن تكاااون SWAPالمباااادالت ج

 متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 النقد أسواق أدوات

قصيرة األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات  هي أدوات الدين

والحكومات من أجل مواجهة واألفراد  إيجاد السيولة للشركات

العقود المتوافقة مع  احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والتي تشمل

والمشاركة  الضوابط الشرعية المرابحة والمضاربة والوكالة واإلجارة

 .وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

 النقد أسواق صناديق

المالياااااة أو  هااااي صاااااناديق اساااااتثمارية مساااااجلة لاااادى هيئاااااة الساااااوق

هيئاااات تنظيمياااة خليجياااة و/أو أجنبياااة وفقاااا لتنظااايم بلاااد آخااار خاضاااع 

لتنظااايم مسااااوي علاااى األقااال لاااذلك المطباااق علاااى صاااناديق االساااتثمار 

فاااااي المملكاااااة وتساااااتثمر بشاااااكل رئيساااااي فاااااي أدوات أساااااواق النقاااااد 

 وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.
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/  المتداولة االستثمار صناديق

 المتداولة العقارية قالصنادي

هاااي صاااناديق اساااتثمارية مقسااامة إلاااى وحااادات متسااااوية ياااتم تاااداولها 

فاااي ساااوق األوراق المالياااة خاااالل فتااارات التاااداول المساااتمر كتاااداول 

أساااهم الشاااركات والموافاااق عليهاااا مااان قبااال هيئاااة الساااوق المالياااة أو 

هيئاااات تنظيمياااة خليجياااة و/أو أجنبياااة وفقاااا لتنظااايم بلاااد آخااار خاضاااع 

مسااااوي علاااى األقااال لاااذلك المطباااق علاااى صاااناديق االساااتثمار لتنظااايم 

فاااااي المملكاااااة، علاااااى أن تكاااااون متوافقاااااة ماااااع الضاااااوابط الشااااارعية 

 للصندوق.

 الطرح ذات االستثمار صناديق

 العام

هاااي صاااناديق اساااتثمارية مرخصاااة وموافاااق عليهاااا مااان قبااال هيئاااة 

الساااوق المالياااة أو هيئاااات تنظيمياااة خليجياااة و/أو أجنبياااة وفقاااا لتنظااايم 

بلاااد آخااار خاضاااع لتنظااايم مسااااوي علاااى األقااال لاااذلك المطباااق علاااى 

صاااناديق االساااتثمار فاااي المملكاااة ومتوافقاااة ماااع الضاااوابط الشااارعية 

 للصندوق

 السعودية األسهم أسواق

هااااي جميااااع األسااااواق التااااي يااااتم تااااداول األوراق الماليااااة بهااااا فااااي 

المملكاااة العربياااة الساااعودية وتشااامل الساااوق الرئيساااي تاااداول وساااوق 

وجميااع األسااواق االخاارى التااي يااتم ماان خاللهااا تااداول األوراق نمااو 

 المالية.

 المضافة القيمة ضريبة
هاااي ضاااريبة غيااار مباشااارة تلفااارع علاااى جمياااع السااالع والخااادمات 

 التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشات.

هااي الحااااالت التااي يعتقاااد ماادير الصاااندوق أنااه مااان الممكاان أن تاااؤثر  الظروف االستثنائية 

أو أهدافااااه بشااااكل ساااالبي نتيجااااة أي ماااان أصااااول الصااااندوق  علااااى

 المتغيرة.العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية 

 البرامج اإلدخارية واالستثمارية

هي االشتراكات الدورية التي يقوم بها العميل من خالل القنوات 

 Systematic Investmentاإللكترونية لدى شركة الراجحي المالية ج

Plan أو تلك التي تقوم بها الشركات أو المؤسسات لمنسوبيها من خالل  

التعاقد مع مدراء الصناديق الستثمار مبالغ اإلدخار الشهرية لمنسوبيها 

في الصناديق االستثمارية في مجموعة من الصناديق االستثمارية.  

شتراك ويحق لمدير الصندوق  تخفيض الحد األدنى لالشتراك أو اال

 اإلضافي لهذه الفئة من البرامج.

 النقدية التوزيعات
هااااي التوزيعااااات النقديااااة التااااي ياااادفعها الصااااندوق لمااااالكي الوحاااادات 

وراق و األوتمثااال التوزيعاااات النقدياااة المدفوعاااة مااان قبااال الشاااركات أ
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تراتيجية بمااااا يتوافااااق مااااع أهااااداف واسااااخاااارى أصااااول أي أالماليااااة و

 . الصندوق
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 :صندوق االستثمار(  1

 الصندوق، مع ذكر فئته ونوعة أ( اسم 

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق

Al Rajhi Materials Sector Equity Fund 

 من فئة األسهم صندوق استثماري مفتوح وهو 

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

 .م22/05/2022بتاري  . وتم إجراء آخر تحديث لها م20/8/2007شروط وأحكام الصندوق بتاري   رتم إصدا

 االستثمار صندوقوحدات  طرح ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م. 2007/8/20الموافق ـه7/8/1428 تاري تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في 

 االستثمارد( مدة صندوق 

     المدة محدد غير صندوق عام مفتوحهو قطاع المواد األساسية  ألسهم الراجحي صندوق

 :النظام المطبق 2) 

 ، هااي شااركة مساااهمة سااعودية مقفلااة ماارخ  لهااا ماان هيئااة السااوق الماليااة ج"الهيئااة "الشااركة"جة شااركة الراجحااي المالياا

لممارسااااة أنشااااطة اإلدارة والتعاماااال بصاااافة أصاااايل ووكياااال والتعهااااد بالتغطيااااة والترتيااااس وتقااااديم   أو الجهااااة المنظمااااة"

  37/07068رقم جالمشورة والحفا في األوراق المالية، بموجس رخصة هيئة السوق المالية 

الصاااندوق عباااارة عااان صاااندوق اساااتثماري مفتاااوح، يخضاااع كاااال مااان الصاااندوق ومااادير الصاااندوق لنظاااام الساااوق المالياااة 

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرول

 :وممارساته سياسات االستثمار 3)

 االستثمار صندوقلأ( األهداف االستثمارية 

تحقيق النمو على المدى الطويل  إلى الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق األساسية هو المواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 األسهم أسواق في المدرجة المالية األوراق بين من المواد األساسية قطاع في العاملة الشركات أسهم في االستثمار خالل من

 . الشرعية الهيئة ضوابط مع والمتوافقة السعودية

المواد  قطاع شركات جميع من يتكونمعد من قبل ستاندرد أند بورز خاص  استرشادي مؤشر هو للصندوق االسترشادي المؤشر

 Al Rajhi Materials Index calculated)الشرعية للصندوق ضوابط الهيئةمع المتوافقة األسواق السعودية  فياألساسية 

by S&P) ، صندوق االستثمار كمجال استثماري استداللي للصندوق ويحق لمدير ال االسترشادياستخدام المؤشر  يتم حيث

االطالع على معلومات المؤشر  ويمكن للصندوق االستثمارية االستراتيجية مع يتوافقللصندوق بما  االسترشادي المؤشرخارج 

 المستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن )capital.com-www.alrajhi(الشركة  موقع على

 .الصندوق في المحصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم

  

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

أسواق األسهم المدرجة في  قطاع المواد األساسية في رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق يحقق

  .األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك يشمل وقد السعودية

 سياسة تركيز االستثمار ج(

بشكل رئيسي، كما المدرجة في أسواق األسهم السعودية  قطاع المواد األساسية فيتتركز سياسية الصندوق على االستثمار 

 .يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق

 

 ة االستثمار نسب جدول( د

 :في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعلى يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 قطاع المواد األساسية أسهم 50% 100%

 أخرى قطاعات أسهم 0% 30%

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%

30% 0% 
ً  المطروحاااااااااة األخااااااااارى االساااااااااتثمار صاااااااااناديق ً  طرحاااااااااا  األهاااااااااداف ذات عاماااااااااا

 المتداولة الصناديق وتشمل المماثلة واالستراتيجيات

30% 0% 
ً  المطروحاااااة المالياااااة األوراق ً  طرحاااااا  العقارياااااة الصاااااناديق وتشااااامل متداولاااااة/ عاماااااا

 المتداولة

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

 النقد في ظل الظروف االستثنائية.

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

على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية واألوراق المالية المذكورة  بناء

  مع إمكانية االستثمار في أي من األسواق المالية العربية األخرى حسس عملة الدولة المستثمر بها وبحد دسابقاً في الفقرة ج

 العربية المالية األسواق في والمدرجة المستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول قيمة صافي من% 10أقصى 

 العوامل حيث من المستهدف السوق تقييم إلى باإلضافة السعودية األسهم بأسواق المدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس األخرى

 تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المصدرة المالية األوراق في االستثمار للصندوق يمكن كما ، والنظامية والسياسية االقتصادية

 .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق أو

 الستثمار في وحدات صندوق االستثمارأو نية امدير الصندوق  استثمار( و 

الصاااندوق بحقاااه  قاااد يساااتثمر مااادير الصاااندوق فاااي الصاااندوق بصااافته مساااتثمر وذلاااك وفقاااا لتقاااديره الخااااص. ويحاااتفا مااادير

 ً  فاااي اساااتثماراته عااان الصاااندوق مااادير يفصاااح وساااوف ،فاااي اساااترداد جااازء مااان أو كااال مشااااركته حساااس ماااا ياااراه مناسااابا

بماااا فاااي ذلاااك  – السااانوية والتقاااارير –القاااوائم المالياااة األولياااة  –البياااان الرباااع سااانوي ج الصاااندوق تقاااارير فاااي الصاااندوق

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

 صندوقلل

 المالية المعايير من مجموعة على باالعتماد متميزة، تنافسية بمزايا تتمتع التي الشركات على االختيار في التركيز يتم

 تحقيق بهدف المالئمة االستثمار أساليس تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى والمحاسبية

 ربع بشكل تحديثه يتم حيث األسهم في االستثمار مجال طبيعة حسس المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد أقصى

 .سنوي

عربية للصندوق االستثمار في أسواق مالية الصندوق سيقوم باالستثمار بشكل أساسي في أسواق األسهم السعودي كما يجوز 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 10أخرى بحد أقصى 

 ثالث من واحدة تحدده ما حسس النقد أسواق أدوات الستثمارات النظيرة لألطراف االئتماني للتصنيو األدنى الحد سيكون

 -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيو وكاالت من

 النقد أسواق صناديق في االستثمار وسيكون. مصنفة غير نظيرة أطراف مع و/أو النقد أسواق أدوات في االستثمار يتم ولن

 وسيكون بالصندوق المتعلقة والمخاطر والسيولة األداء على بناءً  للصندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة العام الطرح ذات

 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة في عليها المنصوص القيود حسس نظير طرف أي مع لالستثمار األعلى الحد

 ( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقح

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

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

بها غير تلك المفروع حسس ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول التي يمكن للصندوق االستثمار 

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

 

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

 نأو مديرو صناديق آخرو

وذلك حسس قيود االستثمار  للصندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة ذات الطرح العاميحق للصندوق االستثمار في الصناديق 

على أن ال يتجاوز االستثمار في الصناديق  تعديل عليها، أيوالئحة صناديق االستثمار أو  الصندوق وأحكام المحددة في شروط

ً األخرى  ً عاما  أصول قيمة صافي من %50والصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره المطروحة طرحا

 .الصندوق

 صندوق في االقترا ال( صالحيات ك

 الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق

 االسترداد طلبات تغطية لغرع

 رياألعلى للتعامل مع أي طرف نظ( الحد ل

ساااوف يلتااازم مااادير الصاااندوق بمتطلباااات الئحاااة صاااناديق االساااتثمار وقيودهاااا مااان حياااث الحاااد األقصاااى للتعامااال ماااع أي 

 طرف نظير. 

 ( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوقم
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والحكااايم التاااي تحقاااق أهاااداف تخااااذ قااارارات اساااتثمارية منساااجمة ماااع ممارساااات االساااتثمار الجياااد المااادير الصاااندوق  يساااعى

ليهااااا فااااي شااااروط وأحكااااام الصااااندوق والمسااااتندات األخاااارى ذات العالقااااة، ويشاااامل ذلااااك بااااذل ماااادير إالصااااندوق المشااااار 

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

  عاااادم تركيااااز اسااااتثمارات الصااااندوق علااااى ورقااااة ماليااااة معينااااه أو بلااااد أو منطقااااة جغرافيااااة أو صااااناعة أو قطاااااع

 الشروط واألحكام.في معين ما لم ين  على ذلك 

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 المجلس كتالي:دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها 

  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجهورية التي يكون الصندوق طرفها فيها 

  اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة

 صناديق االستثمار 

 وااللتزام جلجنة المطابقة وااللتزام  لدى مدير الصندوق  االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة

ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة 

 المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 ق والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندو 

  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق

 والمستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 فيه. العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات 

 ( المؤشر االسترشادين

المواد  قطاع شركات جميع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد خاص إسترشادي مؤشر هو للصندوق االسترشادي المؤشر

 (Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) الشرعيةمع الضوابط  المتوافقةفي األسواق السعودية  األساسية

  capital.com-www.alrajhiالتالي ويمكن االطالع على معلومات المؤشر في الموقع 

 التعامل في مشتقات األوراق المالية( س 

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

لغرع اإلدارة الفعالة للمحفظة وتحقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من المخاطر المتعلقة  للهيئة مماثلة رقابية جهة

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

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

 ال يوجد

http://www.alrajhi-capital.com/
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 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: 4)

اسااااتثماراته،  تركياااازويتعاااارع لتقلبااااات مرتفعااااة بساااابس يعتباااار الصااااندوق صااااندوق اسااااتثمار عااااالي المخاااااطر،  -أ

علاااى بيناااه مااان المخااااطر الرئيساااة التاااي قاااد يكاااون لهاااا أثااار وتبعااااً لاااذلك يجاااس علاااى ماااالكي الوحااادات أن يكوناااوا 

 .سلبي على أداء الصندوق

لااايس هنااااك تأكياااد أن األهاااداف االساااتثمارية للصاااندوق ساااوف تتحقاااق وذلاااك ألن ظاااروف الساااوق وطااارق التاااداول  -ب

ال يعتبااار ضاااماناً لاااألداء  للصاااندوق أو المؤشااار االسترشاااادي للصاااندوق الساااابق األداءفاااي تغيااار مساااتمر كماااا أن 

 المستقبلي. 

مقارناااة  الصاااندوق خساااائر كبيااارة أو أن أداءأي ضااامان باااأن األربااااح ساااوف تتحقاااق أو أناااه لااان ياااتم تكباااد يوجاااد  ال -ج

 بالمؤشر االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

ال يعتبااار بمثاباااة وديعاااة  االساااتثمار فاااي الصاااندوق يجاااس أن يأخاااذ ماااالكي الوحااادات المحتملاااين فاااي االعتباااار أن -د

 .بنكية

وقاااد يكاااون مبلاااغ يجاااس علاااى ماااالكي الوحااادات أن يااادركوا أنهااام ربماااا يخسااارون جااازءاً مااان أو كامااال اساااتثمارهم،  -ه

. وقااد تاانخفض قيمااة االسااتثمارات الرئيسااة للصااندوق الصااندوقبااه فااي  اشااتركواأقاال ماان السااعر الااذي االسااترداد 

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

 

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة  -و

المرتبطاااة يجاااس أن يأخاااذ ماااالكي الوحااادات المحتملاااين فاااي االعتباااار قبااال االساااتثمار فاااي هاااذا الصاااندوق عوامااال المخااااطر 

 والتي تشتمل وال تنحصر على التالي: باالستثمار

 مخاطر سوق األسهم

يسااتثمر الصااندوق بشااكل أساااسااي في األسااهم التي هي عرضااة لمخاطر السااوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاته ال يوجد أي  

تأكيد أو ضاامان بأن الصااندوق ساايحقق أداًء إيجابيا. وينبغي أن يكون المسااتثمر على علم بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع 

يدرك أن جميع األسااهم عرضااة لالرتفاع واالنخفاع تبعا لعوامل النمو لتلك الشااركات التي من االسااتثمارات. كما أن المسااتثمر 

ومدير الصااندوق ساايسااعى قدر اإلمكان للتقليل من مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع  تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

 صندوق تبعا لظروف السوق.النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في ال

 

 مخاطر القطاع

قد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعاً للتغير في ذلك القطاع، بشكل عام ال 

ن الصااااندوق يتم التركيز على االسااااتثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كبيرة لذلك القطاع وبالمقابل يكو

 أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.

 

 مخاطر العمالت

ينطوي االسااتثمار في الصااندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاع قيمة أي من العمالت التي تشااكل قوام 

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

 سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 

 نمخاطر االئتما

في حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف  

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

 

 المخاطر االقتصادية
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ينطوي االساااااتثمار في الصاااااندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألساااااواق التي يساااااتثمر فيها 

تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر الصندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد جأو البلدان  التي 

 سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 

 مخاطر عدم الشرعية

تتمثل مخاطر عدم الشاارعية في حال اسااتبعاد أحد الشااركات المسااتثمر فيها وأصاابحت غير متوافقة مع المعايير الشاارعية للهيئة 

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

الشااركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضااوابط المحددة من الهيئة الشاارعية الخاصااة بمدير الصااندوق من شااأنه أن يجعل اسااتثمارات 

 الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 

 مخاطر السيولة

يتعرع الصاااندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االساااترداد نتيجة النق  في السااايولة في أساااواق األساااهم أو إذا كانت 

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

 مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاري  الحق.

 

 المخاطر القانونية

وتأتي تلك المخاطر من  القانونية،قد تواجه الشاااااركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات 

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

 

 المخاطر السياسية

أداء الصااااندوق قد يكون متأثرا بتغيير الحكومات أو الحروب أو في حال تغيير القوانين في تلك البلدان أو أي مخاطر سااااياسااااية 

 أخرى.

 

 األخرى تثماراتاالس مخاطر

 العقارية االسااتثمارية والصااناديق المتداولة، الصااناديق مثل أخرى اسااتثمارات في الصااندوق يسااتثمر قد األصااول، تنويع لغرع

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

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك

 

 التمويل مخاطر

 ألسباب المحدد الوقت في المبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرع تمويل على الصندوق مدير حصول حال في

 الصااندوق أصااول على يؤثر قد مما اسااتثماراته بعض لبيع الصااندوق مدير يضااطر قد مما الصااندوق، مدير إرادة عن خارجة

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي

 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 الصااندوق افيه يسااتثمر والتي ائتمانيا المصاانفة غير الثابت الدخل أدوات في باالسااتثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

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

 أداء على سااااالبا يؤثر مما الصاااااندوق أصاااااول قيمة صاااااافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصااااادري المالي

 .الوحدات وأسعار الصندوق

 

 الناشئة األسواق مخاطر

 في التأخر أو باإلخفاق مرتبطة مخاطر على تنطوي قد والتي ناشاائة أسااواق أو سااوق في مالية أوراق في الصااندوق يسااتثمر قد

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

 عدد في متركزا يكون عادة الناشاااائة األسااااواق في السااااوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسااااط من أعلى

 من أكبر قدرا الصااندوق يواجه فقد الناشاائة األسااواق في تسااتثمر مالية أوراق في اسااتثمر حال في ولذلك،. الشااركات من محدود

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

 وسعر الصندوق أداء تأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسس بديل وجود وعدم مغيابه أو ماستقالته عند سلبيا الوحدة

 

 المصالح تضارب مخاطر

 على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبس الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر ههذ تنشأ

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

 

 الُمصِدر مخاطر

 الساااياساااية أو االقتصاااادية الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للملصااادر المالية الظروف في التغييرات وتشااامل

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

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي مهأسه قيمة انخفاع إلى

 المخاطر:ألية تقييم  5)

 الصندوق. بأصول المتعلقة المخاطر يميلتق داخلية يتبع مدير الصندوق آلية

 :الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 6)
أهااداف  مراعاااةالصاافة االشااتراك بالصااندوق، مااع  بهااذه المملكااة أنظمااة لااه تقاار اعتباااري أو طبيعااي شااخ  يحااق ألي

لتحقياااق نماااو فاااي رأس يساااتهدف الصاااندوق المساااتثمرين الاااذين يساااعون  الصاااندوق االساااتثمارية والمخااااطر المرتبطاااة بهاااا

 .المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في قطاع المواد االساسية في أسواق األسهم

 :قيود/حدود االستثمار 7) 
يلتاااازم ماااادير الصااااندوق خااااالل إدارتااااه للصااااندوق بااااالقيود والحاااادود التااااي تفرضااااها الئحااااة صااااناديق االسااااتثمار وشااااروط 

 . وأي تعديل عليهاوأحكام الصندوق 

 :العملة 8)

م بهاااا اساااتثماراته ووحداتاااه. وتقبااال اشاااتراكات المساااتثمرين باااأي  عملاااة الصاااندوق هاااي الرياااال الساااعودي وهاااي التاااي سااايقو 

عماااالت العالمياااة الرئيساااة علاااى أسااااس ساااعر الصااارف الساااائد فاااي األساااواق فاااي تااااري  االشاااتراك. عملاااة أخااارى مااان ال

مخااااطر تذباااذب ساااعر الصااارف لتلاااك العماااالت بويتحمااال الراغباااون فاااي تحويااال اساااتحقاقاتهم بعملاااة غيااار عملاااة الصاااندوق 

 عند تاري  التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 9)

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

 رسوم اإلدارة

% سنويا من إجمالي أصول الصندوق، وتحتسس هذه األتعاب عند كل يوم 1.75مقدارها  إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 

 يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي.يم ويتق
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 رسوم أمين الحفظ

لألوراق المالية التي يتم حفظها في السوق السعودية، ويتحمل سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفا تعادل 

ً من قيمة األصول %  0.15-%0.07رسوم حفا تتراوح بين ج لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجية سنويا

تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع  المذكورة رسوم أمين الحفا الوالعربية األخرى. 

 والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 الضرائب

 أو الصندوق مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائس وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم

 رسوم التعامل

يتحماااال الصااااندوق عمااااوالت ورسااااوم التااااداول الناتجااااة عاااان صاااافقات وعمليااااات شااااراء وبيااااع األوراق الماليااااة حسااااس 

 .التنظيمية وأمناء الحفاالعموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات 

 خرىاأل والمصاريف رسومال

 ومكافات الرقابية والرسوم النشر ورسوم الحفا ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريو الصندوق سيتحمل

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

 في 150,000ج أو السنوية األصول قيمة صافي متوسط من% 0.25  والضرائس والحفا التعامل مصاريو باستثناءج األخرى

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما  ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال

 

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

 دفعها من قبل الصندوق

 رسوم اإلدارة

 مااالالصاااندوق تحتساااس علاااى أسااااس سااانوي وتح إجماااالي أصاااول% مااان 1.75

ل  يااومي بشااكل ويااتم خصاامها ماان أصااول الصااندوق فااي نهايااة كاال شااهر  تراكميااا

 ميالدي

 رسوم االشتراك

% 2بنسبة  اشتراك كل قيمة من مسترد غير اشتراك رسم الصندوق مدير يستحق

 مدير من بقرار النسبة هذه تخفيض ويمكناالشتراك.  مبلغ من أقصىكحد 

  الصندوق

 الحفظ  رسوم

لألوراق سااانوياً من قيمة األصاااول % 0.02يتحمل الصاااندوق رساااوم حفا تعادل 

المالية التي يتم حفظها في الساااااوق الساااااعودية، ويتحمل رساااااوم حفا تتراوح بين 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في سااانوياً من قيمة األصاااول %  0.15-%0.07ج

 األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

ال تشاااامل الرسااااوم النظاميااااة والرسااااوم التااااي قااااد تفرضااااها األسااااواق ومراكااااز 

 اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

الرسوم  

والمصاريف 

 األخرى

مجموع مكافآت أعضاء 

 الصندوقمجلس إدارة 

 المستقلين

الصاااندوق نصااايبه منهاااا بقااادر حجااام  يتحمااال سااانوياً  لاير 30,000 أقصاااى بحاااد

أصاااوله نسااابة إلاااى إجماااالي أصاااول الصاااناديق األخااارى علاااى اسااااس سااانوي 

ً  يومي بشكل ملوتح  ةالسن نهاية في وتخصم تراكميا
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 الحسابات مراجعأتعاب 

 المستقل

 سااانوي أسااااس علاااى ثابااات مبلاااغتحتساااس ك سااانوياً  لاير 35,000 أقصاااى بحاااد

ً  يومي بشكل ملوتح  .شهرأ ةست كل وتدفع تراكميا

 رسوم المؤشر االسترشادي
سااانوي وتحمااال بشاااكل علاااى أسااااس كمبلاااغ ثابااات لاير سااانوياً تحتساااس  28,500

ً يومي   وتدفع بشكل نصو سنوي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
علاااى أسااااس كمبلاااغ ثابااات تحساااس و سااانوياً  لاير ساااعودي 5,000بحاااد أقصاااى 

 تخصم وتدفع نهاية السنة المالية كمصروف مستحق سنوي

لهيئة السوق الرسوم الرقابية 

 المالية

بشاااكل  مااالتحوثابااات علاااى أسااااس سااانوي  مبلاااغتحتساااس ك سااانوياً  لاير 7,500

 ً  السنةوتدفع في نهاية  يومي تراكميا

 *جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة

  يوم بناًء على عدد أيام السنة 365/366 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

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

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

 المبلاااغ أن باااافتراع إلاااى القيماااة اإلجمالياااة ألصاااول الصاااندوق أعااااله الموضاااحةنسااابة تكااااليو الصاااندوق  يوضاااح مثاااال

 الساااانة نهايااااة فااااي المحقااااق والعائااااد سااااعودي لاير مليااااون 10 يعااااادل الصااااندوق وحجاااام سااااعودي لاير 100,000 المسااااتثمر

 .جغير شامل ضريبة القيمة المضافة  %10 يعادل المالية

 الصندوق اصول إجمالي
 نسبة التكاليف أساس االحتساب

  للصندوق

نسبة التكاليف لمالك 

 الوحدة

 %2.00 - - *االشتراك رسوم

 الحفا رسوم
 يعااااااادل الحفااااااا رسااااااوم متوسااااااط أن افتااااااراعجعلااااااى 

0.035 % 

 %0.0318 %0.0318 من إجمالي قيمة األصول

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

 %0.3182 %0.3182 من إجمالي قيمة األصول الحسابات مراجع  رسوم

 %0.2591 %0.2591 من إجمالي قيمة األصول رسوم المؤشر االسترشادي

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

 %0.0455 %0.0455 من إجمالي قيمة األصول تداول رسوم

صااااافي المصااااروفات قباااال خصاااام رسااااوم 

 اإلدارة

- 0.9955% 0.9955% 

 %1.75 %1.75 من صافي قيمة األصول الصندوق دارةإ رسوم

 %2.73 %2.73 - إجمالي نسبة التكاليو المتكررة

 %2.00 - - إجمالي نسبة التكاليو الغير متكررة

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

 نهايااااااة االفتراضااااااي االسااااااتثمار صااااااافي

 المالية السنة

- 
10,699,916 106,999 

 *  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ االستثمار.

 

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

 رسوم االشتراك
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مسااااتردة بمعاااادل  غياااارتخصاااام مباشاااارة عنااااد كاااال عمليااااة اشااااتراك بالصااااندوق  اشااااتراكرسااااوم  الصااااندوق ماااادير يسااااتحق

 .النسبة هذهويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخاص خفض  ،قيمة كل اشتراك من أقصى% كحد 2.00

 

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

 والعموالت الخاصة

% 2يساااتحق مااادير الصاااندوق رساااوم اشاااتراك تخصااام مباشااارة عناااد كااال عملياااة اشاااتراك بالصاااندوق غيااار مساااتردة بمعااادل 

 ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخاص خفض هذه النسبة. ،كحد أقصى من قيمة كل اشتراك

  الضريبةأو /و بالزكاة المتعلقة المعلومات -و

نظااراً الخاااتالف ماادد االساااتثمار فااي الصاااندوق ماان مالاااك  خاار فاااإن تحديااد رأس الحاااول الااذي تجاااس فيااه الزكااااة علااى كااال 

مالاااك يختلاااو تبعااااً لاااذلك، وعلياااه فاااإن إدارة الصاااندوق لااان تقاااوم باااإخراج الزكااااة الشااارعية علاااى األماااوال المشاااتركة فاااي 

مالاااه بنفساااه، وفقااااً ألحكاااام زكااااة عاااروع التجاااارة،  الصاااندوق؛ وإنماااا يتااارك األمااار لكااال مساااتثمر ليقاااوم باساااتخراج زكااااة

 % من سعر الوحدات االستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تجس فيه الزكاة. 2.5وهي 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق  أي -ز

  ال يوجد

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

 قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوقمن 

 وحجاااام سااااعودي لاير 100,000 المسااااتثمر المبلااااغ أن بااااافتراع أعاااااله الموضااااحة الرسااااوم احتساااااب آليااااة يوضااااح مثااااال

جغيااار شاااامل ضاااريبة  %10 يعاااادل المالياااة السااانة نهاياااة فاااي المحقاااق والعائاااد ساااعودي لاير ملياااون 10 يعاااادل الصاااندوق

 .القيمة المضافة 

 الصندوق اصول إجمالي
 الصندوق ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 المستثمر ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 2,000 - *االشتراك رسوم

 الحفا رسوم

 يعااااادل الحفااااا رسااااوم متوسااااط أن افتااااراعجعلااااى 

0.035 % 

3,500 35 

 300 30,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 350 35,000 الحسابات مراجع  رسوم

 285 28,500 رسوم المؤشر االسترشادي

 75 7,500 لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 50 5,000 تداول رسوم

 1,095 109,500 صافي المصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة

 1,905.84 190,584 الصندوق ادارة رسوم

 3,001 300,084 الرسوم والمصاريو السنوية  مجموع

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

 الساااااانة نهايااااااة االفتراضااااااي االسااااااتثمار صااااااافي

 المالية
10,699,916 106,999 
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االساااتثمار االفتراضاااي نهاياااة عائاااد نسااابة صاااافي 

 السنة المالية
7.00% 7.00% 

 .االستثمار*  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ 

 ** جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

 :والتسعير التقييم 10)

 الصندوق هكل أصل يملك يميتقأ( كيفية 

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

وياااتم التقيااايم علاااى أسااااس العملاااة، ويكاااون تحدياااد التقيااايم بنااااًء علاااى جمياااع  تقيااايم،الصاااندوق فاااي كااال ياااوم  يقاااي م -أ

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

تعتماااد طريقاااة التقيااايم علاااى ناااوع األصااال، وقاااد يعتماااد مااادير الصندوق/مشاااغل الصاااندوق علاااى نظااام موثاااوق بهاااا  -ب

 يم واألسعار وأسعار الصرف.فيما يتعلق بتحديد الق

 يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق: -ج

إذا كانااات األصاااول أوراقااااً مالياااة مدرجاااة أو متداولاااة فاااي أي ساااوق أوراق مالياااة منظماااة أو علاااى نظاااام  .1

  .تسعير آلي، فيستخدم سعر اإلغالق في ذلك السوق أو النظام

ييمهاااا وفقااااً  خااار ساااعر قبااال التعلياااق، إال إذا كاااان هنااااك دليااال إذا كانااات األوراق المالياااة معلقاااة، فينبغاااي تق .2

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

األساااهم التاااي تمااات المشااااركة بهاااا فاااي الطروحاااات األولياااة والحقاااوق األولوياااة فاااي الفتااارة ماااا  تقيااايموسااايتم  .3

 بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق المكتتس به

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

 .سمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمةبالنسبة إلى الودائع، القيمة اال .5

بالنسااابة إلاااى أي اساااتثمار آخااار، القيماااة العادلاااة التاااي يحاااددها مااادير الصاااندوق بنااااًء علاااى الطااارق والقواعاااد  .6

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

 –المساااااتحقات  –حااااادة بالمعادلاااااة التالياااااة: جإجماااااالي األصاااااول ياااااتم احتسااااااب صاااااافي قيماااااة األصاااااول لكااااال و -د

 المصروفات المتراكمة  / عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.

 ، وتكرارهاالتقييمب( عدد نقاط 

يم أصااول الصااندوق يومياااَ ماان األحااد إلااى الخماايس وفقااا لقيمااة كاال أصاال فااي الصااندوق كمااا تاام االشااارة إليااه فااي يااساايتم تق

السااااعة الخامساااة مسااااًء، كماااا سااايتم إعاااالن ساااعر الوحااادة فاااي ياااوم العمااال الرسااامي التاااالي لياااوم  أعااااله قبااالالفقااارة جأ  

 التعامل.

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

 أصاال أي يميااتق عناادجبمااا فااي ذلااك مااالكي الوحاادات السااابقين   المتضااررين الوحاادات مااالكي جميااع وتعااويض توثيااق ساايتم

 فااي خطااأ أي عاان فااوراً  الهيئااة إبااال  ساايتم كمااا. خاااط  بشااكل وحاادة سااعر حساااب أو خاااط  بشااكل الصااندوق أصااول ماان

 الراجحاااي موقاااع فاااي فاااوراً  ذلاااك عااان واإلفصااااح الوحااادة ساااعر مااان أكثااار أو  %0.5ج نسااابته تشاااكل التساااعير أو يمياااالتق

التاااي يلِعاااد ها  الصاااندوق تقاااارير وفااايوفاااي أي موقاااع أخااار متااااح للجمهاااور بحساااس الضاااوابط التاااي تحاااددها الهيئاااة  المالياااة

كماااا أن مااادير الصاااندوق ساااوف يقااادم ملخصااااً بجمياااع  .مااان الئحاااة صاااناديق االساااتثمار 76مااادير الصاااندوق وفقااااً للماااادة 

 من نفس الالئحة. 77أخطاء التقييم والتسعير للهيئة وفقاً للمادة 
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 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغرا  تنفيك طلبات االشتراك واالسترداد د(

جإجماااالي األصاااول ناقصااااً المساااتحقات ناقصااااً باساااتخدام المعادلاااة التالياااة: صاااافي قيماااة األصاااول لكااال وحااادة ياااتم حسااااب 

يم ياااذي العالقاااة. وياااتم تق التقيااايممقساااومة علاااى إجماااالي عااادد وحااادات الصاااندوق القائماااة فاااي ياااوم  المصاااروفات المتراكماااة 

يمهاااا بعملاااة يصاااافي قيماااة أصاااول الصاااندوق بالرياااال الساااعودي وأي اساااتثمارات مقوماااة باااالعمالت األخااارى ياااتم إعاااادة تق

 .التقييمالريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاري  

 هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

ويتم نشر سعر الوحدة  .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 يم.يفي موقع الشركة في يوم العمل الذي يلي يوم التق

 :التعامالت 11)

 تفاصيل الطرح األولي( أ

يوجااد حااد ال  .م 2007عااام ماان نااوفمبر بشااهر عملااه الصااندوق الصااندوق يعتباار صااندوق مفتااوح غياار محاادد الماادة وقااد باادأ

 أدنى لبدء عمل الصندوق

 لاير سعودي 10سعر الوحدة عند بداية الطرح  يساوي 

 ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالستردادب 

وهي األيام التي يتم بناًء عليها بيع وحدات الصااااااندوق  الثالثاءيوم األحد ويوم  تقييمالتعامل في الصااااااندوق بناء على  ساااااايتم

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

 العمل السابق ليوم التعامل.واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساًء من يوم االشتراك  طلباتآخر موعد الستالم 

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

 أو نقل الملكية االسترداد لمالك الوحدات

المعتمااادة خاااالل ياااتم اساااتالم طلباااات االشاااتراك واالساااترداد أو التحويااال باااين الصاااناديق يوميااااً عااان طرياااق فاااروع الشاااركة 

سااااعات العمااال الرسااامية علاااى أن ياااتم تقاااديم بياناااات إثباااات الهوياااة الالزماااة، أو عااان طرياااق القناااوات اإللكترونياااة التاااي 

سااايتم الااادفع لمالاااك الوحااادات عوائاااد االساااترداد المناسااابة قبااال إقفاااال العمااال فاااي الياااوم و توفرهاااا شاااركة الراجحاااي المالياااة.

، أو الوقاات الااذي تكااون فيااه جميااع الوسااائل بحااد أقصااى فيهااا تحديااد سااعر االسااتردادالتااي تاام  التعاماال ليااومالخااامس التااالي 

 أيهما يأتي الحقا.والتراخي  جإن وجدت  المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، 

 ( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوقد

 اليوجد

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك 

 يحقاااااق مصاااااالح ماااااالكي الوحااااادات أو رفاااااض األشاااااتراك أو االساااااترداد مااااادير الصاااااندوق أن التعلياااااق ىأذا رأ 

 الحاليين.
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 التاي األخارى األصاول أو المالياة األوراق ماع التعامال فيهاا ياتم التاي الرئيساة الساوق فاي التعامال تعلياق تام إذا 

 بشاكل الصاندوق مادير يارى التاي الصاندوق أصاول إلاى بالنسابة أو عاام بشاكل إماا االساتثمار صاندوق يملكهاا

الصااندوق تأجياال اسااترداد يجااوز لماادير و .الصااندوق أصااول قيمااة صااافي إلااى نساابة مهمااة أنهااا معقااول

الوحااادات كحاااد أقصاااى إلاااى ياااوم التعامااال التاااالي. ويحااادث ذلاااك، إذا بلاااغ إجماااالي نسااابة جمياااع طلباااات االساااترداد 

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

 فاااي الصاااندوق فاااي حاااال رأى مااادير الصاااندوق أناااه يترتاااس  أو اساااترداد يحاااق لمااادير الصاااندوق رفاااض أي طلاااس اشاااتراك

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

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

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

مراجعاااة التعليااااق بصاااورة منتظمااااة والتشاااااور ماااع مجلااااس إدارة الصاااندوق وأمااااين الحفااااا ومشاااغل الصااااندوق حااااول  .2

 .ذلك بصورة منتظمة

وماااالكي الوحااادات إشاااعار الهيئاااة وماااالكي الوحااادات فاااوراً باااأي تعلياااق ماااع توضااايح أساااباب التعلياااق، وإشاااعار الهيئاااة  .3

فاااور انتهااااء التعلياااق بالطريقاااة نفساااها المساااتخدمة فاااي اإلشاااعار باااالتعليق، واإلفصااااح عااان ذلاااك فاااي الموقاااع اإللكتروناااي 

 لمدير الصندوق وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحسس الضوابط التي تحددها الهيئة.

 لستؤجَّ ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي و

ويااتم معاملااة  الطلااس اسااتالم أولويااةفااي حالااة تاام تأجياال االسااترداد ماان قباال ماادير الصااندوق، فسااوف يااتم الاادفع علااى أساااس 

ماان صااافي قيمااة أصااول % 10االسااترداد فااي يااوم التعاماال الواحااد كاال طلااس علااى حاادة بحيااث إذا تجاااوز إجمااالي طلبااات 

ساااوف ياااتم تنفياااذ طلباااات العماااالء التاااي تااام اساااتالم طلبااااتهم قبااال الموعاااد النهاااائي لتقاااديم التعليماااات الخاصاااة الصاااندوق 

قيماااة الوحااادات عااان الحاااد األدناااى المطلاااوب لالساااتمرار بالصاااندوق، فعندئاااذ . فاااإذا انخفضااات األسااابقية بحساااسباالساااترداد 

 يجس استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.

 ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين ( األحكام المنظمة لنقلز

آخااارين، إال فاااي حااااالت محااادودة جاااداً كالوفااااة جال قااادر  مساااتثمرين الصاااندوق إلاااى وحااادات ملكياااة بنقااال الصاااندوق يقاااوم لااان

هللا  أو فااااي حااااال طلااااس ذلااااك بحسااااس أماااار قضااااائي أو أماااار ماااان جهااااة تنظيميااااة ذات صااااالحية أو أي حاااااالت أخاااارى ال 

 المعنية وذلك حسس موافقة مدير الصندوق.تتعارع مع األنظمة والقوانين 

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

 2,000لاير سعودي، وهو الحد األدنى للرصيد  والحد األدنى لالشتراك اإلضافي  10,000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

برامج االدخارية لللاير سااااعودي ويجوز لمدير الصااااندوق خفض هذه النسااااس  2,000لاير سااااعودي والحد االدنى لالسااااترداد 

 واالستثمارية.

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

 الصندوق في األدنى

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق

 :سياسة التوزيع 12) 

 أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح



23 
 

  

لااان يقاااوم الصاااندوق بتوزياااع أي أربااااح أو توزيعاااات نقدياااة علاااى المساااتثمرين وسااايقوم بإعاااادة اساااتثمار األربااااح الموزعاااة 

  لتعزيز أداء الصندوق. في الصندوق

  ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 ال يوجد

 ج( كيفية دفع التوزيعات

 .لتعزيز أداء الصندوق سيتم أعادة استثمارها في الصندوق

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 13) 

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

 جبماااا فاااي والتقاااارير السااانوية  األولياااة والقاااوائم المالياااة سااانوي الرباااعالبياااان إعاااداد ب ساااوف يقاااوم مااادير الصاااندوق

الئحااااة صااااناديق ماااان   4ج رقاااام وفقاااااً لمتطلبااااات الملحااااق والتقااااارير المااااوجزة  الماليااااة الساااانويةذلااااك القااااوائم 

 تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلس دون أي مقابل. وسوف يتم االستثمار وأي تعديل عليها،

 ماان نهايااة فتاارة التقرياار وذلااك فااي    أشااهر3جإتاحااة التقااارير الساانوية للجمهااور خااالل ماادة ال تتجاااوز  سااوف يااتم

، الئحاااة صاااناديق االساااتثمار وأي تعاااديل عليهاااامااان  76 الفقااارة جب  مااان الماااادةوبالوساااائل المحاااددة فاااي  األمااااكن

وأي موقاااع آخااار متااااح للجمهاااور حساااس  والموقاااع اإللكتروناااي للساااوق الموقاااع االلكتروناااي لمااادير الصاااندوق وفاااي

  .الضوابط التي تحددها الهيئة

  30جللجمهااور خااالل  األوليااة وإتاحتهااا القااوائم الماليااةإعااداد سااوف يااتم   ً وذلااك فااي  ماان نهايااة فتاارة التقرياار يومااا

والموقاااع  الموقاااع االلكتروناااي لمااادير الصاااندوق وفاااياألمااااكن وبالوساااائل المحاااددة فاااي شاااروط وأحكاااام الصاااندوق 

 .وأي موقع آخر متاح للجمهور حسس الضوابط التي تحددها الهيئة اإللكتروني للسوق

  مااان الئحاااة صاااناديق االساااتثمار وأي تعاااديل 4نشااار البياااان رباااع السااانوي وفقااااً لمتطلباااات الملحاااق جساااوف ياااتم  

فاااي شااااروط وأحكااااام   أيااااام مااان نهايااااة فتاااارة الرباااع وذلااااك فااااي األمااااكن وبالوسااااائل المحااااددة 10خااااالل جعليهاااا 

والموقااااع اإللكترونااااي للسااااوق وأي موقااااع آخاااار متاااااح  الموقااااع االلكترونااااي لماااادير الصااااندوق وفاااايالصااااندوق 

 للجمهور حسس الضوابط التي تحددها الهيئة.

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

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها. 

 يوماً من كل صفقة.15ت التي نفذها المشترك خالل خمسة عشر جسجل بالصفقا   

 البياااان شاااأنها فاااي المعاااد السااانة خاااالل الوحااادات تملاااك شاااخ  أي ذلاااك فاااي بمااااج الوحااادات لمالاااك سااانوي بياااان  

ً   30ج خاااالل المالياااة السااانة ماااادار علاااى العاااام الصاااندوق وحااادات فاااي صااافقاته يلخااا   الساااانة نهاياااة مااان يوماااا

 واألتعاااااب والمصاااااريو الخاااادمات مقاباااال وإجمااااالي الموزعااااة األرباااااح البيااااان هااااذا يحتااااوي أن ويجااااس الماليااااة،

 لجميااااع تفاصاااايل إلااااى باإلضااااافة الصااااندوق، وأحكااااام شااااروط فااااي والااااواردة الوحاااادات مالااااك ماااان المخصااااومة
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 شاااروط فاااي أو الئحاااة صاااناديق االساااتثمار وأي تعاااديل عليهاااا فاااي عليهاااا المنصاااوص االساااتثمار قياااود مخالفاااات

 .الصندوق وأحكام

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

أو   البرياااد اإللكترونااايعناااوان المساااجل للمساااتثمر جالعناااوان البريااادي و/أو العلاااى  الخاصاااة بالصاااندوق ترسااال اإلشاااعارات

. ويجاااس إخطاااار مااادير الصاااندوق فاااي حاااال اكتشااااف أياااة أخطااااء فاااي مااان خاااالل أي وسااايلة تواصااال أخااارى ياااتم اعتمادهاااا

ً  )45ج خمسااااة وأربعااااون أو اإلشااااعار وذلااااك خااااالل فتاااارة التقااااارير ماااان تاااااري  إرسااااال تلااااك اإلشااااعارات أو تقويمياااااً  يومااااا

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

 الوحدات بالقوائم المالية السنوية ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي

وذلك من مقابل دون السنوية المالية يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نس  من القوائم 

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

 .capital.com-www.alrajhiطريق موقعه االلكتروني  

البريااااد ترساااال علااااى جالعنااااوان البرياااادي و/أو وصااااندوق للماااان القااااوائم الماليااااة يااااتم موافاااااة جميااااع المسااااتثمرين بنسااااخة 

بااادون مقابااال بنااااًء علاااى اساااتالم طلاااس خطاااي مااانهم  أو مااان خاااالل أي وسااايلة تواصااال أخااارى ياااتم اعتمادهاااا  اإللكتروناااي

 بذلك. 

 تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  ( د

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

 ( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوقهـ

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

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

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

البريااااد يااااتم موافاااااة جميااااع المسااااتثمرين بنسااااخة ماااان القااااوائم الماليااااة الصااااندوق ترساااال علااااى جالعنااااوان البرياااادي و/أو 

 بدون مقابل بناًء على استالم طلس خطي منهم بذلك.   اإللكتروني

 :سجل مالكي الوحدات 14) 

فاااي بإعاااداد ساااجل بماااالكي الوحااادات بالمعلوماااات المطلوباااة  جشاااركة الراجحاااي المالياااة  الصاااندوق مشاااغلسااايقوم   أ

وتحديثاااه بشاااكل مساااتمر عناااد حصاااول أي  مااان الئحاااة صاااناديق االساااتثمار وأي تعاااديل عليهاااا  12الفقااارة جج  مااان الماااادة ج

 العربية السعودية.تغييرات في المعلومات حسس الالئحة وحفظه في المملكة 

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

يظهااار فياااه جمياااع المعلوماااات المرتبطاااة بمالاااك الوحااادات المعناااي سااايتم إتاحاااة ملخااا  لساااجل ماااالكي الوحااادات   ج

وساااائل التواصااال  جشاااركة الراجحاااي المالياااة  مااان خااااللعااان طرياااق مشاااغل الصاااندوق  عناااد الطلاااس مقابااال بااادون فقاااط

   .الموضحة في الشروط واألحكام

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 :مالكي الوحداتاجتماع  15)

 أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

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

  أيام من تسلم طلس كتابي من أمين الحفا 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  أياااام مااان تسااالم طلاااس كتاااابي مااان مالاااك أو أكثااار مااان ماااالكي  10الجتمااااع ماااالكي الوحااادات خاااالل يااادعو مااادير الصاااندوق

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

 ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

الاادعوة علااى الموقااع اإللكترونااي الخاااص بااه  ياادعو ماادير الصااندوق الجتماااع مااالكي الوحاادات ماان خااالل إعااالن .1

وعلااااى الموقااااع اإللكترونااااي الخاااااص بالسااااوق الماليااااة السااااعودية "تااااداول"، وماااان خااااالل إرسااااال إخطااااار خطااااي 

يومااااً مااان تااااري   21أياااام وال تزياااد عااان  10لجميااع ماااالكي الوحااادات وأماااين الحفاااا ماااع إعطااااء مهلاااة ال تقااال عااان 

الن واإلخطاااار تااااري  انعقااااد االجتمااااع ومكاناااه ووقتاااه وجااادول األعماااال انعقااااد االجتمااااع. ويتعاااين أن يحااادد اإلعااا

قتاااَرح. كماااا يتعاااين علاااى مااادير الصاااندوق، فاااي نفاااس وقااات إرساااال اإلخطاااار إلاااى ماااالكي الوحااادات فيماااا يتعلاااق  المل

 بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق المالية.

أياااام مااان اساااتالم طلاااس  10اع لماااالكي الوحااادات فاااي غضاااون يتعاااين علاااى مااادير الصاااندوق الااادعوة لعقاااد اجتمااا .2

% علاااى األقااال 25خطاااي مااان أحاااد ماااالكي الوحااادات أو أكثااار، الاااذي يمتلاااك منفااارداً أو الاااذين يمتلكاااون مجتمعاااين 

 من وحدات الصندوق.

يتكاااون النصااااب الاااالزم لعقاااد اجتمااااع لماااالكي الوحااادات مااان عااادد ماااالكي الوحااادات الاااذين يمتلكاااون مجتمعاااين  .3

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.% على 25

فاااي حاااال عااادم الوفااااء بشاااروط النصااااب الاااواردة فاااي الفقااارة الساااابقة أعااااله، يااادعو مااادير الصاااندوق الجتمااااع ثاااان  .4

ماااان خااااالل اإلعااااالن علااااى موقعااااه اإللكترونااااي وعلااااى الموقااااع اإللكترونااااي الخاااااص بالسااااوق الماليااااة السااااعودية 

ي الوحاادات وأمااين الحفااا مااع إعطاااء مهلااة ال تقاال عاان "تااداول" وماان خااالل إرسااال إخطااار خطااي لجميااع مااالك

أياااام مااان تااااري  انعقااااد االجتمااااع الثااااني. وخاااالل االجتمااااع الثااااني، يشاااكل أي عااادد مااان ماااالكي الوحااادات الاااذين  5

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

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

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

 عبااار االجتماعاااات خاااالل مااان القااارارات علاااى والتصاااويت وماااداوالتها الوحااادات ماااالكي اجتماعاااات عقاااد يجاااوز .1

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

 ماان أكثاار ملكيااتهمفااي حااال التغيياارات األساسااية المقترحااة يجااس أخااذ موافقااة مااالكي الوحاادات الااذين تمثاال نساابة   .2

الوحااادات ساااواًء أكاااان حضاااورهم شخصاااياً أم  ماااالكي اجتمااااع فاااي مالكهاااا الحاضااار الوحااادات مجماااوع مااان% 50

 وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

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

  :حقوق مالكي الوحدات 16)

 الوحدات مالكي بحقوق قائمة -أ
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 العربيااة باللغااةوسااجل مالااك الوحاادة الخاااص بااه  الصااندوق وأحكااام شااروط ماان حديثااة نسااخة علااى الحصااول 

 .مقابل بدون

 يمتلكهااااا التااااي الوحاااادات وعاااادد الصااااندوق، وحاااادات أصااااول قيمااااة صااااافي يتضاااامن تقرياااار علااااى الحصااااول 

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

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 لناااوع وفقاااا ساااريانه قبااال التغييااار بهاااذا ملخااا  وإرساااال الصاااندوق وأحكاااام شاااروط فاااي تغييااار باااأي اإلشاااعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار. 

 الفعليااااة واألتعاااااب الرسااااوم تظهاااار ساااانويا الصااااندوق وأحكااااام شااااروط ماااان محدثااااة نسااااخة علااااى الحصااااول 

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 تقويمياااا، يوماااا 21 عااان تقااال ال بمااادةاالنهااااء  قبااال االساااتثمار صاااندوق بإنهااااء الصاااندوق مااادير برغباااة االشاااعار 

 .واألحكام الشروط عليها تن  التي األحداث بخالف

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول. 

 طلاااس كتاااابي مااان مالاااك أو  تساالممااان أياااام  10خاااالل الااادعوة الجتمااااع مااالكي الوحااادات يقااوم مااادير الصاااندوق ب

% علااااى األقاااال ماااان قيمااااة وحاااادات 25ماااان مااااالكي الوحاااادات الااااذين يملكااااون مجتمعااااين أو منفااااردين  أكثاااار

 الصندوق.

 

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

مجلااااس إدارة الصااااندوق، علااااى السياسااااات العامااااة المرتبطااااة بممارسااااة  بعااااد التشاااااور مااااع مسااااؤول االلتاااازام، يوافااااق

حقااااوق التصااااويت الممنوحااااة للصااااندوق علااااى أساااااس األوراق الماليااااة التااااي تشااااكل جاااازءاً ماااان أصااااول الصااااندوق، 

وساااوف يقااارر مااادير الصاااندوق، بنااااًء علاااى تقاااديره الخااااص، ممارساااة أو عااادم ممارساااة أي حقاااوق تصاااويت، بعااااد 

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم. زام.التشاور مع مسؤول االلت

 :مسؤولية مالكي الوحدات 17)

 دياااون عااان مساااؤوالً  الوحااادات مالاااك يكاااون ال مناااه، جااازء أو الصاااندوق فاااي الساااتثماره الوحااادات مالاااك خساااارة عااادا فيماااا

 .الصندوق والتزامات

يقااادم مااادير الصاااندوق أي تعهاااد أو ضااامان ألداء أو االساااتثمار فاااي الصاااندوق علاااى مساااؤولية المساااتثمر بشاااكل كامااال وال 

ألي اساااتثمار مااادار فاااي الصاااندوق ولااان يكاااون علاااى مااادير الصاااندوق أي مساااؤولية قانونياااة أو تبعياااة ألي انخفااااع ربحياااة 

االساااتثمارات المااادارة أو انخفااااع فاااي أصاااول الصاااندوق باساااتثناء تلاااك الحااااالت الناتجاااة عااان اإلهماااال الجسااايم أو فااي قيماااة 

 التقصير.و التعدي أ

يقااار ماااالكي الوحااادات باااااللتزام بتزوياااد مااادير الصاااندوق باااالعنوان البريااادي و/أو االلكتروناااي وبياناااات االتصاااال األخااارى 

الصااااحيحة، بمااااا فيهااااا اإلشااااعارات وكشااااوفات الحساااااب المتعلقااااة باسااااتثماراتهم وأن ماااادير الصااااندوق يااااتم إعفائااااه ماااان أي 

ق أو مطالباااات علاااى مااادير الصاااندوق ناشااائة بشاااكل مباشااار أو غيااار مباشااار ويتناااازل مالاااك الوحااادات عااان أي حقاااومساااؤولية 

مالاااك الوحااادات بكشاااو الحسااااب واإلشاااعارات أو أي معلوماااات أخااارى تتعلاااق باالساااتثمارات أو تلاااك التاااي عااان عااادم تزوياااد 

شااو مالااك الوحاادة علااى الاارد أو التأكااد ماان صااحة المعلومااات أو تصااحيح أيااة أخطاااء مزعومااة فااي كتنشااأ عاان عاادم قاادرة 

 أية معلومات أخرى.الحساب أو اإلشعارات أو 
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إذا كااااان مالااااك الوحاااادات خاضااااعاً لقااااوانين ساااالطة غياااار المملكااااة العربيااااة السااااعودية فإنااااه يتعااااين عليااااه أن يخضااااع لتلااااك 

 أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.القوانين دون 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 19) 

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

  االستثمار

 والموافقاااااات العاماااااة االساااااتثمار صاااااناديق وأحكاااااام شاااااروط لتغييااااار المنظماااااة األحكاااااام لجمياااااع الصاااااندوق هاااااذا يخضاااااع

 عليها. االستثمار وأي تعديل صناديق الئحة بموجس المحددة واإلشعارات

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

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

 صناديق االستثمار

أي تغيياااار علااااى شااااروط  يلتاااازم ماااادير الصااااندوق بمتطلبااااات الئحااااة صااااناديق االسااااتثمار وأي تعااااديل عليهااااا عنااااد إجااااراء

 وأحكام الصندوق بحسس أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

يجاااس علاااى مااادير الصاااندوق الحصاااول علاااى موافقاااة ماااالكي الوحااادات فاااي الصاااندوق المعناااي علاااى التغييااار   أ

 .األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي

الوحااادات، الحصاااول علاااى موافقاااة الهيئاااة يجاااس علاااى مااادير الصاااندوق بعاااد الحصاااول علاااى موافقاااة ماااالكي   ب

 .على التغيير األساسي المقترح للصندوق العام

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

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

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

 وعي لمدير الصندوق من منصس مدير للصندوق. االنسحاب الط .3

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

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

ياااارات األساساااية فااااي يجاااس علاااى ماااادير الصاااندوق إشااااعار ماااالكي الوحاااادات واإلفصااااح عاااان تفاصااايل التغي  ه

  أياااام 10موقعاااه اإللكتروناااي وأي  موقاااع آخااار متااااح للجمهاااور بحساااس الضاااوابط التاااي تحاااددها الهيئاااة قبااال ج

 .من سريان التغيير

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

حاااداتهم قبااال ساااريان أي تغييااار أساساااي دون فااارع يحاااق لماااالكي وحااادات صاااندوق عاااام مفتاااوح اساااترداد و  ز

جدت  . أي رسوم استرداد جإن ول

 

 الغير أساسية التغييرات: 

يجس على مدير الصاااندوق إشاااعار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصااااح في الموقع اإللكتروني لمدير الصاااندوق وأي  موقع   أ

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

  أيام من ساااريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصاااندوق العام المفتوح اساااترداد وحداتهم قبل ساااريان التغيير غير 10ج

جدت .  األساسي دون فرع أي رسوم استرداد جإن ول
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 وق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.يجس على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصند  ب

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

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

 :خصائص الوحدات 18)

يجاااوز لمااادير الصاااندوق أن يلصااادر عااادداً غيااار محااادود مااان الوحااادات متسااااوية القيماااة تكاااون جميعهاااا مااان فئاااة واحااادة. 

 ويكون االشتراك في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :صندوق االستثماروتصفية إنهاء  20) 

وجاااب أحكااااام الئحاااة صااااناديق باااكلك بمواإلجاااراءات الخاصااااة  االسااااتثمار، الحااااالت التاااي تسااااتوجب إنهااااء صاااندوق -أ

 االستثمار

. وماااع ذلاااك، فإناااه سااايكون الصاااندوق محااادد إلنهااااءيعتبااار هاااذا الصاااندوق مااان الصاااناديق المفتوحاااة المااادة ولااايس هنااااك ياااوم 

لمااادير الصاااندوق الحاااق فاااي تصااافية الصاااندوق بالكامااال، إذا أصااابح جليااااً أن حجااام أصاااول الصاااندوق ال يبااارر االساااتمرار 

فاااي إدارتاااه بطريقاااة عملياااة ومالئماااة ومجدياااة مااان الناحياااة االقتصاااادية أو بسااابس حااادوث بعاااض التغييااارات فاااي األنظماااة 

 ةدون الحاااد األدناااى المساااموح باااه الساااتمرار الصاااندوق والمحاااددالصاااندوق التاااي تحكااام إدارة الصاااندوق، أو انخفاااض حجااام 

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

 المتبعة لتصفية صندوق االستثمار  اإلجراءات -ب

 التالية:في حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات 

 في شروط وأحكام الصندوق. المذكورة الصندوق وتصفية أحكام إنهاء  إتباع  أ

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

 الصندوق. 

إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي بمدير الصندوق  يقوملغرع إنهاء الصندوق،   ج

الوحدات، ويجس عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق جحيثما ينطبق  على هذه الخطة قبل القيام بأي 

 إجراء في هذا الشأن. 

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

   يوماً من التاري  المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.21عن ج

 . أعاله  جااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقًا للفقرة جبمدير الصندوق يقوم   ه

  أيام من انتهاء مدة الصندوق 10إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل جبمدير الصندوق يقوم   و

 . الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهامن   10وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة جد  من الملحق ج

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

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

 يتعارع مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

للسوق أو أي  موقع آخر متاح اإلعالن في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني بمدير الصندوق العام  يقوم  ط

للجمهور بحسس الضوابط التي تحددها الهيئة جحيثما ينطبق ، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجس كذلك 

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

الئحة صناديق من   14لكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق جتزويد مابمدير الصندوق  يقوم  ي

  يوًما من تاري  اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنًا 70خالل مدة ال تزيد على ج االستثمار وأي تعديل عليها

 لية سنوية مراجعة.القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة  خر قوائم ما
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 في حال انتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق -ج

 :مدير الصندوق 21) 

 وواجباته ومسؤولياته أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 مؤسساااات مااادير الصاااندوق لمصااالحة ماااالكي الوحااادات بموجاااس أحكاااام الئحاااة صاااناديق االساااتثمار والئحاااة  يعمااال

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

  مؤسسااات السااوقيقااع علااى عاااتق ماادير الصااندوق االلتاازام بجميااع المبااادئ والوجبااات التااي نصاات عليهااا الئحااة 

بماااا فاااي ذلاااك واجاااس االماناااة تجااااه ماااالكي الوحااادات، والاااذي يتضااامن العمااال بماااا يحقاااق مصاااالحهم وباااذل المالياااة 

 الحرص المعقول.

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

 .إدارة الصندوق .1

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق .2

 .ت الصندوقطرح وحدا .3

التأكاااد مااان دقاااة شاااروط وأحكاااام الصاااندوق وذلاااك فيماااا يتعلاااق بالصاااندوق واكتمالهاااا وأنهاااا كاملاااة وواضاااحة  .4

 وصحيحة وغير مضللة.

  يعاااد مااادير الصاااندوق مساااؤوال عااان التااازام بالئحاااة صاااناديق االساااتثمار ساااواء أدى مساااؤولياته وواجباتاااه بشاااكل

 .مؤسسات السوق الماليةناديق االستثمار والئحة مباشر أم كلو بها جهة خارجية بموجس أحكام الئحة ص

  احتيالاااه أو إهمالاااه أو الناتجاااة عااان يعاااد مااادير الصاااندوق مساااؤوال تجااااه ماااالكي الوحااادات عااان خساااائر الصاااندوق

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

  يجااااس علااااى ماااادير الصااااندوق أن يضااااع السياسااااات واإلجااااراءات لرصااااد المخاااااطر التااااي تااااؤثر فااااي اسااااتثمارات

الصاااندوق، وضااامان سااارعة التعامااال معهاااا. علاااى أن يتضااامن تلاااك السياساااات واإلجاااراءات القياااام بعملياااة تقاااويم 

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.

  يجااس علاااى مااادير الصاااندوق تطبياااق برناااامج مراقباااة المطابقااة وااللتااازام لكااال صاااندوق اساااتثمار ياااديره، وأن يااازود

 ا.هيئة السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبه

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هااااـ الموافااااق 10/3/1429بتاااااري   الصااااادر (07068/37)تاااارخي  رقاااام  تحماااالشااااركة الراجحااااي الماليااااة 

الصاااادرة بموجاااس قااارار الهيئاااة  المالياااة الساااوق المؤسسااااتالئحاااة مااارخ  لاااه بموجاااس أحكاااام  مؤسساااة ساااوق مالياااةهاااي و

 .م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428  بتاري  2007-34-5جرقم 

 لمدير الصندوق المكتب الرئيسج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 
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 السعودية العربية المملكة

 لمدير الصندوق عنوان الموقع اإللكتروني( د

capital.com-www.alrajhi 

 

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

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

 لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقةو( ملخص بالمعلومات المالية 

 م 31/12/2021السنة المنتهي في  البند

 999,563,085 الدخل

 197,815,175 المصاريو

 82,585,296 الزكاة

 746,284,608 صافي الدخل

 

 صندوقالدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق باأل( ز

  مااادير الصاااندوق يعاااد مساااؤوال عااان إدارة الصاااندوق والساااعي لتحقياااق أهدافاااه االساااتثمارية ويراعاااي كاااذلك مصاااالح

االلتاااازام بسياسااااات اسااااتثمار الصااااندوق وممارساااااته وقيااااود والشااااروط واالحكااااام  إطااااارحاااااملي الوحاااادات فااااي 

 من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

  والتأكاااد بشاااكل دوري مااان التااازام مااادير الشاااروط واألحكاااام االلتااازام بالضاااوابط الشااارعية المنصاااوص عليهاااا فاااي

 الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

  حاجة لذلك. ىإذا رأيحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن 

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

 أنشطة صندوق االستثمار

 ال يوجد 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن( ط

للصاااندوق مااان البااااطن ألي صاااندوق يجاااوز لمااادير الصاااندوق تكلياااو طااارف ثالاااث أو أكثااار أو أي تابعياااه بالعمااال ماااديرا 

أتعااااب  أييدفع مااادير الصاااندوق سااااساااتثمار ياااديره مااادير صاااندوق مااان البااااطن ألي صاااندوق اساااتثمار ياااديره الصاااندوق. و

 . لذلك تابعةومصاريو 

 استبداله( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو ي

http://www.alrajhi-capital.com/
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محااادد واتخااااذ أي إجاااراء تاااراه مناساااباً عااازل مااادير الصاااندوق فيماااا يتعلاااق بصاااندوق اساااتثماري صاااالحية للهيئاااة   أ

لتعياااين مااادير صاااندوق باااديل لاااذلك الصاااندوق أو اتخااااذ أي تااادبير آخااار تاااراه مناساااباً، وذلاااك فاااي حاااال وقاااوع أي 

 من الحاالت ا تية:

توقااااو ماااادير الصااااندوق عاااان ممارسااااة نشاااااط إدارة االسااااتثمارات وتشااااغيل الصااااناديق أو نشاااااط إدارة   1

 .ذلك بموجس الئحة مؤسسات السوق الماليةاالستثمارات دون إشعار الهيئة ب

إلغااااء تااارخي  مااادير الصاااندوق فاااي ممارساااة نشااااط إدارة االساااتثمارات وتشاااغيل الصاااناديق أو نشااااط   2

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

 طلاااس إلاااى الهيئاااة مااان مااادير الصاااندوق إللغااااء ترخيصاااه فاااي ممارساااة نشااااط إدارة االساااتثماراتتقاااديم   3

 وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

بااااااللتزام بالنظااااام أو  -بشااااكل تااااراه الهيئااااة جوهرياااااً  -إذا رأت الهيئااااة أن ماااادير الصااااندوق قااااد أخاااال   4

 .لوائحه التنفيذية

ماااادير المحفظااااة االساااتثمارية الااااذي ياااادير أصاااول صااااندوق االسااااتثمار أو عجااازه أو اسااااتقالته مااااع  وفااااة  5

لااادى مااادير الصاااندوق قاااادر علاااى إدارة أصاااول صاااندوق االساااتثمار أو أصاااول عااادم وجاااود شاااخ  آخااار مساااجل 

 الصناديق التي يديرها مدير المحفظة االستثمارية.

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

  ماان الفقاارة 5عيااة جيجااس علااى ماادير الصااندوق إشااعار الهيئااة بااأي ماان الحاااالت الااوارد ذكرهااا فااي الفقاارة الفر  ب

 خالل يومين من تاري  حدوثها. أعالهجأ  

  4  وج3  وج2  وج1عنااااد عاااازل ماااادير الصااااندوق وفقاااااً للحاااااالت المنصااااوص عليهااااا فااااي الفقاااارات الفرعيااااة ج  ج

اااه الهيئاااة مااادير الصاااندوق المعااازول للااادعوة الجتمااااع ماااالكي الوحااادات أعااااله  مااان الفقااارة جأ  6  وج5وج ، توج 

تااااري  صااادور قااارار الهيئاااة باااالعزل؛ وذلاااك لتعياااين أماااين الحفاااا أو جهاااة أخااارى، مااان   يومااااً مااان 15خاااالل ج

خاااالل قاااارار صااااندوق عااااادي، للبحاااث والتفاااااوع مااااع ماااادير صااااندوق باااديل وتحديااااد الماااادة المحااااددة للبحااااث 

 والتفاوع.

، يجاااس علاااى مااادير الصاااندوق أن يلشاااِعر الهيئاااة أعاااالهجج   ةالمنصاااوص عليهاااا فاااي الفقااار الحالاااةعناااد تحقاااق   د

 بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين من تاري  انعقاده. 

يجاااس علاااى مااادير الصاااندوق التعااااون وتزوياااد أماااين الحفاااا أو الجهاااة المعي ناااة المخولاااة بالبحاااث والتفااااوع باااأي   ه

مااان تااااري  الطلاااس، ويجاااس   أياااام 10مساااتندات تلطلاااس مناااه لغااارع تعياااين مااادير صاااندوق باااديل وذلاااك خاااالل ج

 على كال الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

يجااااس علااااى ماااادير الصااااندوق، عنااااد موافقااااة ماااادير الصااااندوق البااااديل علااااى إدارة الصااااندوق وتحوياااال إدارة   و

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

 بشاااكل، فيتعاااين علاااى مااادير الصاااندوق التعااااون أعاااالهحياتها وفقااااً للفقااارة جأ  إذا مارسااات الهيئاااة أيااااً مااان صاااال  ز

كاماال ماان أجاال المساااعدة علااى تسااهيل النقاال الساالس للمسااؤوليات إلااى ماادير الصااندوق البااديل وذلااك خااالل الااـ 

  يوماااً األولااى ماان تعيااين ماادير الصااندوق البااديل. ويجااس علااى ماادير الصااندوق المعاازول أن ينقاال، حيثمااا 60ج

ن ذلااااك ضاااارورياً ومناسااااباً ووفقاااااً لتقاااادير الهيئااااة المحااااض، إلااااى ماااادير الصااااندوق البااااديل جميااااع العقااااود كااااا

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

خاااالل المااادة المحاااددة للبحاااث والتفااااوع ماااع مااادير صاااندوق باااديل  فاااي حاااال لااام يعاااي ن مااادير صاااندوق باااديل  ح

لماااالكي الوحااادات طلاااس تصااافية الصاااندوق مااان خاااالل قااارار ، فإناااه يحاااق أعاااالهجج   الفقااارةالمشاااار إليهاااا فاااي 

 .خاص للصندوق

 :الصندوق مشغل 22)

 شغل الصندوقمأ( اسم 
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 شركة الراجحي المالية

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هااااـ الموافااااق 10/3/1429بتاااااري   الصااااادر (07068/37)تاااارخي  رقاااام  تحماااالشااااركة الراجحااااي الماليااااة 

الصاااادرة بموجاااس قااارار الهيئاااة  مؤسساااات الساااوق المالياااةمااارخ  لاااه بموجاااس أحكاااام الئحاااة  مؤسساااة ساااوق مالياااةهاااي و

 .م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428  بتاري  2007-34-5رقم ج

 الصندوق العمل لمشغلج( العنوان المسجل وعنوان 

 العامةشركة الراجحي المالية، اإلدارة 

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

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

 اجااااراء  الصااااندوق،والمصاااااريو واالتعاااااب بحساااااب  تسااااجيل جميااااع المبااااالغ الخاصااااة باسااااتثمارات الصااااندوق

 التسويات الالزمة.

  ن أالتأكد من ً  والئحة صناديق االستثمار. قلشروط واحكام الصندو جميع استثمارات الصندوق وفقا

 كام الصندوق.تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط واح 

  توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق جإن وجدت 

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

 الصندوق. تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وفقا لشروط واحكام 

  واحكام شروط الصندوق. تطبيقالتأكد من دقة 

  بالصندوقاالحتفاظ بالدفاتر والسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبسجل محدث لكل مشترك. 

 .أعداد القوائم المالية للصندوق حسس الئحة صناديق االستثمار 

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

 ير الخاصة بهيئة السوق المالية.تقديم التقار 

 

 صندوق من الباطنمشغل الصندوق في تعيين مشغل حق ( هـ

للصاااندوق مااان البااااطن ألي صاااندوق  مشاااغالً الصاااندوق تكلياااو طااارف ثالاااث أو أكثااار أو أي تابعياااه بالعمااال  لمشاااغليجاااوز 

 أيالصااااندوق  مشااااغليدفع سااااصااااندوق ماااان الباااااطن ألي صااااندوق اسااااتثمار يااااديره الصااااندوق. و مشااااغلاسااااتثمار يااااديره 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريو 

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

 فااااي عناااه نياباااة جميعهاااا أو مشاااغل الصااااندوق مهاااام مااان بجاااازء للقياااام ثالاااث طااارف أي تكليااااو لمشاااغل الصاااندوق يحاااق

   .الخارجية أو المحلية األسواق
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 :الحفظأمين  23) 

 أ( اسم أمين الحفظ

 " المالية البالدشركة البالد لالستثمار "

 وتاريخه المالية،ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

هااااـ 20/05/1429بتاااااري    08100-37ج رقاااام تحماااال تاااارخي  مقرهااااا الرئيسااااي فااااي الرياااااع الماليااااة الاااابالدشااااركة 

 .م25/05/2008الموافق 

 العمل ألمين الحفظج( العنوان المسجل وعنوان 

 لالستثمار البالد شركة

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياع 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 بالصندوق( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق د

 التااادابير جمياااع واتخااااذ الوحاادات ماااالكي جمياااع عاان نياباااة الصاااندوق أصاااول وحمايااة حفاااا عااان المسااؤول هاااو الحفاااا أمااين

 الصندوق. أصول حفا يخ  فيما اإلدارية

يعاااد أماااين الحفاااا مساااؤوال عااان التزاماتاااه وفقاااا ألحكاااام الئحاااة صاااناديق االساااتثمار، ساااواء أدى مساااؤولياته بشاااكل مباشااار أم 

 .مؤسسات السوق الماليةبها طرفا ثالثا بموجس أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة كلو 

الصاااندوق الناجماااة بسااابس احتيااااال أو يعاااد أماااين الحفاااا مساااؤوال تجااااه مااادير الصاااندوق ومااااالكي الوحااادات عااان خساااائر 

 سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.إهمال أو 

 ( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطنهـ

 ً وسااايدفع للحفاااا مااان البااااطن للصاااندوق.  يجاااوز ألماااين الحفاااا تكلياااو طااارف ثالاااث أو أكثااار أو اي مااان تابعياااه بالعمااال أميناااا

 لذلك.أمين الحفا أي أتعاب ومصاريو تابعة 

 ً  و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

 المحليااة األسااواق فااي عنااه نيابااة جميعهااا أو الحفااا أمااين مهااام ماان بجاازء للقيااام ثالااث طاارف أي تكليااو الحفااا ألمااين يحااق

   .الخارجية أو

 استبدالهز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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ً أو اتخااااذ أي تااادبير تاااراه  الصاااندوق مااادير مااان المعاااينحفاااا الللهيئاااة عااازل أماااين   الحااااالت مااان أيفاااي حاااال وقاااوع  مناسااابا

 :ا تية

 بذلك بموجس مؤسسات السوق المالية.دون إشعار الهيئة  نشاط الحفاأمين الحفا عن ممارسة  توقو .1

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفا أو سحبه  أمين الحفاترخي   إلغاء .2

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفا.أمين الحفا إللغاء  إلى الهيئة منطلس  تقديم .3

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

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

، فيجاااس علاااى مااادير الصاااندوق المعناااي تعياااين أماااين حفاااا أعااااله  1إذا مارسااات الهيئاااة أيااااً مااان صاااالحياتها وفقااااً للفقااارة ج

باااديل وفقااااً لتعليماااات الهيئاااة، كماااا يتعاااين علاااى مااادير الصاااندوق وأماااين الحفاااا المعااازول التعااااون بشاااكل كامااال مااان أجااال 

  يومااااً األولااى مااان تعياااين 60ج ـالمساااعدة علاااى تسااهيل النقااال السااالس للمسااؤوليات إلاااى أماااين الحفااا الباااديل وذلاااك خااالل الااا

أمااين الحفااا البااديل. ويجااس علااى أمااين الحفااا المعاازول أن ينقاال، حيثمااا كااان ذلااك ضاارورياً ومناسااباً ووفقاااً لتقاادير الهيئااة 

 مرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.المحض، إلى أمين الحفا البديل جميع العقود ال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن  معقاااول ى بشاااكلرأإذا  كتاااابيبموجاااس إشاااعار  المعاااين مااان قبلاااهحفاااا الأماااين عااازل  الصاااندوقيجاااوز لمااادير  .أ

عاازل أمااين الحفاااا فااي مصاالحة ماااالكي الوحاادات، وعلااى مااادير الصااندوق إشااعار الهيئاااة ومااالكي الوحاادات باااذلك 

 .فوراً وبشكل كتابي

أماااين الحفاااا  مااان تسااالم   يومااااً 30جخاااالل  تعياااين باااديل لاااه أماااين الحفاااا عااازل إذا يجاااس علاااى مااادير الصاااندوق .ب

التعااااون بشاااكل كامااال ماااع  ى أماااين الحفاااا المعااازول. ويجاااس علاااأعااااله  أجلفقااارة وفقااااً لصاااادر الكتاااابي الإلشاااعار ا

تسااهيل النقاال الساالس للمسااؤوليات إلااى أمااين الحفااا البااديل. ويجااس علااى أمااين الحفااا المعاازول ل ماادير الصااندوق

أن ينقاااال، حيثمااااا كااااان ذلااااك ضاااارورياً ومناسااااباً، إلااااى أمااااين الحفااااا البااااديل جميااااع العقااااود المرتبطااااة بصااااندوق 

 االستثمار ذي العالقة.

عاان قياماااه بتعيااين أماااين حفااا باااديل، ويجاااس  اإللكتروناااي موقعاااه اإلفصاااح فاااوراً فاايماادير الصاااندوق  يجااس علاااى .ج

علاااى مااادير الصاااندوق العاااام كاااذلك اإلفصااااح فاااي أي موقاااع آخااار متااااح للجمهاااور بحساااس الضاااوابط التاااي تحاااددها 

 الهيئة عن قيامه بتعيين أمين حفا بديل للصندوق العام.

 :الصندوق إدارة مجلس( 24

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضويةأسماء  .أ

ينطبااق علاايهم التعريااو  مسااتقلين ثالثااة أعضاااءبياانهم ماان  أعضاااءخمسااة  يشاارف علااى الصااندوق مجلااس إدارة مكااون ماان

الااااوارد فااااي قائمااااة المصااااطلحات المسااااتخدمة فااااي لااااوائح الهيئااااة، ويتكااااون مجلااااس إدارة الصااااندوق ماااان األعضاااااء التاليااااة 

 أسمائهم:

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

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

  عضو مستقل(السيد/ طارق بن عبدهللا الرميم( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 
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 )السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مستقل 

 

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق نبكة عن مؤهالت .ب

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

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

عاما من الخبرة في األعمال المصااارفية والمالية والتدقيق. وهو عضاااو مجلس اإلدارة في صاااندوق الراجحي ريت منذ العام  16

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

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

 PwC ة، وقبل ذلك كان يعمل في شاااركةالساااعودي -مصااارف الراجحي فروع األردن، كما عمل ساااابقا في مصااارف الراجحي 

وشااركة ديلويت، وعمل أيضااا في الصااندوق السااعودي للتنمية. الساايد أحمد حاصاال على شااهادة ماجسااتير في إدارة األعمال من 

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

باإلضااافة الى برامج تنفيذية في كلية الدراسااات العليا إلدارة األعمال في جامعة سااتانفورد وكذلك في كلية لندن لألعمال. الساايد 

 ، باإلضافة الى الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين CPAج أحمد المحسن حاصل على شهادة الزمالة األمريكية في المحاسبة

 . SOCPAج

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

 ، يحماااال شااااهادة2010منااااذ شااااهر ساااابتمبر  أمااااين الهيئااااة الشاااارعية وماااادير اإلدارة الشاااارعية بشااااركة الراجحااااي الماليااااة

بكااااالوريوس الماجسااااتير وماااان المعهااااد العااااالي للقضاااااء بجامعااااة اإلمااااام محمااااد باااان سااااعود اإلسااااالمية، ويحماااال  الاااادكتوراه

عمااال فاااي الرقاباااة الشااارعية بمصااارف الراجحاااي، كماااا عمااال فاااي جامعاااة اإلماااام محماااد بااان  الشاااريعة مااان الجامعاااة نفساااها،

 ية الفقهية السعودية.سعود اإلسالمية، له مساهمات في مجال االستشارات الشرعية وهو عضو في الجمع

 )عضو مستقل(الرميم  عبد هللاالسيد/ طارق بن 

طاااارق مؤساااس وشاااريك تنفياااذي لشاااركة شاااركاء وتااار األعماااال التجارياااة، وهاااي شاااركة اساااتثمارية خاصاااة لهاااا مكاتاااس فاااي 

الساااكني، وشاااركة تاااأثير المالياااة،  الريااااع ودباااي. رئااايس مجلاااس إدارة الشاااركة الساااعودية لألساااماك وصاااندوق تاااالل الملقاااا

وهاااي شاااركة مرخصاااة مااان هيئاااة الساااوق المالياااة. وهاااو نائاااس رئااايس مجلاااس إدارة وعضاااو لجناااة االساااتثمار للمجموعاااة 

المتحااادة للتاااأمين التعااااوني جأسااايج ، وعضاااو مجلاااس إدارة وعضاااو اللجناااة التنفيذياااة لشاااركة األمثااال للتمويااال. بااادأ مسااايرته 

عية الساااعودي، وقاااد شاااغل ساااابقاً منصاااس رئااايس قسااام إدارة األصاااول الثاااروات فاااي العملياااة ماااع صاااندوق التنمياااة الصااانا

AG Deutsche Bank    وأيضااا منصااس كبياار المصاارفيين فاايBNP Paribas Corporate& Investment 

Banking حاصاااال علااااى شااااهادة الماجسااااتير فااااي إدارة األعمااااال ماااان كليااااة لناااادن لألعمااااال، وشااااهادة البكااااالوريوس فااااي .

انيكياااااة مااااان جامعاااااة والياااااة بورتالناااااد، كماااااا يعاااااد طاااااارق مستشاااااار ماااااالي مااااارخ  مااااان وزارة التجاااااارة الهندساااااة الميك

 واالستثمار.

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  العزيز عبدالسيد/ 

العمياار حالياااً منصااس رئاايس تنفيااذي فااي شااركة وصاال لالسااتثمار  العزيااز عبااد باان صااالح باان العزيااز عبااد االسااتاذ يشااغل

م وقبااال انضااامامه لشاااركة وصااال، عمااال رئيسااااً إلدارة المبيعاااات وكباااار المساااتثمرين فاااي شاااركة 2012التجارياااة مناااذ عاااام 

سااانه فاااي مجاااال تمويااال الشاااركات والخااادمات االساااتثمارية والتساااويقية. كماااا  15الراجحاااي المالياااة، ولدياااه خبااارة تزياااد عااان 

شااغل منصااس عضااو مجلاااس ادارة فااي صااندوق الراجحااي ريااات وشااركة التااامين العربيااة التعاونياااة وشااركة بدايااة لتمويااال ي
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المناااازل وعااادد مااان الشاااركات التجارياااة والصاااناعية، حاصااال علاااى شاااهادة البكاااالوريوس فاااي ادارة األعماااال مااان جامعاااة 

 .وبستر في مدينة جنيو، سويسرا

 قل(السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مست

شااااملت خباااارات األسااااتاذ عماااااد نشااااار عاااادة مجاااااالت فااااي إدارة التخطاااايط ومراقبااااة الجااااودة، وإدارة االلتاااازام  .ج

ومكافحااااة غساااال األمااااوال وتموياااال اإلرهاااااب، وإدارة التفتاااايش وإدارة التاااارخي . شااااغل األسااااتاذ عماااااد مناصااااس 

المملكااااة العربيااااة  – عاااادة لاااادى شااااركة ميرياااال لياااانش المملكااااة العربيااااة السااااعودية، وشااااركة سااااتاندرد تشااااارترد

الساااعودية، وهيئاااة الساااوق المالياااة. يحظاااى االساااتاذ عمااااد بعااادة دورات تدريباااة وشاااهادات مهنياااة فاااي مجاااال إدارة 

محاساااابة ماااان كليااااة  -اإللتااازام ومكافحااااة غساااال األمااااوال، وحاصااال علااااى شااااهادة الماجسااااتير فاااي إدارة األعمااااال 

وصااااف أدوار الواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة. الدراسااااات العليااااا لااااعدارة فااااي جامعااااة كااااالرك مدينااااة ورسسااااتر،

 ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

 :تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ا تي

طرفااااً فيهاااا، ويشااامل الموافقاااة علاااى جمياااع العقاااود والقااارارات والتقاااارير الجوهرياااة التاااي يكاااون الصاااندوق العاااام  .1

الموافقااااة علااااى عقااااود تقااااديم خاااادمات اإلدارة للصااااندوق، وعقااااود تقااااديم  -علااااى ساااابيل المثااااال ال الحصاااار  -ذلاااك 

خااادمات الحفاااا، وال يشااامل ذلاااك العقاااود المبرماااة وفقااااً للقااارارات االساااتثمارية فاااي شاااأن أي اساااتثمارات قاااام بهاااا 

 .الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل

 .مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوقاعتماد سياسة  .2

الموافقاااة أو المصاااادقة علاااى أي تعاااارع مصاااالح يفصاااح عناااه مااادير  -متاااى كاااان ذلاااك مناساااباً  -اإلشاااراف، و  .3

 .الصندوق

االجتمااااع مااارتين سااانوياً علاااى األقااال ماااع لجناااة المطابقاااة وااللتااازام لااادى مااادير الصاااندوق أو مساااؤول المطابقاااة   .4

 -ام لديااااه لمراجعااااة التاااازام الصااااندوق بجميااااع القااااوانين واألنظمااااة واللااااوائح ذات العالقااااة، ويشاااامل ذلااااك وااللتااااز

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

الئحاااة ثالثاااة والساااتين مااان الموافقاااة علاااى جمياااع التغييااارات المنصاااوص عليهاااا فاااي الماااادتين الثانياااة والساااتين وال .5

وذلاااك قبااال حصاااول مااادير الصاااندوق علاااى موافقاااة ماااالكي الوحااادات والهيئاااة صاااناديق االساااتثمار وأي تعاااديل عليها

 أو إشعارهم جحيثما ينطبق 

التأكااااد ماااان اكتمااااال ودقااااة شااااروط وأحكااااام الصااااندوق وأي مسااااتند آخاااار جسااااواء أكااااان عقااااداً أم غيااااره  يتضاااامن  .6

وماادير الصااندوق وإدارتااه للصااندوق العااام، إضااافة إلااى التأكااد ماان توافااق مااا  إفصاااحات تتعلااق بالصااندوق العااام

 .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاسبق مع أحكام 

الئحاااة صاااناديق التأكاااد مااان قياااام مااادير الصاااندوق بمساااؤولياته بماااا يحقاااق مصااالحة ماااالكي الوحااادات وفقااااً ألحكاااام  .7

 .دوقوشروط وأحكام الصناالستثمار وأي تعديل عليها

االطاااالع علاااى التقريااار المتضااامن تقيااايم أداء وجاااودة الخااادمات المقدماااة مااان األطاااراف المعنياااة بتقاااديم الخااادمات  .8

الجوهرياااة للصاااندوق المشاااار إلياااه فاااي الفقااارة جل  مااان الماااادة التاساااعة مااان هاااذه الالئحاااة؛ وذلاااك للتأكاااد مااان قياااام 

لشاااروط وأحكاااام الصاااندوق وماااا ورد فاااي مااادير الصاااندوق بمساااؤولياته بماااا يحقاااق مصااالحة ماااالكي الوحااادات وفقااااً 

  .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها

تقيااايم آلياااة تعامااال مااادير الصاااندوق ماااع المخااااطر المتعلقاااة بأصاااول الصاااندوق وفقًاااا لسياساااات وإجاااراءات مااادير  .9

 .الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 .ام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة وحسن نية واهتم .10
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تاااادوين محاضاااار االجتماعااااات التااااي تشااااتمل علااااى جميااااع وقااااائع االجتماعااااات والقاااارارات التااااي اتخااااذها مجلااااس  .11

 .إدارة الصندوق

االطاااالع علاااى التقريااار المتضااامن جمياااع الشاااكاوى واإلجاااراءات المتخاااذة حيالهاااا المشاااار إلياااه فاااي الفقااارة جم  مااان  .12

؛ وذلااااك للتأكااااد ماااان قيااااام ماااادير الصااااندوق الئحااااة صااااناديق االسااااتثمار وأي تعااااديل عليهاااااة التاسااااعة ماااان الماااااد

الئحاااة صاااناديق بمساااؤولياته بماااا يحقاااق مصااالحة ماااالكي الوحااادات وفقااااً لشاااروط وأحكاااام الصاااندوق وماااا ورد فاااي 

 االستثمار وأي تعديل عليها

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآتتفاصيل  .د

ً  30,000المتوقااااع دفعهااااا إلااااى مجلااااس إدارة الصااااندوق تصاااال إلااااى "المكافااااات   لاير سااااعودي" كحااااد أقصااااى ساااانويا

 مجتمعين.لألعضاء المستقلين 

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

 اسااااتثمارية أهااااداف ذات أخاااارى اسااااتثمارية صااااناديق فااااي أعضاااااء يكونااااوا أن الصااااندوق إدارة مجلااااس ألعضاااااء يمكاااان

 فمااان ولاااذلك. أخااار صاااندوق مااادير أي قبااال مااان أو الصاااندوق مااادير قبااال مااان تااادار كانااات ساااواءً  الصاااندوق ألهاااداف مشاااابهة

 تعاااارع علااى ينطاااوي موقااو فاااي أنااه ألعمالاااه ممارسااته نطاااق فاااي الصااندوق إدارة مجلاااس أعضاااء أحاااد يجااد أن الممكاان

 مجلاااس عضاااو يراعاااي ساااوف الحااااالت هاااذه وفاااي. الصاااناديق مااان أكثااار أو واحاااد ماااع المصاااالح أو الواجباااات فاااي محتمااال

 إدارة مجلاااس كعضاااو ومساااؤوليته دوره حساااس المعنياااين الوحااادات ماااالكي مصاااالح يحقاااق بماااا بالتصااارف التزاماتاااه اإلدارة

ً  ممكنااااة درجااااة إلااااى وحاااارص نيااااة وحساااان بأمانااااة بالعماااال وذلااااك بالصااااندوق  عمااااالء تجاااااه التزاماتااااه إغفااااال دون عمليااااا

 ساااوف التصاااويت تتطلاااس التاااي الحااااالت وفاااي المصاااالح فاااي محتمااال تعاااارع أي علاااى االطاااالع عناااد األخااارى الصاااناديق

 شاااروط إعاااداد تااااري  إلاااى أناااه علماااا. ذلاااك وجاااوب اإلدارة مجلاااس أعضااااء رأى إذا التصاااويت عااان العضاااو ذلاااك يمتناااع

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

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق 

يااادرك المساااتثمر فاااي هاااذا الصاااندوق أن أعضااااء مجلاااس اإلدارة قاااد يكاااون لهااام عضاااويات مماثلاااة فاااي صاااناديق اساااتثمارية 

مااان جمياااع أساااماء الصاااناديق االساااتثمارية المااادارة  –مااان حاااين  خااار  –أخااارى، ويجتهاااد مااادير الصاااندوق لبياااان وتحاااديث 

قبااال الشاااركة التاااي يحااال فيهاااا أحاااد أو جمياااع أعضااااء مجلاااس اإلدارة. الجااادول التاااالي يوضاااح عضاااويات أعضااااء مجلاااس 

 اإلدارة الحالية في الصناديق االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
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صاااااااااندوق الراجحاااااااااي  للمضااااااااااربة بالبضاااااااااائع جالرياااااااااال 

 السعودي 
     

      صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع جدوالر أمريكي 
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      صندوق الراجحي للصكوك

      الراجحي  المتوازن المتعدد األصولصندوق 

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      صندوق الراجحي المحافا متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صاااااندوق الراجحاااااي لتنمياااااة رأس الماااااال وتوزياااااع األربااااااح 

 جأسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
     

      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صاااندوق الراجحاااي إم إس ساااي أي لمؤشااار األساااهم الساااعودية 

 متعدد العوامل
     

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

       السعوديةلألسهم المرن صندوق الراجحي 

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
     

 صندوق الراجحي المطور للمرابحات
     

 صندوق الراجحي ريت
     

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
     

 الشرعية: الهيئة( 25

 ومؤهالتهمهيئة الشرعية، الأ( أسماء أعضاء 

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

حصاااال الاااادكتور صااااالح علااااى الشااااهادة الجامعيااااة وشااااهادة الماجسااااتير والاااادكتوراه ماااان جامعااااة اإلمااااام محمااااد باااان سااااعود 

الراجحااي للتااأمين التعاااوني، وهااو محااامي ومحكاام معتمااد فااي يعماال رئيساااً للهيئااة الشاارعية فااي شااركة تكافاال واإلسااالمية، 

 البحرين –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  اللحيدان )عضواً( عبد هللافضيلة الشيخ د. سليمان بن 

حصااال الااادكتور سااااليمان علاااى الشااااهادة الجامعياااة وشاااهادة الماجسااااتير والااادكتوراه ماااان جامعاااة اإلماااام محمااااد بااان سااااعود 

 سابقاً. قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء وهوية، اإلسالم

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

حصااال الااادكتور ساااعد علاااى الشاااهادة الجامعياااة والماجساااتير والااادكتوراه مااان جامعاااة اإلماااام محماااد بااان ساااعود اإلساااالمية، 

الريااااع، ورئيسااااً  -اإلماااام محماااد بااان ساااعود اإلساااالميةويعمااال حاليااااً جأساااتاذ  فاااي قسااام الفقاااه فاااي كلياااة الشاااريعة بجامعاااة 

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

 هيئة الشرعيةالب( أدوار ومسؤوليات 

 :يلي فيما يتمثل الشرعية الهيئة دور

دراسـاااااـة ومراجعـاااااـة شـاااااـروط وأحـاااااـكام الصنـاااااـدوق وأهـاااااـدافه وسياسـاااااـاته االسـاااااـتثمارية، للتأكاااااد مااااان  .1

 .الشريعةتقيدهــا بأحــكام 

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

علاااى ماادير الصاااندوق التقياااد بهااا خاااالل إدارتاااه الساااتثمارات  يجاااستحديااد الضاااوابط واألحكاااام الشاارعية التاااي  .3

 الصندوق.

 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجس استبعاده من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة. .5

 

 هيئة الشرعيةالأعضاء  مكافئاتج( تفاصيل 

ل ال  .صندوق أي تكاليو مقابل االستشارات الشرعيةال يحم 

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

 واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية

درة مااان الهيئاااة الشااارعية لمااادير الصاااندوق تحكااام الصاااندوق ضاااوابط االساااتثمار والمتااااجرة فاااي األساااهم والبضاااائع الصاااا

 والتي تشمل ما يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 

 هاااي أن يااادفع شاااخ  مااااالً إلاااى آخااار ليت جااار باااه، ويتقاسااامان الاااربح بينهماااا بحساااس ماااا يتفقاااان علياااه. تعرياااف المضااااربة:

بااااين أرباااااب المااااال جمااااالك الوحاااادات  والمضاااااربة فااااي هااااذا الصااااندوق ماااان المضاااااربة المشااااتركة وهااااي هنااااا: عقااااد 

والمضاااارب جمااادير الصاااندوق  علاااى أن يتاااولى المضاااارب اساااتثمار أماااوالهم فاااي نشااااط يرجاااى مناااه تحقياااق رباااح مناساااس، 

علااى أن يكااون الااربح موزعاااً بينهمااا حسااس مااا اتفقااا عليااه، وفااي حااال الخسااارة تكااون الخسااارة الماليااة علااى أرباااب المااال 

 قط.ويخسر المضارب جهده وعمله ف
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 الضوابط الشرعية:

فااااي حالااااة اسااااتثمار الصااااندوق بصااااناديق أخاااارى تااااديرها شااااركة الراجحااااي الماليااااة، تحكاااام الصااااندوق الضااااوابط  .أ

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

 با تي:في حال تعامل الصندوق بشراء السلع جالمعادن  ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق  .ب

   وبموجاااس الوثاااائق المعيناااة لهاااا، قبااال  –بأرقامهاااا ومكانهاااا  –أن تكاااون السااالع مملوكاااة للصاااندوق ومتعيناااة لاااه

 البيع على المشتري.

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

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

  إذا بااااع الصاااندوق السااالعة علاااى عميااال فاااال يجاااوز لاااه أن يبيعهاااا وكالاااة عناااه علاااى مااان اشاااتراها الصاااندوق

 لنفسه.

ال يجاااااوز تاااااداول وحااااادات الصاااااندوق إال بعاااااد بااااادء نشااااااطه واساااااتمرار مزاولتاااااه لهاااااذا النشااااااط فاااااي موجوداتاااااه  .ج

 االستثمارية.

كااااالتوقو للتصاااافية إذا كاناااات فااااي موجااااودات  ال يجااااوز تااااداول وحاااادات الصااااندوق بعااااد توقفااااه عاااان مزاولااااة نشاااااطه .د

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

 

 ت المساهمة، من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثالثة هي:الشركا

الشااااركات المساااااهمة ذات األغااااراع واألنشااااطة المباحااااة. وهااااذه الشااااركات يجااااوز االسااااتثمار والمتاااااجرة  النااااوع األول:

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

المحرماااة، مثااال شاااركات الخماااور والتباااغ ولحاااوم الخنزيااار الشاااركات المسااااهمة ذات األغاااراع واألنشاااطة  الناااوع الثااااني:

وشاااركات القماااار والبناااوك الربوياااة، وشاااركات المجاااون واألفاااالم الخليعاااة، وصاااناديق االساااتثمار فاااي الساااندات الربوياااة، 

والشااااركات المتخصصااااة فااااي تااااداول الااااديون والتعاماااال بهااااا. وهااااذه الشااااركات ال يجااااوز االسااااتثمار والمتاااااجرة بأسااااهمها 

 مطلقاً.

الشااااركات المساااااهمة التااااي أغراضااااها وأنشااااطتها مباحااااة، ولكاااان قااااد يطاااارأ فااااي بعااااض تعامالتهااااا أمااااور  وع الثالااااث:الناااا

محرماااة، مثااال تعاملهاااا بالرباااا اقتراضاااا أو إياااداعاً. وقاااد قاااررت الهيئاااة بشاااأن هاااذا الناااوع جالناااوع الثالاااث  مااان الشاااركات 

 المساهمة ما يأتي:

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

  إن جااااواز التعاماااال بأسااااهم تلااااك الشااااركات مقيااااد بالحاجااااة، فااااإذا وجاااادت شااااركات مساااااهمة تلتاااازم اجتناااااب

 التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجس االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.

 ساااواء أكاااان قرضااااً طويااال األجااال أم قرضااااً قصاااير األجااال– أال يتجااااوز إجماااالي المبلاااغ المقتااارع بالرباااا-

٪  ماان إجمااالي القيمااة السااوقية مااا لاام تقاال عاان القيمااة الدفتريااة، علماااً أن االقتااراع بالربااا حاارام مهمااا 30ج

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

 مااان إجماااالي إياااراد الشاااركة ساااواء أكاااان هاااذا 5محااارم ج أال يتجااااوز مقااادار اإلياااراد النااااتج مااان عنصااار  ٪

اإلياااراد ناتجااااً عااان االساااتثمار بفائااادة ربوياااة أم عااان ممارساااة نشااااط محااارم أم عااان تملاااك لمحااارم أم عااان غيااار 

 ذلك. وإذا لم يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانس االحتياط.

 على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسس االقتضاء. وما ورد من تحديد للنسس مبني 
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ثانيااااً: إذا تغيااارت أوضااااع الشاااركات بحياااث ال تنطباااق عليهاااا الضاااوابط الساااابقة وجبااات المباااادرة إلاااى الاااتخل  منهاااا ببياااع 

 أسهمها حسس اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوماً من تاري  العلم بتغيرها.

ة أنشااطة الشااركة والنسااس المقااررة لجااواز الاادخول فااي االسااتثمار والمتاااجرة فيهااا إلااى أقاارب قااوائم ثالثاااً: يرجااع فااي معرفاا

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

 تها أو أغراضها.رابعاً: ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ين  نظامها على تعامل محرم في أنشط

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

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

ا، وسواٌء أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط جالسمسرة  كما في حالة الوساطة في بواسطة غيره

التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن 

 االستثمارية.الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافا 

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

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

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

ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها 

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 جحي المالية.أن يكون الصك مجازاً من الهيئة الشرعية لشركة الرا .1

أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو  .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

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

 الشريعة اإلسالمية.

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

 التفريط.

 يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط ا تية: .5

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

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

إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرع من إصدار الصكوك فإن كان الغرع تصكيك  .ت

النقود أو هما معاً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرع تصكيك األعيان ونحوه فال  الديون أو

  مانع من تداوله.
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 مستشار االستثمار:( 26

 ال يوجد

 الموزع:( 27

 الموزعاسم أ( 

 المالية دراية شركة

 للموزعالمسجل وعنوان العمل  ( العنوانب

 الرياع - شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الرياع 

 33 44 2002 9: هاتو

 8071 299 966فاكس: 

 

 للموزع اإللكتروني الموقع ( العنوانج

support@derayah.com 

 للموزع الهيئة عن الصادر الترخيص( د

 08109 – 27 رقم ترخي 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةر األساسيادو( وصف األه

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

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

 بالموزع الخاصة التوزيع

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

 مكافحة ونموذج عمليك اعرف نموذج على تشتمل والتي المستثمرين على الالزم والحرص العناية متطلبات بجميع القيام  3

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

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

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

 .للمستثمرين الصندوق وعرع بتسويق المتعلقة والمصاريو الرسوم جميع تحمل  5

 .عليها وتغييرات تحديثات وأي للعمالء تقدم التي واألحكام الشروط ودقة اكتمال من التأكد  6
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 :مراجع الحسابات 28) 

 مراجع الحساباتأ( اسم 

 المهنيةلالستشارات كي بي إم جي 

KPMG Professional Services 

 لمراجع الحساباتب( العنوان المسجل وعنوان العمل 

 برج كي بي إم جي 

 طريق المطار –واجهة الرياع 

 11663الرياع  92876ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+هاتو: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa 

 

 صندوقالفيما يتعلق ب مراجع الحساباتج( األدوار األساسية ومسؤوليات 

 بهاا يقاوم التاي المراجعاة لأعماا إلاى اساتناداً  المالياة القاوائم علاى الارأي إباداء فاي مراجاع الحساابات مساؤوليةتتمثال 

ً  تمتاا والتااي  المحاسااس التاازام تطلااست والتااي السااعودية العربيااة المملكااة فااي عليهااا المتعااارف المراجعااة لمعااايير وفقااا

 القاوائم باأن التأكاد مان معقولاة درجاة علاى لللحصاو المراجعاة لأعماا تنفياذو وتخطايط لمهناةا أخالقياات بمتطلباات

 علااى لالحصااو بااإجراءات القيااام أيضااا مراجااع الحسااابات مسااؤوليات تضاامنهريااة. تالجو األخطاااء ماان خاليااة الماليااة

 المحاساابية السياساات مالءمااة مادى قيايمت إلاى باإلضاافة .المالياة القاوائم فااي الاواردة واإليضااحات للمبااالغ مؤيادة أدلاة

 .المالية للقوائم العام العرع قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة

 لصندوقا حسابات مراجع( األحكام المنظمة الستبدال د

ماااادير الصاااندوق بحااااق مراجاااع الحسااااابات الخاااارجي للصااااندوق ويحاااتفا  كااااي باااي إم جااااي لالستشاااارات المهنيااااةكون سااات

إدارة ويكاااون ألعضااااء مجلاااس  ،مجلاااس إدارة الصاااندوقتغييااار مراجاااع الحساااابات وفقااااً لماااا ياااراه مناساااباً بعاااد أخاااذ موافقاااة 

المعاااين، فاااي  مراجاااع الحسااااباتأو توجياااه مااادير الصاااندوق لتغييااار  مراجاااع الحسااااباتالحاااق فاااي رفاااض تعياااين  الصاااندوق

 من الحاالت ا تية:  أي

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

  للصندوق مستقال مراجع الحساباتعد يإذا لم 

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجالً لدى الهيئة 

  ال يملااااك المااااؤهالت والخباااارات الكافيااااة لتأديااااة مهااااام  مراجااااع الحساااااباتإذا قاااارر مجلااااس إدارة الصااااندوق أن

 المراجعة بشكل مرع

  المعين فيما يتعلق بالصندوق مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير 
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 :الصندوقأصول 29) 

 أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفا لصالح الصندوق. .أ

 عن أصوله وعن أصول عمالئه ا خرين.يجس على أمين الحفا فصل أصول الصندوق  .ب

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

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

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

ن الحفا أو أمين الحفا من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمي

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

 وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.  عليها

 :كاوىاإلجراءات الخاصة بمعالجة الش 30) 

يساااتقبل مااادير الصاااندوق شاااكاوى المساااتثمرين فاااي الصاااندوق عااان طرياااق وحااادة خااادمات العماااالء علاااى الااارقم المجااااني 

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

 أي مساااتثمر  فاااي حالاااة طلاااس الجهاااات القضاااائية المختصاااة أو هيئاااة الساااوق المالياااة نتاااائج أي شاااكوى صاااادرة عااان

 من المستثمرين في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

اه لدى هيئة السوق يوم عمل، يحق للمشترك إيداع شكو 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل 

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

  يوم تقويمي من تاري  إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها 90مضي مدة ج

 ة.لدى اللجنة قبل انقضاء المد

 :معلومات أخرى31)  

 سياسات تعار  المصالح  .أ

 معالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابلب المتعلقةاإلجراءات و السياساتسيتم تقديم 

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

تخضااااع شااااروط وأحكااااام الصااااندوق ألنظمااااة المملكااااة العربيااااة السااااعودية السااااارية المفعااااول وألي تعااااديالت الحقااااة فااااي 

باااين  أالضاااوابط الشااارعية المعتمااادة لااادى الراجحاااي المالياااة. ويحاااال أي نااازاع ينشااا يتوافاااق ماااعالمساااتقبل لتلاااك األنظماااة بماااا 

 اق المالية.مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األور

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات .ج

، شاااروط وأحكاااام الصاااندوقوكااال عقاااد ماااذكور فاااي  لماااالكي الوحااادات الحاااق فاااي االطاااالع علاااى شاااروط وأحكاااام الصاااندوق

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق
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أي معلوماااة أخااارى معروفاااة، أو ينبغاااي أن يعرفهاااا مااادير الصاااندوق أو مجلاااس إدارة الصاااندوق بشاااكل معقاااول،  .د

ماااالكو الوحااادات الحااااليون أو المحتملاااون أو مستشااااروهم المهنياااون، أو مااان  –بشاااكل معقاااول  –وقاااد يطلبهاااا 

 االتي سيُتخك قرار االستثمار بناًء عليه شروط وأحكام الصندوقالمتوقع أن تتضمنها 

 ال يوجد

عليهااا هيئااة السااوق الماليااة مااا عاادا التااي ذُكاارت فااي  وافقااتأي إعفاااءات ماان قيااود الئحااة صااناديق االسااتثمار  .ه

 وممارساتهسياسات االستثمار 

 ال يوجد

 :متطلبات المعلومات اإلضافية( 32

 ال يوجد

 :قرار من مالك الوحداتإ33)  

 توأقر/أقررناااا بالموافقاااة علاااى خصاااائ  الوحااادات التاااي اشاااتركلقاااد أطلعت/اطالعناااا علاااى شاااروط وأحكاااام الصاااندوق، 

 اشتركنا فيها./

 االسم:

 التوقيع:

 :التاري 

 

 

 


