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 ملخص المعلومات الرئيسية

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 أسم الصندوق ونوعه .1
 هيئة جملس عن الصدارة االستثمار صناديق الئحة ألحكام وفقا معد مفتوح استثماري صندوق األساسية وهو املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

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

 األهداف االستثمارية .2
 خالل منحتقيق النمو على املدى الطويل  إىل الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق األساسية هو املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 اهليئة ضوابط مع واملتوافقة السعودية األسهم أسواق يف املدرجة املالية األوراق بني من املواد األساسية قطاع يف العاملة الشركات أسهم يف االستثمار

 . الشرعية

األسواق  يفاملواد األساسية  قطاع شركات مجيع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص إسرتشادي مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر

استخدام املؤشر  يتم حيث ، (Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) الشرعيةمع الضوابط  املتوافقةالسعودية 

 االسرتاتيجية مع يتوافقللصندوق مبا  االسرتشادي املؤشركمجال استثماري استداليل للصندوق وحيق ملدير الصندوق االستثمار خارج   االسرتشادي

 أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن (www.alrajhi-capital.com)الشركة  موقع علىاالطالع على معلومات املؤشر  وميكن للصندوق اريةاالستثم

 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح

 

 سياسات االستثمار وممارساته .3
 التايل اجلدول يوضح كما رئيسي، بشكل السعودية األسهم أسواق يف املدرجة األساسية املواد قطاع يف االستثمار على الصندوق سياسية ترتكز

 :الصندوق يف االستثمارات تركيز سياسة

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

قطاع املواد األساسية أسهم 50% 100%  

أخرى قطاعات أسهم 0% 30%  

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%
 وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات عاماً  طرحاً  املطروحة األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 املتداولة الصناديق
%30  %0  املتداولة العقارية الصناديق وتشمل متداولة/ عاماً  طرحاً  املطروحة املالية األوراق 

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

 االستثنائية.

http://www.alrajhi-capital.com/
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 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4
لــذلك جيــب علــى مــالكي الوحــدات أن يكونــوا علــى بينــه مــن املخــاطر الرئيســة الــيت قــد  يعتــرب الصــندوق صــندوق اســتثمار عــايل املخــاطر، وتبعــاً  •

 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

 األداءليس هناك تأكيد أن األهـداف االسـتثمارية للصـندوق سـوف تتحقـق وذلـك ألن ظـروف السـوق وطـرق التـداول يف تغـري مسـتمر كمـا أن  •
 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  شادي للصندوقللصندوق أو املؤشر االسرت  السابق

مقارنـة باملؤشـر االسرتشـادي سـيتكرر أو  الصـندوق خسائر كبـرية أو أن أداءأي ضمان بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد  يوجدال  •
 مياثل األداء السابق.

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

 اشـرتكواأقل من السعر الـذي وقد يكون مبلغ االسرتداد جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أ�م رمبا خيسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم،  •
داد املبلـــغ الـــذي اســـتثمروه يف . وقـــد تـــنخفض قيمـــة االســـتثمارات الرئيســـة للصـــندوق ورمبـــا ال يســـتطع مـــالكي الوحـــدات اســـرت الصـــندوقبـــه يف 

 الصندوق.

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

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

يدرك أن ثمر الصندوق سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن املست
و مدير الصندوق سيسعى  مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.

لصندوق تبعا لظروف قدر اإلمكان للتقليل من خماطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف ا
 السوق.

 
 مخاطر القطاع

على االستثمار  قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للتغري تبعاً للتغري يف ذلك القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز
 يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كبرية لذلك القطاع وباملقابل 

 
 مخاطر العمالت

ق من ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات الصندو 
 ت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك املخاطر. شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جماال

 
 نمخاطر االئتما

املستحقات يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد  
 يه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد �ائياً.أو االلتزامات املرتتبة عل
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 المخاطر االقتصادية
أي تغيريات  ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغرايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق. وعليه؛ فإن

 يت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) ال
 
 
 

 مخاطر عدم الشرعية
د يؤدي إىل تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غري متوافقة مع املعايري الشرعية للهيئة الشرعية، مما ق

سهم بسعر قد يكون غري مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األ
 من اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 
 مخاطر السيولة

قدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات املسرتدة يف يتعرض الصندوق ملخاطر عدم ال
 % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.10تعادل  تعاملأي يوم 

 
 المخاطر القانونية

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

 
 المخاطر السياسية

 وق قد يكون متأثرا بتغيري احلكومات أو احلروب أو يف حال تغيري القوانني يف تلك البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.أداء الصند
 

 األخرى االستثمارات مخاطر
 هذه وتعترب ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغرض

 وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،
 .الوحدة

 
 التمويل مخاطر

 مدير إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف
 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق،

 
 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحث على بناء الصندوق افيه يستثمر واليت ائتمانيا املصنفة غري الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي
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 الناشئة األسواق مخاطر

 السوق صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد
 الكم بأن علما. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طياته بني حيمل قد األسواق ذهه مثل يف االستثمار أن كما. املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل

 يف تستثمر مالية أوراق يف استثمر حال يف ولذلك،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكرب
 أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق يواجه فقد الناشئة األسواق

 .وحداته وسعر الصندوق
 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر
 ماستقالته عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبري بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسب بديل وجود وعدم مغياب أو
 

 المصالح تضارب مخاطر
 يف الصندوق مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر ههذ تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 
 الُمصِدر مخاطر

 نوع على سلبا تؤثر اليت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والتغريات النظري،/ املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف التغيريات وتشمل
 وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتايل مهأسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني

 .سلبا الوحدة
 

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

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

علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن املستثمر يدرك أن  الصندوق سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على
و مدير الصندوق سيسعى  مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.

بذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف الصندوق تبعا لظروف قدر اإلمكان للتقليل من خماطر هذه التذ
 السوق.

 
 مخاطر القطاع

على االستثمار  قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للتغري تبعاً للتغري يف ذلك القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز
 ا.أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كبرية لذلك القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعيف 
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 مخاطر العمالت
مارات الصندوق من ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استث

 ملخاطر. شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك ا
 

 نمخاطر االئتما
قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم  

 أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد �ائياً.
 

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

 
 
 

 مخاطر عدم الشرعية
الشرعية للهيئة الشرعية، مما قد يؤدي إىل  تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غري متوافقة مع املعايري

احملددة اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غري مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط 
 زاً مما قد يزيد من التذبذبات.من اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركي

 
 مخاطر السيولة

سرتدة يف يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات امل
 يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق. % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي10تعادل  تعاملأي يوم 

 
 المخاطر القانونية

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

 
 المخاطر السياسية

 أداء الصندوق قد يكون متأثرا بتغيري احلكومات أو احلروب أو يف حال تغيري القوانني يف تلك البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
 

 األخرى االستثمارات مخاطر
 هذه وتعترب ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغرض

 وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،
 .الوحدة
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 التمويل مخاطر
 مدير إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق،
 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر
 البحث على بناء الصندوق افيه يستثمر واليت ائتمانيا املصنفة غري الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،
 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي

 
 الناشئة األسواق مخاطر

 السوق صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد
 الكم بأن علما. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طياته بني حيمل قد األسواق ذهه مثل يف االستثمار أن كما. املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل

 يف تستثمر مالية أوراق يف استثمر حال يف ولذلك،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكرب
 أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق يواجه فقد الناشئة األسواق

 .وحداته وسعر الصندوق
 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر
 ماستقالته عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبري بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسب بديل وجود وعدم مغياب أو
 

 المصالح تضارب مخاطر
 يف الصندوق مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر ههذ تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 
 الُمصِدر مخاطر

 نوع على سلبا تؤثر اليت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والتغريات النظري،/ املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف التغيريات وتشمل
 وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتايل مهأسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني

 .سلبا الوحدة
 

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5
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 .)وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس) العائد الكلي لسنة واحدة 1

 م2017ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

-6.93% 6.22% -2.96% -0.63% 

 

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

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

-0.63% 15.45% 15.36- % 14.16- % 27.52% 3.99% 5.73% 13.83% 27.50% -46.75% 

 

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

 % السنوي األداء
2017 2016 2015 2014 2013   

 الصندوق 27.52% %-14.16 15.36%- 15.45% 0.63%-

 االسترشاديالمؤشر  23.16% %-16.41 26.04%- 22.19% 4.67%-

 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب )ب (
 رسوم اإلدارة

 مـنتسـتقطع  و تقـوميعمليـة  كـل عنـدالنسـبة  هـذه وحتتسـب. الصـندوقأصـول  أمجـايلمـن  سـنويا% 1.75إدارة بنسـبة  أتعاب الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل �ايةعند  الصندوق أصول

 رسوم أمين الحفظ

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

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنوياً من قيمة األصول %) 0.15-0.07%(

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

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

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

 رسوم التعامل

 تـدفع والـيت األسـواق يف السـائدة العمـوالت حسـب املاليـة األوراق وبيـع شـراء وعمليـات صـفقات عـن الناجتـة التـداول ورسـوم عمـوالت الصندوق يتحمل

 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

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

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

 الصندوق يتحمل كما) ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال يف 150,000( أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25) والضرائب

 .فقط الفعلية الرسوم

 رسوم اإلدارة
الصندوق حتتسب على أساس  إمجايل أصول% من 1.75

ويتم خصمها من أصول  تراكمياُ  يومي بشكل ملسنوي وحت
 الصندوق يف �اية كل شهر ميالدي

 أتعاب احملاسب القانوين
 على ثابت مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 35,000 أقصى حبد

 اشهر سته كل وتدفع تراكمياً  يومي بشكل ملوحت سنوي أساس

 الوحدات يف موقع تداولرسوم نشر قيمة 
ثابت على أساس  مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 5,000 أقصى حبد

 وتدفع يف �اية العام  بشكل يومي تراكمياً  ملحتو سنوي  

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة

الصندوق نصيبه منها  يتحمل سنوياً  لایر 30,000 أقصى حبد
بقدر حجم أصوله نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى 

 �اية يف وختصم  تراكمياً  يومي بشكل ملوحتعلى اساس سنوي 
 السنه

 )املالية السوق هيئة قبل(من  رقابية رسوم
ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 7,500

 وتدفع يف �اية العام  بشكل يومي تراكمياً  ملحتو 
 حسب معايري اهليئة الشرعية مئويةحتسب كنسبة  االسهم أرباح تطهري
 االسرتشادياملؤشر  رسوم

 

سنوي على أساس كمبلغ ثابت لایر سنوياً حتتسب   28,500
 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكمياً يومي وحتمل بشكل 

 كل �اية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة حتتسب احلفظ خدمات و احلفظ مصاريف رسوم

 شهر

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف
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 ال يوجد األخرى اإلدارية اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 مالكي بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات
 ال يوجد

 يتم أو الوحدات مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها
 ال يوجد

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

 
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  )ج (
الصندوق من خالل موقع شركة السوق املالية تداول   معلوماتيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على 

www.Tadawul.com.sa  ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين   املراكز االستثماريةأوwww.alrajhi-capital.com  أو

 .920005856االتصال خبدمة العمالء على الرقم 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به )د (

 

 المالية الراجحي شركة

 فهد امللك طريق ، الرئيس املركز

 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966) 11( 2119292 رقم هاتف

 + 966) 11( 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية اململكة

www.alrajhi-capital.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


11 
 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به )ه (
 

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به )و (

 شركة دراية المالية )ز (

 الرياض -شارع العليا العام )ح (

  الدور الثاين -مركز العليا  )ط (
 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 
 هاتف )ي (
 33 44 2002 9 )ك (
 فاكس )ل (
 8071 299 966 )م (
 support@derayah.com )ن (
 

 

 

 

 

 

 

 

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


12 
 

 

 

 قطاع المواد األساسية ألسهمصندوق الراجحي 

 )مفتوح -(صندوق أسهم عام  

 

 مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)

الرقابة الشرعية املعينة  ِقبل جلنةاملواد األساسية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية الازة من  قطاع ألسهم الراجحيمت اعتماد صندوق 

 لصندوق االستثمار

 الشروط واألحكام

أن شـروط وأحكــام هـذا الصــندوق واملسـتندات األخــرى خاضـعة لالئحــة صــناديق االسـتثمار، وتتضــمن معلومـات كاملــة وواضـحة وصــحيحة وغـري مضــللة عــن 

مذكرة املعلومات واملستندات األخر قبل اختاذ أي قـرار اسـتثماري يف هـذا كما جيب على املستثمرين قراءة شروط و أحكام الصندوق مع . صندوق االستثمار

تمــل أي شــك يف الصــندوق. وجيــب علــى املســتثمر أن يأخــذ يف االعتبــار وضــعه املــايل وخربتــه يف االســتثمار وأهدافــه االســتثمارية. وإذا كــان لــدى املســتثمر احمل

 مــايل مســتقل. كمــا أن اشــرتاك املســتثمر يف هــذا الصــندوق يكــون علــى مســؤوليته الشخصــية التامــة مالءمــة هــذا االســتثمار لــه، فإنــه جيــب عليــه استشــارة خبــري

 وسيتحمل أية خماطر تتعلق بذا االستثمار.

 م20/8/2007 تاريخ إصدار الشروط واألحكام:

 م 02/07/2018تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام: 

  م 2007/8/20الموافق ه7/8/1428 بتاريخ الصندوق وحدات طرح في االستمرار على لهيئةا موافقةتاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 
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  ملخص الصندوق

 قطاع املواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق اسم الصندوق

 الراجحي املالية مدير الصندوق

 مفتوح الصندوق نوع

 م 2007نوفمرب من عام  تاريخ بدء تشغيل الصندوق

 السعودي الريال العملة
 عالية درجة المخاطر

 هدف االستثمار
 األسهم أسواق يف قطاع املواد األساسية شركات أسهم يف االستثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس زيادة

 ضوابط اهليئة  الشرعية للصندوق. السعودية، وفق

 المؤشر االسترشادي
معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات  املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر اسرتشادي خاص

   الضوابط الشرعيةقطاع املواد األساسية يف األسواق السعودية املتوافقة مع 
(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) 

 أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بذه الصفة فيه االشتراك لهم المصّرح
 سعودي لایر  10 الطرح عند الوحدة سعر

 سعودي لایر 10,000 الحد األدنى لالشتراك

 الحد األدنى لالشتراك
 اإلضافي

 سعودي لایر  2,000

 سعودي لایر  2,000 لالسترداد األدنى الحد
أيام قبول طلبات االشتراك 

  واالسترداد

 مراكز االستثمار (من األحد إىل اخلميس) •

 القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع) •

الموعد النهائي الستالم 

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

 والثالثاء األحد التعامل أيام
 تقومي يومي من االحد إىل اخلميس التقويم  أيام

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 
  المستردة

التايل ليوم التعامل الذي مت فيه  يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس
حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات 

 متوافرة لدى مدير الصندوق
 االشرتاك مبلغ من 2 % أقصى حبد االشتراك رسوم
 لسنويةسنوياً من إمجايل أصول الصندوق ا 1.75 % اإلدارة رسوم
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 رسوم أمين الحفظ

لـــألوراق املاليـــة الـــيت يـــتم حفظهـــا يف الســـوق ســـنوياً مـــن قيمـــة األصـــول % 0.02يتحمـــل الصـــندوق رســـوم حفـــظ تعـــادل 

لــألوراق املاليــة الــيت يـــتم ســـنوياً مــن قيمــة األصــول %) 0.15-%0.07الســعودية، ويتحمــل رســوم حفــظ تــرتاوح بــني (

 حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

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

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

 السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 أخرى رسوم

سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية 
جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إمجايل ومكافآت أعضاء 

% من متوسط صايف قيمة األصول 0.25نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائب) 
 الرسوم الفعلية فقطيف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق  150,000السنوية أو (
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 تعريف المصطلحات

 األساسية املواد قطاع ألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 املالية يف اململكة العربية السعوديةهيئة السوق  اهليئة

أيـــــام قبـــــول طلبـــــات االشـــــرتاك 

 واالسرتداد  

 مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

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

 االستثماريهو املقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق  املؤشر االسرتشادي

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 ندوق االستثمار واسرتدادهااأليام اليت يتم فيها بيع وحدات ص يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

 قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشركات املستثمر با. إمجايل أصول الصندوق
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 احململة على الصندوق.إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية  صايف قيمة أصول الصندوق

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحـدة وتُعامـل كـل وحـدة علـى أ�ـا حصـة   وحدة االستثمار (الوحدة)

 مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 يلة ملدير الصندوقاملدراء، املسؤولون ، املوظفون والشركات التابعة أو الزم األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

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

مســــــتثمر مؤهــــــل/ مســــــتثمرون 

 مؤهلون

 الصفة.أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر له/هلم أنظمة اململكة بذه 

هي الضوابط والنسب املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصنيف الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقـة  الضوابط الشرعية

 مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار با.

م طرحهـــا طرحـــاً عامـــاً لالكتتـــاب ألول مـــرة يف الســـوق االصـــدارات أو االكتتابـــات األوليـــة العامـــة ألســـهم للشـــركات الـــيت يـــت الطروحات األولية

 األولية.

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

 الشركة.

مالية أخرى (أسهم وسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب) هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو  عقود املشتقات

وتكــون لتلــك العقـــود املاليــة مــدة زمنيـــة حمــددة باإلضـــافة إىل ســعر وشــروط معينـــة يــتم حتديـــدها عنــد حتريــر العقـــد بــني البـــائع 

)، Forwards)، العقود اآلجلة  (Options)، عقود اخليارات (Futuresواملشرتي ومن هذه العقود ( املستقبليات (

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

واألفـراد واحلكومـات مـن  قصـرية األجـل و تعتـرب الوظيفـة األساسـية هلـذه األدوات إجيـاد السـيولة للشـركات هـي أدوات الـدين  أدوات أسواق النقد

العقـود املتوافقـة مـع الضـوابط الشـرعية املراحبـة واملضـاربة والوكالـة  األجـل والـيت تشـملأجـل مواجهـة احتياجاتـا النقديـة قصـرية 
 .واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق واإلجارة

خليجيــة و/أو أجنبيــة  هــي صــناديق اســتثمارية ذات طــرح عــام واملوافــق عليهــا مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة أو هيئــات تنظيميــة صناديق أسواق النقد
وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي علـى األقـل لـذلك املطبـق علـى صـناديق االسـتثمار يف اململكـة وتسـتثمر بشـكل 

 رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.
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صــناديق االســتثمار املتداولــة / 

 الصناديق العقارية املتداولة

ناديق اســـتثمارية مقســـمة إىل وحـــدات متســـاوية يـــتم تـــداوهلا يف ســـوق األوراق املاليـــة خـــالل فـــرتات التـــداول املســـتمر  هـــي صـــ

كتداول أسهم الشركات واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئـات تنظيميـة خليجيـة و/أو أجنبيـة وفقـا لتنظـيم بلـد 

بـــق علـــى صـــناديق االســـتثمار يف اململكـــة، علـــى أن تكـــون متوافقـــة مـــع آخـــر خاضـــع لتنظـــيم مســـاوي علـــى األقـــل لـــذلك املط

 الضوابط الشرعية للصندوق.

هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أنه من املمكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهدافه بشكل سليب نتيجة أي من  الظروف االستثنائية 

 ية املتغرية.العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيم

صـــــــــــــــناديق االســـــــــــــــتثمار ذات 

 الطرح العام

هــي صــناديق اســتثمارية مرخصــة وموافــق عليهـــا مــن قبــل هيئــة الســوق املاليـــة أو هيئــات تنظيميــة خليجيــة و/أو أجنبيــة وفقـــا 

الضـوابط لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقـل لـذلك املطبـق علـى صـناديق االسـتثمار يف اململكـة ومتوافقـة مـع 

 الشرعية للصندوق

هي مجيع األسواق اليت يتم تداول األسهم با يف اململكة العربية السـعودية وتشـمل السـوق الرئيسـي تـداول وسـوق منـو ومجيـع  أسواق األسهم السعودية
 األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

 على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت.هي ضريبة غري مباشرة تُفرض  ضريبة القيمة املضافة
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 :معلومات عامة) 1
 .أ) اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 شركة الراجحي المالية

 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق املالية 

 

 .الرئيس لمدير الصندوقب) عنوان المكتب 

 شركة الراجحي المالية

 املركز الرئيس، طريق امللك فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966) 11( 2119292هاتف رقم 

 + 966) 11( 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
 

 ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 
 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

    )08100-37(   -رقم رخصة هيئة السوق املالية 
 

 هـ) عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ، 

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية اململكة

  الرئيسي املركز املالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللك طريق
 0112906299: فاكس 920003636: الاين الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

http://www.alrajhi-captial.com/
http://www.alrajhi-captial.com/
mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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 :النظام المطبق 2) 

مقفلــة مــرخص هلــا مــن هيئــة الســوق املاليــة ("اهليئــة أو اجلهــة املنظمــة" ملمارســة أنشــطة اإلدارة (الشــركة)، هــي شــركة مســامهة ســعودية ة شــركة الراجحــي املاليــ

 )37/07068رقم (والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية، مبوجب رخصة هيئة السوق املالية 

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

 ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية. ىاألخر 

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1

 االستثمار خالل منحتقيق النمو على املدى الطويل  إىل الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق األساسية هو املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 .الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة السعودية األسهم أسواق يف املدرجة املالية األوراق بني من املواد األساسية قطاع يف العاملة الشركات أسهم يف

 .سياسات االستثمار و ممارساته ، بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوقبيان يوضح  .2

 االستثمارية؛ أهدافه حتقيق من ليتمكن التالية االستثمارية االسرتاتيجيات الصندوق سيستخدم
 

 يشمل وقد أسواق األسهم السعوديةاملدرجة يف  قطاع املواد األساسية يف رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق حيقق .1
 . األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك

 
 

 التايل اجلدول يوضح كما رئيسي، بشكل السعودية األسهم أسواق يف املدرجة األساسية املواد قطاع يف االستثمار على الصندوق سياسية ترتكز .2
 :الصندوق يف االستثمارات تركيز سياسة

 االستثمار نوع األدىن احلد األعلى احلد

 قطاع املواد األساسية أسهم 50% 100%

 أخرى قطاعات أسهم 0% 30%

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%

30% 0% 
 وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات عاماً  طرحاً  املطروحة األخرى االستثمار صناديق

 املتداولة الصناديق

%30  املتداولة العقارية الصناديق وتشمل متداولة/ عاماً  طرحاً  املطروحة املالية األوراق %0 

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

 .االستثنائية الظروف
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 وكاالت من ثالث من واحدة حتدده ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظرية لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد وسيكون
 أدوات يف االستثمار يتم ولن -BBBفتش/ Baa3موديز/ -BBBبورز آند ستاندرد: كتايل أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماين التصنيف

االستثمار يف صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية /و مع أطراف نظرية غري مصنفة . وسيكون أو النقد أسواق
للصندوق بناًء على األداء والسيولة واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون احلد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظري حسب القيود املنصوص 

 .عليها تعديل وأي عليها يف الئحة صناديق االستثمار
 

 الصندوق يسعى واحملاسبية املالية املعايري من جمموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية مبزايا تتمتع اليت الشركات على االختيار يف الرتكيز يتم .3
 املخاطر من املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق بدف املالئمة االستثمار أساليب تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق
 . سنوي ربع بشكل حتديثه يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال طبيعة حسب

 

 رقم الفقرة يف سابقاً  املذكورة املالية واألوراق أسواق األسهم السعودية يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار يرتكز الصندوق أهداف على بناء .4
 قيمة صايف من% 10 أقصى وحبد با املستثمر الدولة عملة حسب األخرى العربية املالية األسواق من أي يف االستثمار إمكانية مع )2(

 املدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس األخرى العربية املالية األسواق يف واملدرجة املستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول
 للصندوق ميكن كما والنظامية، والسياسية االقتصادية العوامل حيث من املستهدف السوق تقييم إىل باإلضافة األسهم السعودية بأسواق

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

 . عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف املذكورة االستثمار بقيود التقيد سيتم .5
 

 طلبات تغطية لغرض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق حيق .6
 . االسرتداد

 

 حبد أخرى عربية مالية أسواق يف االستثمار للصندوق جيوز كما السعودي األسهم أسواق يف أساسي بشكل باالستثمار سيقوم الصندوق .7
 . الصندوق أصول قيمة صايف من% 10 أقصى

 

 يف احملددة االستثمار قيود حسب وذلك للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات الصناديق يف االستثمار للصندوق حيق .8
 عاماً  طرحاً  املطروحة الصناديق يف االستثمار يتجاوز ال أن على عليها، تعديل أي أو االستثمار صناديق والئحة الصندوق وأحكام شروط

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

 مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو اهليئة عن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد .9
 أن على الصندوق باستثمارات املتعلقة املخاطر من التحوط ومتطلبات االستثمارية األهداف وحتقيق للمحفظة الفعالة اإلدارة لغرض للهيئة
 .الصندوق أصول قيمة صايف من٪  10 ذلك يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون
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 :مدة صندوق االستثمار  4 )
 المدة الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح

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

 . عليها

 :العملة  6 )

الرئيســة  الصـندوق هــي الريـال السـعودي وهــي الـيت ســيقومم بـا اسـتثماراته ووحداتــه. وتقبـل اشـرتاكات املســتثمرين بـأي عملــة أخـرى مـن العمــالت العامليـةعملـة 

تذبــذب ســعر علـى أســاس سـعر الصــرف الســائد يف األسـواق يف تــاريخ االشــرتاك. ويتحمـل الراغبــون يف حتويـل اســتحقاقاتم بعملــة غـري عملــة الصــندوق خمـاطر 

 الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

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

 رسوم اإلدارة

% سنويا من إمجايل أصول الصندوق، وحتتسب هذه األتعاب عند كل يوم تقومي و يتم 1.75مقدارها  إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 

 خصمها من أصول الصندوق يف �اية كل شهر ميالدي.

 رسوم أمين الحفظ

ويتحمــل رســوم لــألوراق املاليــة الــيت يــتم حفظهــا يف الســوق الســعودية، ســنوياً مــن قيمــة األصــول % 0.02يتحمــل الصــندوق رســوم حفــظ تعــادل 

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

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

 الضرائب

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

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

 رسوم التعامل

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

 تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
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 رسوم أخرى

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

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

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

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل

 رسوم اإلدارة
 ملالصندوق حتتسب على أساس سنوي وحت إمجايل أصول% من 1.75
ويتم خصمها من أصول الصندوق يف �اية كل  تراكمياُ  يومي بشكل

 شهر ميالدي

 أتعاب احملاسب القانوين
 أساس على ثابت مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 35,000 أقصى حبد

 اشهر سته كل وتدفع تراكمياً  يومي بشكل ملوحت سنوي

 رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
ثابت على أساس سنوي   مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 5,000 أقصى حبد

 وتدفع يف �اية العام  بشكل يومي تراكمياً  ملحتو 

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة
الصندوق نصيبه منها بقدر  يتحمل سنوياً  لایر 30,000 أقصى حبد

حجم أصوله نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس 
 السنه �اية يف وختصم  تراكمياً  يومي بشكل ملوحتسنوي 

 )املالية السوق هيئة قبل(من  رقابية رسوم
 ملحتو ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 7,500

 وتدفع يف �اية العام  بشكل يومي تراكمياً 
 حسب معايري اهليئة الشرعية مئويةحتسب كنسبة  االسهم أرباح تطهري

سنوي وحتمل على أساس كمبلغ ثابت لایر سنوياً حتتسب   28,500 االسرتشادياملؤشر  رسوم
 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكمياً يومي بشكل 

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

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 اإلدارية اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى
 ال يوجد

 مالكي بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات
 ال يوجد

 الوحدات مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم *

 **مجيع الرسوم أعاله  قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة
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 .مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات .2

 رسوم االشتراك

 النسبة هذه ختفيض وميكناالشرتاك.  مبلغ من أقصى% كحد 2بنسبة  اشرتاك كل قيمة من مسرتد غري اشرتاك رسم الصندوق مدير يستحق
  الصندوق مدير من بقرار

 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق أي ج) 

 ال يوجد

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

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

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

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

 صناديق يف االستثمار حالة ويف به، املكتتب احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولوية
 به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحداتا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار

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

 .للصفقة اإلمسية للقيمة وإضافته

 .ب) عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 الســاعة قبــل أعــاله (أ) الفقــرة يف إليــه االشــارة مت كمــا الصــندوق يف أصــل كــل لقيمــة وفقــا اخلمــيس إىل األحــد مــن يوميــاَ  الصــندوق أصــول تقــومي ســيتم

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

 .التقويم أو الخطأ في التسعيرج) اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في 

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

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

 .الصندوق تقارير ويف تداول وموقع املالية الراجحي موقع يف

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

مقسومة على  املرتاكمة)(إمجايل األصول ناقصاً املستحقات ناقصاً املصروفات باستخدام املعادلة التالية:  صايف قيمة األصول لكل وحدة يتم حساب 

قومة إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة. ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات م

 بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.
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 .وقت نشر سعر الوحدة، وتكرارهاهـ) مكان و 

 يـوم يف الشـركة موقـع يف الوحـدة سـعر نشـر ويـتم التعامـل، يـوم يلـي الـذي العمـل يـوم يف مسـاءً  اخلامسة الساعة قبل تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 .التقومي يوم يلي الذي العمل

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

مل  وهي األيام اليت يتم بناًء عليها بيع وحدات الصندوق واسرتدادها والتحويل ويف حالة الثالثاءالتعامل يف الصندوق بناء على تقومي يوم األحد ويوم  سيتم

 التعامل التايل.يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق يف يوم 

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

الـيت مت فيهـا حتديـد سـعر االسـرتداد، أو الوقـت  التعامـل ليـومسيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل 

 سبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املنا

 .ج) أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

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

 خمـــاطر الصــندوق عملــة غــري بعملـــة اســتحقاقاتم حتويــل يف الراغبــون ويتحمــل التـــاريخ، ذلــك يف األســواق يف الســائد الصـــرف ســعر أســاس علــى الرئيســية

 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب

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

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو تأجيل فيها ميكنه اليت واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 أو عام بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت رىاألخ األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

جيـوز ملـدير الصـندوق تأجيـل و .الصـندوق أصـول قيمـة صـايف إىل نسبة مهمة أ�ا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل بالنسبة
مجيـع طلبـات االسـرتداد ملـالكي الوحـدات واملطلـوب تلبيتهـا اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. وحيدث ذلك، إذا بلغ إمجايل نسبة 

 %) أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10( يف أي يوم تعامل
مـع جملـس يف حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجـراءات الالزمـة مـع االخـذ باالعتبـار املـدة الضـرورية واملـربرات ومراجعـة التعليـق 

وأمــني احلفــظ بصــورة منتظمـة. كمــا ســيتم إشــعار هيئـة الســوق املاليــة ومــالكي الوحـدات فــورا بــأي تعليــق مـع توضــيح أســباب التعليــق، الصـندوق إدارة 
  املواقـعوإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليـق بالطريقـة نفسـها املسـتخدمة يف اإلشـعار  عـن التعليـق واإلفصـاح عـن ذلـك يف

 اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 الســوق هيئــة للــوائح خمالفــة االشــرتاك هــذا علــى يف حــال رأى مــدير الصــندوق أنــه يرتتــب الصــندوق يف اشــرتاك طلــب أي رفــض الصــندوق ملــدير وحيــق
 .الوحدات احلالينياألموال أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي  غسل نظام مكافحة أو املالية
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 . هـ) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّل

ويـتم معاملـة كـل طلـب علـى حـدة حبيـث  الطلـب اسـتالم أولويـةيف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يـتم الـدفع علـى أسـاس 
% سوف يتم تنفيـذ طلبـات العمـالء الـيت مت اسـتالم طلبـاتم قبـل املوعـد النهـائي لتقـدمي 10إذا جتاوز إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد 

لـوب لالسـتمرار بالصـندوق، فعندئـذ جيـب اسـرتداد . فإذا اخنفضت قيمة الوحدات عـن احلـد األدىن املطحبسب األسبقيةالتعليمات اخلاصة باالسرتداد 

 وحدات املستثمرين بالكامل.

 .و) األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

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

سب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذلك حسب موافقة مدير حب

 الصندوق.

 .استثمار مدير الصندوق في الصندوقز) 

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

 وإفصاحات - السنوية والتقارير - األولية التقارير( الصندوق تقارير يف الصندوق يف استثماراته عن الصندوق مدير يفصح وسوف ،حسب ما يراه مناسباً 

 ).الصندوق مدير

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

بسـعر الوحـدة (األحـد والثالثـاء) يسمح باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصـندوق بعـد إمتـام الطـرح األويل لوحـدات الصـندوق يف كـل يـوم تعامـل  •
ويل قبل السـاعة اخلامسـة مسـاًء مـن يـوم . وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد والتحالتعاملاملعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم 

 العمل السابق ليوم التعامل.

يـــوم  إذا مت تســديد أمـــوال االشــرتاك قبـــل املوعــد النهـــائي لتقــدمي التعليمـــات اخلاصــة بشـــراء الوحــدات واســـرتدادها، يبــدأ االســـتثمار يف الصــندوق مـــن •
مر ويف حالــة اســتالم أمــوال االشــرتاك بعــد املوعــد النهــائي لتقــدمي التعليمــات التعامــل الــذي يلــي اســتالم األمــوال الــيت مت مبوجبهــا قبــول طلــب املســتث

ة بشــراء اخلاصـة بشـراء الوحـدات واسـرتدادها بالصـندوق يـتم تنفيـذ الطلـب يف يـوم التعامـل الثـاين الـذي يلـي املوعـد النهـائي لتقـدمي التعليمـات اخلاصـ
 بعـد جديـد اشـرتاك طلـب تقـدمي إعـادة املشـرتك علـى يتوجـب االشـرتاك متطلبـات اسـتيفاء لعـدم االشـرتاك قبـول عـدم حال ويف الوحدات واسرتدادها

 .االشرتاك متطلبات استيفاء

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

املعتمـدة خـالل سـاعات العمـل الرمسيـة علـى أن يـتم تقـدمي ل بني الصناديق يومياً عن طريق فروع الشـركة ييتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحو 

 بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.
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 .ي) الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها

لایر سـعودي واحلـد االدىن 2,000لایر سـعودي، وهـو احلـد األدىن للرصـيد  واحلـد األدىن لالشـرتاك اإلضـايف 10,000 لالشـرتاك يف الصـندوق احلد االدىن
 لایر سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للربامج االدخارية واالستثمارية 2,000لالسرتداد 

 .الصندوق جمعه ، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوقدنى للمبلغ التي ينوي مدير األحد الك) 

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق

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

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

 اإلجراءات حسب ذلك لتصحيح الصندوق مدير يسعى سوف سعودي لایر ماليني) 10( عن الصندوق أصول قيمة صايف قل حال ويف الصندوق،

 بإجراءات بالبدء الصندوق مدير سيقوم الصندوق، عمل الستمرار املطلوب األدىن احلد فوق الصندوق حجم زيادة تعثر حال ويف املمكنة النظامية

 .املعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من) و( الفرعية الفقرة يف املذكورة اإل�اء إلجراءات وفقاً  الصندوق إ�اء

 :سياسة التوزيع   10)
 .أ) سياسة توزيع الدخل واألرباح

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

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

التقــارير األوليــة وفقــاً و  والتقــارير الســنوية املــوجزة )املاليــة الســنوية املراجعــة(مبــا يف ذلــك القــوائم  ســنويةالتقــارير الإعــداد ب الصــندوقســوف يقــوم مــدير  •
 تزويد مالكي الوحدات با عند الطلب دون أي مقابل. وسوف يتم الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها،من  )5( رقم ملتطلبات امللحق

الفقـرة وبالوسـائل احملـددة يف  من �اية فرتة التقرير وذلك يف األمـاكن يوماً  )70(إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز  يتمسوف  •
  .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق (ب) من هذه املادة، ويف

وذلــك يف األمــاكن وبالوســائل احملــددة يف شــروط  مــن �ايــة فــرتة التقريــر يومــاً  )35(مهــور خــالل للج إعــداد التقــارير األوليــة وإتاحتهــاســوف يــتم  •
 .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق ويفوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

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

 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

 ) يوماً من كل صفقة.15سجل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خالل مخسة عشر ( -
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 وحـدات يف صـفقاته يلخص) البيان شأ�ا يف املعد السنة خالل الوحدات متلك شخص أي ذلك يف مبا( الوحدات ملالك سنوي بيان -

 وإمجـايل املوزعـة األربـاح البيـان هـذا حيتـوي أن وجيـب املاليـة، السـنة �ايـة مـن يومـاً ) 30( خالل املالية السنة مدار على العام الصندوق

 املعلومـــات، ومـــذكرة الصـــندوق وأحكـــام شـــروط يف والـــواردة الوحـــدات مالـــك مـــن املخصـــومة واألتعـــاب واملصـــاريف اخلـــدمات مقابـــل

 مــذكرة أو الصــندوق وأحكــام شــروط يف أو الالئحــة هــذه يف عليهــا املنصــوص االســتثمار قيــود خمالفــات جلميــع تفاصــيل إىل باإلضــافة

 .املعلومات

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

أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم  )الربيد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر (العنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

من تقوميياً يوماً  )45( مخسة وأربعون أو اإلشعار وذلك خالل فرتة التقارير. وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادها

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

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

موقـع شـركة السـوق املاليـة  وذلـك مـن خـاللمقابل دون يـة املاليستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من القـوائم 
 capital.com-www.alrajhiأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين   www.Tadawul.com.saتداول 

أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى  )الربيد اإللكرتوينيتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على (العنوان الربيدي و/أو 

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

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

 فقط وحفظه يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات املعين

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

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

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

أيام من تسلم طلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون  10الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي  •
 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25جمتمعني أو منفردين 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 .ب) إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص  يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على .1
أيام  10بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ر تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطا 21وال تزيد عن 

قرتَح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا 
ُ
امل

 اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.

أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو  10لوحدات يف غضون يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي ا .2

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

مة وحدات % على األقل من قي25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  .3

 الصندوق.

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه  .4
أمني اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات و 

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

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

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

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

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

 احلاضر الوحدات جمموع من%  50 من أكثر ملكيتهميف حال التغيريات األساسية املقرتحة جيب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة   .2
 الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة. مالكي اجتماع يف مالكها

 لك الوحدات صوتاً واحداً يف اجتماع مالكي الوحدات.متثل كل وحدة ميتلكها ما .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)
 .مقابل بدون العربية باللغة املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على احلصول •

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

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول •
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 يف احملددة واملدة التغيري لنوع وفقا سريانه قبل التغيري بذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف تغيري بأي اإلشعار •
 .االستثمار صناديق الئحة

 الصندوق إدارة جملس يف تغري بأي اإلشعار •

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

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

 .لذلك احملددة األوقات يف االسرتداد عوائد دفع •

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

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 الصندوق والتزامات ديون عن مسؤوالً  الوحدات مالك يكون ال ، منه جزء أو الصندوق يف الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما

 :خصائص الوحدات 16 )

شـكل  جيوز ملدير الصندوق أن ُيصدر عدداً غري حمدود من الوحدات متساوية القيمة تكون مجيعها مـن فئـة واحـدة. ويكـون االشـرتاك يف الصـندوق علـى
 وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمارأ) األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات 

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

 االستثمار وأي تعديل عليها.

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

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

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

 التالية:
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 :األساسية التغييرات •

احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي، ومن مث احلصول على موافقة 

ض أي رسوم اسرتداد (إن اهليئة على التغيريات املقرتحة. وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحداتم قبل سريان أي تغيري أساسي دون فر 

 وجدت).

 

 :المهمة التغييرات •

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

 ).وجدت إن( اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيري أي سريان قبل وحداتم اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي وحيق

 

 :اإلشعار واجبة التغييرات •

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

 

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

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

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

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

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

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

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

بب بســـبالكامـــل، إذا أصـــبح جليـــاً أن حجـــم أصـــول الصـــندوق ال يـــربر االســـتمرار يف إدارتـــه بطريقـــة عمليـــة ومالئمـــة وجمديـــة مـــن الناحيـــة االقتصـــادية أو 

ن دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد محدوث بعض التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 

م مـــدير قبــل هيئـــة الســـوق املاليـــة وذلـــك بعـــد اشـــعار هيئـــة الســـوق املاليـــة أو ألي ســبب طـــارئ آخـــر. ويف حالـــة مت اختـــاذ قـــرار بتصـــفية الصـــندوق، فســـيقو 

 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:

 ) يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب بذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ( •
لــى مـالكي الوحـدات املسـجلني يف تــاريخ سـداد االلتزامـات املسـتحقة علـى الصــندوق مـن أصـول الصـندوق وتوزيــع املبـالغ املتبقيـة (إن وجـدت) ع •

 التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.
 جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته. •
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 :مدير الصندوق 19 )
 . هومسؤوليات هأ) مهام مدير الصندوق وواجبات

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

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

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

 اإلدارية للصندوقعمليات الصندوق مبا يف ذلك اخلدمات  .2

 طرح وحدات الصندوق .3

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

 مضللة.

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

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

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

وق املالية بنتائج التطبيق عند جيب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن يزود هيئة الس •
 طلبها.

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

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

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

 . هج) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة ) أ

 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا تراه آخر تدبري

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1

 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2

 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .3

 . التنفيذية لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
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 مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق

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

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

 على املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف ) ت
 على وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل

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

 .بالصندوق املرتبطة العقود

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

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

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

 اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ عن كذلك مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال احلفظ أمني يعد •
 .الصندوق أصول حبفظ يتعلق فيما الالزمة

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

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

 تابعة لذلك.

 . هج) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من احلاالت اآلتية حال وقوع يف مناسباً تراه  أو اختاذ أي تدبري املعني من مدير الصندوقفظ احلللهيئة عزل أمني  )أ 
 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف )1
 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه  أمني احلفظترخيص  إلغاء )2
 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إللغاء  نإىل اهليئة مطلب  تقدمي )3
 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخ )4
 أمهية جوهرية. ذات اأ� -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى )5
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فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقاً لتعليمات  وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة،إذا مارست اهليئة أياً من صالحياتا  )ب 
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفظ املعزول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

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

 اله:واستبد الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

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

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

ضرورياً ومناسباً، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق  البديل. وجيب على أمني احلفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك
 االستثمار ذي العالقة.

عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل، وجيب على مدير الصندوق العام كذلك  اإللكرتوين موقعه اإلفصاح فوراً يفجيب على مدير الصندوق  )ج 
 عيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بت

 :المحاسب القانوني  21 )
 .للصندوقأ) اسم المحاسب القانوني 

 إيرنيست أنديونج، الرياض
 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق امللك فهد
 11464الرياض  2772ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

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

 

 . هومسؤوليات هب) مهام المحاسب القانوني وواجبات

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

 من معقولة درجة على لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التزام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة يف

 للمبالغ مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم بأن التأكد

 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

http://www.ey.com/EM/en
http://www.ey.com/EM/en
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 .لصندوقلج) األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 

مدير الصندوق حبق تغيري مراجع احلسابات وفقاً ملا يراه مناسباً بعد أخذ موافقة سيكون أرنست أند يونج مراجع احلسابات اخلارجي للصندوق وحيتفظ 
سب القانوين احلق يف رفض تعيني احملاسب القانوين أو توجيه مدير الصندوق لتغيري احملا إدارة الصندوقويكون ألعضاء جملس  ،جملس إدارة الصندوق

 املعني، يف أي من احلاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسب القانوين تتعلق بتأدية مهامه -
 إذا مل بعد احملاسب القانوين للصندوق مستقال -

 دية مهام املراجعة بشكل مرضإذا قرر جملس إدارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلك املؤهالت واخلربات الكافية لتأ -

 إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احملض تغيري احملاسب القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
 أ) أصول الصندوق حمفوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندوق.

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

 أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال)، مشاعة(ملكيه  الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعدج) 

 مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيم  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ

 حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات مالكاً  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق

 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات بذه مسموحاً  كان أو ملكيته،

 

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

 /اشرتكنا فيها. تالوحدات اليت اشرتك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 
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 )1( ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية
 

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

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

 على أرباب املال وخيسر املضارب جهده وعمله فقط.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :يأيت ما  الصندوق ملدير الشرعية اهليئة من الصادرة األسهم يف واملتاجرة االستثمار ضوابط الصندوق حتكم
 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حيث من املسامهة، الشركات
 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها واملتاجرة االستثمار جيوز الشركات وهذه .املباحة واألنشطة األغراض ذات املسامهة الشركات: األول النوع - أ
 الربوية، والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبغ اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املسامهة الشركات: الثاين النوع - ب

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

 أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعامالتا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها اليت املسامهة الشركات: الثالث النوع - ت
 :يأيت ما املسامهة الشركات من) الثالث النوع( النوع هذا بشأن اهليئة قررت وقد. إيداعاً 
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 :اآلتية الضوابط املسامهة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن جيب :أوالً 
 فيجب احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسامهة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تلك بأسهم التعامل جواز إن -

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

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

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

 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسب حتديد من ورد وما -
 تتجاوز أال على اإلمكان حسب أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبيث الشركات أوضاع تغريت إذا :ثانياً 
 . بتغريها العلم تاريخ من يوماً  تسعني االنتظار مدة
 أو كانت سنوية للغرض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة يف يرجع :ثالثاً 
 . مدققة غري أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع

 .أغراضها أو أنشطتها يف حمرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات تأسيس يف االشرتاك جيوز ال :رابعاً 
 وتعين السنوي، رحبه أي ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق :خامساً 
 كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواءٌ  غريها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة قامت سواءٌ  -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: املتاجرة
 أم كانت إجارة االستثمارية الصناديق يف كما الغري ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما) السمسرة( التوسط سبيل على لغريها

 .االستثمارية احملافظ إدارة يف كما للغري والتوكيل الغري عن الوكالة سبيل على أو مضاربة،
 الشرعية اهليئة ضوابط حسب األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىل :سادساً 

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

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

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

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

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداوهلا. . ب
ن أو النقود أو مها إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيك الديو  . ت

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

 

 

 

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق

)مفتوح - عام أسهم صندوق(   

 مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)

 )شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ (

 

 مذكرة المعلومات

 كرة المعلوماتتاريخ إصدار مذ 

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439  

 االستثمار.مذكرة املعلومات وحمتوياتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق 

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

 

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

الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن املعلومات والبيانات 

 ."ة يف مذكرة املعلومات غري مضللةدالوار 

 

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

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

أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط  يف باالستثمارالصندوق من عدمه وال تعين موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 
 رة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله.واألحكام ومذك

 

اهليئة ) على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية الازة من ِقبل قطاع املواد األساسية ألسهم الراجحي صندوقاعتماد (مت 

 .الراجحي املاليةالشرعية لشركة 
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 ملخص الصندوق

 قطاع املواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق الصندوقاسم 

 الراجحي املالية مدير الصندوق

 مفتوح الصندوق نوع

 م 2007نوفمرب من عام  تاريخ بدء تشغيل الصندوق

 السعودي الريال العملة
 عالية درجة المخاطر

 هدف االستثمار
 األسهم أسواق يف قطاع املواد األساسية شركات أسهم يف االستثمار خالل من الطويل املدى على املال رأس زيادة

 ضوابط اهليئة  الشرعية للصندوق. وفق السعودية،

 المؤشر االسترشادي
معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات  املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر اسرتشادي خاص

   الضوابط الشرعيةقطاع املواد األساسية يف األسواق السعودية املتوافقة مع 
(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) 

 أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بذه الصفة فيه االشتراك لهم المصّرح
 سعودي لایر  10 الطرح عند الوحدة سعر

 سعودي لایر 10,000 الحد األدنى لالشتراك

 الحد األدنى لالشتراك
 اإلضافي

 سعودي لایر  2,000

 سعودي لایر  2,000 لالسترداد األدنى الحد
أيام قبول طلبات االشتراك 

  واالسترداد

 مراكز االستثمار (من األحد إىل اخلميس) •

 القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع) •

الموعد النهائي الستالم 

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

 والثالثاء األحد التعامل أيام
 تقومي يومي من االحد إىل اخلميس التقويم  أيام

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 
  المستردة

التايل ليوم التعامل الذي مت فيه  يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس
حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات 

 متوافرة لدى مدير الصندوق
 االشرتاك مبلغ من 2 % أقصى حبد االشتراك رسوم
 لسنويةمن إمجايل أصول الصندوق ا سنوياً  1.75 % اإلدارة رسوم
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 رسوم أمين الحفظ

لـــألوراق املاليـــة الـــيت يـــتم حفظهـــا يف الســـوق ســـنوياً مـــن قيمـــة األصـــول % 0.02يتحمـــل الصـــندوق رســـوم حفـــظ تعـــادل 

لــألوراق املاليــة الــيت يـــتم ســـنوياً مــن قيمــة األصــول %) 0.15-%0.07الســعودية، ويتحمــل رســوم حفــظ تــرتاوح بــني (

 حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

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

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

 السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 أخرى رسوم

سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية 
إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إمجايل  ومكافآت أعضاء جملس

% من متوسط صايف قيمة األصول 0.25نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائب) 
 وم الفعلية فقطيف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرس 150,000السنوية أو (
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 تعريف المصطلحات

 األساسية املواد قطاع ألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 املالية يف اململكة العربية السعوديةهيئة السوق  اهليئة

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

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

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

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

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 االستثمار واسرتدادهااأليام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق  يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

 قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشركات املستثمر با. إمجايل أصول الصندوق
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 على الصندوق.إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة  صايف قيمة أصول الصندوق

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجـزاء الوحـدة وتُعامـل كـل وحـدة   وحدة االستثمار (الوحدة)

 على أ�ا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 ملدير الصندوقاملدراء، املسؤولون ، املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة  األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

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

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

هــي الضــوابط والنســب املاليــة الــيت تتبعهــا اهليئــة الشــرعية ملــدير الصــندوق لتصــنيف الشــركات واالســتثمارات   الضوابط الشرعية

 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار با.

طرحـاً عامـاً لالكتتـاب ألول مـرة االصدارات أو االكتتابـات األوليـة العامـة ألسـهم للشـركات الـيت يـتم طرحهـا  الطروحات األولية

 يف السوق األولية.

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطـــي حلاملهــا احلــق يف االكتتــاب يف أســـهم جديــدة مطروحــة وقــت اعتمـــاد  حقوق األولوية

 زيادة رأس مال الشركة.

(أســـهم وســـندات وعمـــالت  هـــي أداة ماليـــة أو عقـــد تشـــتق قيمتـــه مـــن قيمـــة أصـــول حقيقيـــة أو ماليـــة أخـــرى عقود املشتقات

أجنبيــة وســلع وذهــب) وتكــون لتلــك العقــود املاليــة مــدة زمنيــة حمــددة باإلضــافة إىل ســعر وشــروط معينــة يــتم 

)، عقــــود Futuresحتديــــدها عنــــد حتريــــر العقــــد بــــني البــــائع واملشــــرتي ومــــن هــــذه العقــــود ( املســــتقبليات (

وأي عقــود مشــتقات SWAPالت ( ()، املبــادForwards)، العقــود اآلجلــة  (Optionsاخليــارات (

 أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

واألفـراد  قصـرية األجـل و تعتـرب الوظيفـة األساسـية هلـذه األدوات إجيـاد السـيولة للشـركات هـي أدوات الـدين  أدوات أسواق النقد

العقــود املتوافقــة مــع الضــوابط   تشـملواحلكومـات مــن أجــل مواجهــة احتياجاتـا النقديــة قصــرية األجــل والــيت
 .واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق الشرعية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارة

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة خليجيـة  صناديق أسواق النقد
و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقـل لـذلك املطبـق علـى صـناديق االسـتثمار 

 يف اململكة وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.
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صناديق االستثمار املتداولة / الصـناديق 

 العقارية املتداولة

تثمارية مقســـمة إىل وحـــدات متســـاوية يـــتم تـــداوهلا يف ســـوق األوراق املاليـــة خـــالل فـــرتات هـــي صـــناديق اســـ

التـــداول املســـتمر كتـــداول أســـهم الشـــركات واملوافـــق عليهـــا مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق املاليـــة أو هيئـــات تنظيميـــة 

ناديق خليجيـة و/أو أجنبيــة وفقـا لتنظــيم بلـد آخــر خاضـع لتنظــيم مسـاوي علــى األقـل لــذلك املطبـق علــى صــ

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

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

 رية.سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتغ

هي صناديق اسـتثمارية مرخصـة وموافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة خليجيـة و/أو  صناديق االستثمار ذات الطرح العام

أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى صــناديق االســتثمار يف 

 عية للصندوقاململكة ومتوافقة مع الضوابط الشر 

هـي مجيـع األسـواق الـيت يـتم تـداول األسـهم بــا يف اململكـة العربيـة السـعودية وتشـمل السـوق الرئيسـي تــداول  أسواق األسهم السعودية
 وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

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

 

 

 

 

 

  



46 
 

 :ستثمارالاصندوق  )1
 صندوقالاسم  )أ

 األساسية املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

Al Rajhi Materials Sector Equity Fund 

 صندوقالتاريخ إصدار شروط وأحكام  )ب

 .م02/07/2018ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ  .م20/8/2007شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  رمت إصدا

 صندوقوطرح التأسيس  ىيئة علالهتاريخ موافقة  )ج

 م 2007/8/20 املوافق ه7/8/1428 تاريخاحلصول على موافقة هيئة السوق املالية يف  مت

 صندوق المدة  )د

 املدةغري حمدد  هو صندوق عام مفتوحاألساسية  املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 قصندو العملة  ـ)ه

املية الرئيسـة عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت سيقومم با استثماراته ووحداته. وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت الع

بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاتم  على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف تاريخ االشرتاك.

 الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 : ستثمار وممارساتاالسياسات ) 2
 لصندوقلستثمارية االهداف األ )أ

 االستثمار خالل منحتقيق النمو على املدى الطويل  إىل الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق هواألساسية  املواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 .الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة السعودية األسهم أسواق يف املدرجة املالية األوراق بني من املواد األساسية قطاع يف العاملة الشركات أسهم يف

األسواق  يفاملواد األساسية  قطاع شركات مجيع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص اسرتشادي مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر 

استخدام  يتم حيث ، (Al Rajhi Materials Index calculated by S&P)للصندوق الشرعية ضوابط اهليئةمع  املتوافقةالسعودية 

 مع توافقيللصندوق مبا  االسرتشادي املؤشركمجال استثماري استداليل للصندوق وحيق ملدير الصندوق االستثمار خارج   االسرتشادياملؤشر 

 الصندوق يقوم ولن )capital.com-www.alrajhi(الشركة  موقع علىاالطالع على معلومات املؤشر  وميكن للصندوق االستثمارية االسرتاتيجية

 .الصندوق يف احملصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع

 

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

 ذلك يشمل وقد أسواق األسهم السعوديةاملدرجة يف  قطاع املواد األساسية يف رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق حيقق

  .األولوية حقوق أو األولية الطروحات

 تثماراالسز تركية سياس )ج

بشكل رئيسي، كما يوضح اجلدول التايل سياسة املدرجة يف أسواق األسهم السعودية  قطاع املواد األساسية يفترتكز سياسية الصندوق على االستثمار 
 تركيز االستثمارات يف الصندوق:

 

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

قطاع املواد األساسية أسهم 50% 100%  

أخرى قطاعات أسهم 0% 30%  

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%
 الصناديق وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات عاماً  طرحاً  املطروحة األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 املتداولة
%30  %0  املتداولة العقارية الصناديق وتشمل متداولة/ عاماً  طرحاً  املطروحة املالية األوراق 

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

 االستثنائية.

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

لفقرة (ج) مع بناء على أهداف الصندوق يرتكز االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واألوراق املالية املذكورة سابقاً يف ا
ل الصندوق حيث % من صايف قيمة أصو 10إمكانية االستثمار يف أي من األسواق املالية العربية األخرى  حسب عملة الدولة املستثمر با وحبد أقصى 

لسعودية سيتم تقييم أسهم الشركات املستهدفة واملدرجة يف األسواق املالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات املدرجة بأسواق األسهم ا

 من املصدرة املالية األوراق يف االستثمار لصندوقباإلضافة إىل تقييم السوق املستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية ، كما ميكن ل

 .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من دارةامل صناديقال أو تابعيه أو الصندوق مدير قبل

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

 لتحقيق الصندوق يسعى واحملاسبية املالية املعايري من جمموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية مبزايا تتمتع اليت الشركات على االختيار يف الرتكيز يتم

 طبيعة حسب املخاطر من املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق بدف املالئمة االستثمار أساليب تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل

 .سنوي ربع بشكل حتديثه يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال
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 التصنيف وكاالت من ثالث من واحدة حتدده ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظرية لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد سيكون

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

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

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

 .عليها تعديل وأي

 كن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقيم ال تيالية اللموراق ااألأنواع  )و

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

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

قيـود االسـتثمار املـذكورة تلـك املفـروض حسـب ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصول اليت ميكن للصندوق االستثمار بـا غـري 

 يف الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.

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

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

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

 ضاالقترا في دوقنصالحيات صال )ط

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

 ريللتعامل مع أي طرف نظ ىعلاألد الح )ي

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

 اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  )ك

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

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

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعة •

عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معني ما مل ينص على ذلك الشروط  •
 واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.

 الصندوق أي خماطر استثمارية غري ضرورية تتعلق بأهدافه االستثماريةعدم حتمل  •
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 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

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

 اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار  •

األموال االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام (جلنة املطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسيل  •
 التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة. ب لديه، للتأكد مناإلرهاومتويل 

 إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه. •

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

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

 العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. •

 اديالسترشر المؤشا )ل

يف األسواق  املواد األساسية قطاع شركات مجيع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص إسرتشادي مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر

وميكن االطالع على معلومات املؤشر  (Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) الشرعيةمع الضوابط  املتوافقةالسعودية 

   capital.com-www.alrajhi يف املوقع التايل

 التعامل في مشتقات األوراق المالية )م

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

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

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

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ) الم 3

يعتــرب الصــندوق صــندوق اســتثمار عــايل املخــاطر، وتبعــاً لــذلك جيــب علــى مــالكي الوحــدات أن يكونــوا علــى بينــه مــن املخــاطر الرئيســة الــيت قــد  •
 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

 األداءليس هناك تأكيد أن األهـداف االسـتثمارية للصـندوق سـوف تتحقـق وذلـك ألن ظـروف السـوق وطـرق التـداول يف تغـري مسـتمر كمـا أن  •
 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق

http://www.alrajhi-capital.com/
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مقارنـة باملؤشـر االسرتشـادي سـيتكرر أو  الصـندوق أو أن أداء ئر كبـريةخساأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتمضمان بأن  يوجدال  •
 .مياثل األداء السابق

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

 اشـرتكواأقل من السعر الـذي وقد يكون مبلغ االسرتداد جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أ�م رمبا خيسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم،  •
. وقـــد تـــنخفض قيمـــة االســـتثمارات الرئيســـة للصـــندوق ورمبـــا ال يســـتطع مـــالكي الوحـــدات اســـرتداد املبلـــغ الـــذي اســـتثمروه يف الصـــندوقيف بـــه 

 الصندوق.

  صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة 

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

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

يدرك أن ثمر الصندوق سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن املست
و مدير الصندوق سيسعى  مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.

الصندوق تبعا لظروف قدر اإلمكان للتقليل من خماطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف 
 السوق.

 
 مخاطر القطاع

على االستثمار  قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للتغري تبعاً للتغري يف ذلك القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز
 يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كبرية لذلك القطاع وباملقابل 

 
 مخاطر العمالت

ق من ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات الصندو 
 ت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك املخاطر. شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جماال

 
 نمخاطر االئتما

املستحقات يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد  
 يه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد �ائياً.أو االلتزامات املرتتبة عل

 
 المخاطر االقتصادية

أي تغيريات  ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغرايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق. وعليه؛ فإن
 يت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) ال
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 مخاطر عدم الشرعية
د يؤدي إىل تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غري متوافقة مع املعايري الشرعية للهيئة الشرعية، مما ق

األسهم بسعر قد يكون غري مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك 
 من اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 
 مخاطر السيولة

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

 
 القانونيةالمخاطر 

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

 
 المخاطر السياسية

 أداء الصندوق قد يكون متأثرا بتغيري احلكومات أو احلروب أو يف حال تغيري القوانني يف تلك البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
 

 األخرى االستثمارات مخاطر
 هذه وتعترب ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغرض

 وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،
 .الوحدة

 
 التمويل مخاطر

 مدير إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف
 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق،

 
 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحث على بناء الصندوق افيه يستثمر واليت ائتمانيا املصنفة غري الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل،

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي
 

 الناشئة األسواق مخاطر
 السوق صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد

 الكم بأن علما. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طياته بني حيمل قد األسواق ذهه مثل يف االستثمار أن كما. املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل
 يف تستثمر مالية أوراق يف استثمر حال يف ولذلك،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكرب
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 أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق يواجه فقد الناشئة األسواق
 .وحداته وسعر الصندوق

 
 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 ماستقالته عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبري بشكل الصندوق أداء يعتمد 
 .مناسب بديل وجود وعدم مغياب أو

 
 المصالح تضارب مخاطر
 يف الصندوق مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر ههذ تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 
 الُمصِدر مخاطر

 نوع على سلبا تؤثر اليت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والتغريات النظري،/ املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف التغيريات وتشمل
 وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتايل مهأسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني

 .سلبا الوحدة

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

 أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر املرتبطة با مراعاةمع  االشرتاك بالصندوق، الصفة بذه اململكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي شخص يحيق أل
أسواق قطاع املواد االساسية يف من خالل االستثمار يف على املدى الطويل  منو يف رأس املاللتحقيق يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون 

 .األسهم

 األرباح توزيع سياسة )ب

 .الصندوق يف احملصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن
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 صندوقلالسابق ل األداء )ج

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

 م2017ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

-6.93% 6.22% -2.96% -0.63% 

 

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

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

-0.63% 15.45% 15.36- % 14.16- % 27.52% 3.99% 5.73% 13.83% 27.50% -46.75% 

 

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

 % السنوي األداء
2017 2016 2015 2014 2013   

 الصندوق 27.52% %-14.16 15.36%- 15.45% 0.63%-
 االسترشاديالمؤشر  23.16% %-16.41 26.04%- 22.19% 4.67%-

 

 الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ) 4

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

 تقارير الصندوق) 5

موقعنـــا االلكــــرتوين  ل لـــك مـــن خـــالوذ مقابللـــى نســـخ مـــن هـــذه القـــوائم دون يســـتطيع مـــالكي الوحـــدات االســـتثمارية واملســـتثمرين احملتملـــني احلصـــول ع

capital.com-www.alrajhi 

 

 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 الوحدات مالك حقوققائمة  )د

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

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

 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها •

علومات وإرسال ملخص بذا التغيري قبل سريانه وفقا لنوع التغيري واملدة احملددة يف اإلشعار بأي تغيري يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة امل •

 الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغري يف جملس إدارة الصندوق •

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

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

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

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

 الوحدات مالك مسؤوليات ـ)ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

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

 الت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو التعدي أو التقصري.باستثناء تلك احلا

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

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

مالك الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد 

باالستثمارات أو تلك اليت تنشأ عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف 

 عارات أو أية معلومات أخرى.احلساب أو اإلش

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

 على الصندوق أو مدير الصندوق.
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 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت )و

دوق يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصن
بب حدوث بسبالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو 

ن قبل هيئة دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد مبعض التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 

فسيقوم مدير الصندوق باختاذ السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 اخلطوات التالية:

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

 التصفية.

دت) على مالكي الوحدات املسجلني يف سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية (إن وج •

 تاريخ التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.

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

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية )ز

 الصندوق بأصول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو  العموالتو  الخدماتمقابل ) 5
 صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  )أ

 رسوم اإلدارة

 ويـتم تقـومي يـوم كـل عنـد األتعـاب هـذه وحتتسـب الصـندوق، أصـول إمجـايل مـن سـنويا% 1.75 مقـدارها اإلدارة مقابـل أتعـاب الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل �اية يف الصندوق أصول من خصمها

 رسوم أمين الحفظ

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

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنوياً من قيمة األصول %) 0.15-0.07%(

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

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

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

 رسوم التعامل

 تـدفع والـيت األسـواق يف السـائدة العمـوالت حسـب املاليـة األوراق وبيـع شـراء وعمليـات صـفقات عـن الناجتـة التـداول ورسـوم عمـوالت الصندوق يتحمل

 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

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

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

 الصندوق يتحمل كما) ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال يف 150,000( أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25) والضرائب

 .فقط الفعلية الرسوم

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

 رسوم اإلدارة
ويتم  تراكمياُ  يومي بشكل ملحتتسب على أساس سنوي وحتالصندوق  إمجايل أصول% من 1.75

 خصمها من أصول الصندوق يف �اية كل شهر ميالدي

 القانوينأتعاب احملاسب 
 يومي بشكل ملوحت سنوي أساس على ثابت مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 35,000 أقصى حبد

 اشهر سته كل وتدفع تراكمياً 

 رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
بشكل يومي  ملحتو ثابت على أساس سنوي   مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 5,000 أقصى حبد

 وتدفع يف �اية العام  تراكمياً 

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة
الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إىل إمجايل  يتحمل سنوياً  لایر 30,000 أقصى حبد

 السنه �اية يف وختصم  تراكمياً  يومي بشكل ملوحتأصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 

 )املالية السوق هيئة قبل(من  رقابية رسوم
وتدفع يف   بشكل يومي تراكمياً  ملحتو ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسب ك سنوياً  لایر 7,500
 �اية العام

 حسب معايري اهليئة الشرعية مئويةحتسب كنسبة  االسهم أرباح تطهري

وتدفع   تراكمياً يومي سنوي وحتمل بشكل على أساس كمبلغ ثابت لایر سنوياً حتتسب   28,500 االسرتشادياملؤشر  رسوم
 بشكل نصف سنوي

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

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 ال يوجد اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف
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 األخرى اإلدارية

 بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي
 ال يوجد

 مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو الوحدات
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم* 

  املضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم مجيع**
 

يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة  التي الملكيةونقل  االستردادو  االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل )ج

 المقابل ذلكاحتساب 

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

 الصندوق وفقاً لتقديره اخلاص خفض هذه النسبة.ملدير 

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة  تعموالأي  )د

 ال يوجد

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

 .الصندوق

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

 %.10 يعادل املالية السنة �اية يف احملقق والعائد

 الصندوق اصول إجمالي
 بالريال الصندوق ومصاريف رسوم

 السعودي

 بالريال المستثمر ومصاريف رسوم

 السعودي

 2,100 - *االشرتاك رسوم

 احلفظ رسوم

 %)0.035 (على افرتاض أن متوسط رسوم احلفظ يعادل
3,675 36.75 

 300 30,000 املستقلني االدرة جملس اعضاء مكافاة
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 وتكون غري متضمنة يف مبلغ االستثمار.*  تدفع رسوم االشرتاك من قبل املستثمر مباشرة 

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

 :التسعيرالتقويم و ) 6
 آلية تقويم أصول الصندوق تفاصيل )أ

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

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

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

 سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار صناديق يف االستثمار حالة ويف به، املكتتب احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب

 أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحداتا قيمة صايف خالل من تقوميها

 .للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات

 عدد نقاط التقويم وتكرارها )ب

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

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

 

 

 367.5 36,750 احلسابات مراجع  رسوم

 75 7,500 الرقابية الرسوم

 52.5 5,250 تداول رسوم

 299.25 29,925 رسوم املؤشر االسرتشادي

 1,837.50 183,750 الصندوق ادارة رسوم

 2,969 296,850 **الرسوم واملصاريف السنوية جمموع

 110,000.00 11,000,000 املال رأس% + 10 االفرتاضي العائد

 107,032 10,703,150 املالية السنة �اية االفرتاضي االستثمار صايف
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 الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات )ج

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

 قع تداول ويف تقارير الصندوق.املالية ومو 

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  )د

مقسومة ) املرتاكمة املصروفات ناقصاً  املستحقات ناقصاً  األصول إمجايل(باستخدام املعادلة التالية:  وحدة لكل قيمة األصول قيمة صايفيتم حساب 

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

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

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ)ه

 يـوم يف الشـركة موقـع يف الوحـدة سـعر نشـر ويـتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم يف مساءً  اخلامسة الساعة قبل تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقومي يوم يلي الذي العمل

 :التعامل) 7
 األوليالطرح تفاصيل  )أ

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق  .م 2007 عام من نوفمرب شهرب عمله الصندوق الصندوق يعترب صندوق مفتوح غري حمدد املدة وقد بدأ

 لایر سعودي 10سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  )ب

بسعر الوحدة املعلن ) والثالثاء( األحد يسمح باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم تعامل 

يــوم العمــل  مــن . وســيكون آخــر موعــد الســتالم طلبــات االشــرتاك واالســرتداد والتحويــل قبــل الســاعة اخلامســة مســاءً عامــلعنــه يف اليــوم الــذي يلــي يــوم الت

 السابق ليوم التعامل.

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

 االسترداد متحصالت عودف االسترداد

لایر ســـعودي واحلـــد  2,000 لایر ســـعودي، وهـــو احلـــد األدىن للرصـــيد  واحلـــد األدىن لالشـــرتاك اإلضـــايف 10,000احلـــد االدىن لالشـــرتاك يف الصـــندوق 

 ربامج االدخارية واالستثمارية.لللایر سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب  2,000االدىن لالسرتداد 
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عن طريق فروع الشركة املعتمدة خالل ساعات العمـل الرمسيـة علـى أن يـتم تقـدمي  يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحول بني الصناديق يومياً 

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

الــيت مت فيهــا حتديــد ســعر االســرتداد، أو  عامــلنقطــة التســيتم الــدفع ملالــك الوحــدات عوائــد االســرتداد املناســبة قبــل إقفــال العمــل يف اليــوم اخلــامس التــايل ل

 الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.

 الوحدات مالكي سجل )د

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

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

 املعين فقط.

 الصندوقاستثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل  ـ)ه

، املربمـة لصاحل املستثمرين بالصـندوق ق النقداسو أ صفقاتو  أموال االكتتاب املستلمة خالل فرتة الطرح األوىل سيتم استثمارها يف صناديق أسواق النقد

املطلـوب أو الوقـت احملـدد لبـدء إىل احلـد األدىن ، إىل حـني الوصـول خـارج اململكـة ةمع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية مماثلـة للمؤسسـ
 .عمل الصندوق

 لبدء عمل الصندوق للمبلغ دنىاأل حدال )و

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

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

) ماليني لایر سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات 10الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن (

 ظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءاتالن

 إ�اء الصندوق وفقاً إلجراءات اإل�اء املذكورة يف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىرأأذا  -

 عام بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

جيـوز ملـدير الصـندوق تأجيـل .الصـندوق أصـول قيمـة صـايف إىل نسـبة مهمـة أ�ـا معقـول بشـكل الصـندوق مـدير يـرى الـيت الصـندوق أصـول إىل بالنسـبة أو
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تلبيتهـا يف اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التـايل. وحيـدث ذلـك، إذا بلـغ إمجـايل نسـبة مجيـع طلبـات االسـرتداد ملـالكي الوحـدات واملطلـوب 

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

مع االخذ باالعتبـار املـدة الضـرورية واملـربرات ومراجعـة التعليـق مـع جملـس إدارة يف حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة 

السـوق  وأمني احلفظ بصورة منتظمـة. كمـا سـيتم إشـعار هيئـة السـوق املاليـة ومـالكي الوحـدات فـورا بـأي تعليـق مـع توضـيح أسـباب التعليـق، وإشـعار هيئـة

نفسها املستخدمة يف اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلـك يف املواقـع اإللكـرتوين ملـدير الصـندوق  املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة
 واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 أو املاليـة السـوق هيئة للوائح خمالفة االشرتاك هذا على يرتتب أنه الصندوق مدير رأى حال يف الصندوق يف اشرتاك طلب أي رفض الصندوق ملدير وحيق

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

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات )ي

 إذا حبيث حدة على طلب كل معاملة ويتم  الطلب استالم أولوية أساس على الدفع يتم فسوف الصندوق، مدير قبل من االسرتداد تأجيل مت حالة يف

 لتقدمي النهائي املوعد قبل طلباتم استالم مت اليت العمالء طلبات تنفيذ يتم سوف% 10 الواحد التعامل يوم يف االسرتداد طلبات إمجايل جتاوز
 اسرتداد جيب فعندئذ بالصندوق، لالستمرار املطلوب األدىن احلد عن الوحدات قيمة اخنفضت فإذا.  األسبقية حبسب باالسرتداد اخلاصة التعليمات

 .بالكامل املستثمرين وحدات

  :خصائص الوحدات) 8

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

 وحدات متساوية القيمة. 

 :و تقديم التقارير المحاسبة) 9

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

وسيتم االنتهاء من إعداد التقارير السنوية وإتاحتها للجمهور  املراجعة بإعداد تقارير مالية سنوية واليت تتضمن القوائم املالية السنوية الصندوق  مدير سيقوم

كما يقوم الصـندوق أيضـاً بإعـداد تقـارير ماليـة أوليـة والـيت تتضـمن القـوائم املاليـة   ن �اية السنة املالية للصندوق،م يوماً ) 70( سبعني خالل مدة ال تتجاوز

  يوماً من �اية فرتة التقرير. )35( مخسة وثالثون حتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوزمن إعدادها وإتا االنتهاءي وسيتم األولية بشكل نصف سنو 

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  )ب

أي وسيلة تواصل أخرى يتم من خالل أو  )الربيد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر (العنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

من تقوميياً يوماً  )45( مخسة وأربعون أو اإلشعار وذلك خالل فرتة التقارير. وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادها

 .التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق �ائية وحامسةتاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو 
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 .2008-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  )ج

 .للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةتقديم القوائم  )د

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

 capital.com-www.alrajhiأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين    www.Tadawul.com.saتداول 

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

 خطي منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس) 10
 .إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية مجلسأعضاء  أسماء )أ

أعضـاء مـن بيـنهم عضـوان مسـتقالن ينطبـق علـيهم التعريـف الـوارد يف قائمـة املصـطلحات  مخسـة جملـس إدارة مكـون مـنيشـرف علـى الصـندوق  -1

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

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

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

 (عضو غير مستقل) -الشيخ/ أنس بن عبداهللا العيسى  •

 السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو مستقل) •

 السيد/ فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل) •

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  )ب

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

م، وهـو حاصــل علـى درجـة املاجســتري يف 2010شـاه، منصـب الــرئيس التنفيـذي لشـركة الراجحــي املاليـة منـذ شــهر نـوفمرب يشـغل السـيد/ غــوراف 

لية سيد�ما إدارة األعمال بامتياز من كلية مانشسرت إلدارة األعمال وعلى درجة البكالوريوس يف التجارة بتقدير (ممتاز) مبرتبة الشرف األوىل من ك

ن يشــغل منصــب املــدير العــام والعضــو املنتــدب لــدى كريــديت ســويس إلدارة األصــول التجاريــة ومقرهــا يف لنــدن. كمــا شــغل جبامعــة بومبــاي. وكــا

م. وقبــل ذلـك كــان مســئوالً عــن تطــوير املنتجــات 2006منصـب رئــيس املنتجــات العامليــة وإدارة األعمــال للمسـتثمرين العــامليني منــذ شــهر ســبتمرب 

لديه خربة عشر سنوات يف بنك دوتشه يف كل من لنـدن وفرانكفـورت  دارة االستثمارات الدولية. وعالوة على ذلك،واإلدارة يف مورغان ستانلي إل

 وبومباي، حيث تقلد عدة مناصب، كان آخرها منصب املدير العام ضمن دائرة إدارة األصول يف لندن.

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 (عضو غير مستقل) -السيد/ مقرن بن سعود الكليبي 

ويعمـل    2015عامـاً يف جمـال إدارة األصـول. وانضـم إىل شـركة الراجحـي املاليـة يف أيار/مـايو عـام  11السيد مقرن الكليـيب يتمتـع خبـربة تزيـد عـن 

هم جلنه االستثمار. وقبل انضمامه إىل شركة الراجحي املالية كان السيد مقرن يعمل كـرئيس الصـناديق و حمـافظ األسـ ورئيس إدارة األصولكمدير 

ثمارية البالد املالية ومقرهـا اململكـة العربيـة السـعودية كمـا جنـح يف اداره عـدد مـن احملـافظ االسـتثمارية مبـا يف ذلـك الصـناديق واحملـافظ االسـت يف شركة

القتصـاد ملؤسسات مالية بعض منها تركـز علـى أسـواق دول جملـس التعـاون اخلليجـي والسـوق السـعودية،. وهـو حاصـل علـى درجـة بكـالوريوس يف ا

 من جامعة ميامي

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

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

عمل يف الرقابة الشرعية مبصرف الراجحي، كما عمل يف  الشريعة من اجلامعة نفسها،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وحيمل بكالوريوس 

جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية، لـه مسـامهات يف جمـال االستشـارات الشـرعية وهـو عضـو يف اجلمعيـة الفقهيـة السـعودية، وشـارك يف عـدد 

 من الندوات واملؤمترات.

 عضو مستقل)السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ (

الســـيد/ خالـــد آل الشـــيخ يعمـــل يف وظيفـــة مستشـــار اقتصـــادي يف وحـــدة االحتـــاد النقـــدي مبجلـــس التعـــاون لـــدول اخللـــيج العربيـــة منـــذ شـــهر يوليـــو   

، حيمــل شــهادة املاجســتري يف االقتصــاد وبكــالوريوس احملاســبة مــن جامعــة امللــك ســعود. هــذا وقــد عمــل كمستشــار اقتصــادي يف كــل مــن 2008

 النقد العريب واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية. مؤسسة

 السيد/ فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)

. وقبـل التحاقـه بصـندوق 2016السيد/ فراس السعيد يشغل منصب نائب املدير العام لالستثمار واخلزينة لدى صندوق التنمية الزراعية منذ عام 

عــام يف االدارة املاليــة  15يــة عمــل الســيد فــراس كــرئيس للخــدمات املاليــة واالستشــارية لــدى شــركة ســدرة املاليــة ولديــه خــربة تزيــد عــن التنميــة الزراع

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

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  )ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:

 علـى املوافقـة – احلصـر ال املثـال سـبيل علـى - ذلك ويشمل فيها، طرفاً  العام الصندوق يكون اليت اجلوهرية والتقارير والقرارات العقود مجيع على املوافقة -

 اسـتثمارات أي شأن يف االستثمارية للقرارات وفقاً  املربمة العقود ذلك يشمل وال احلفظ، خدمات تقدمي وعقود للصندوق، اإلدارة خدمات تقدمي عقود

 .املستقبل يف با سيقوم أو الصندوق با قام
 .الصندوق بأصول املتعلقة التصويت حبقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد -

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

 القـوانني مجيـع الصندوق التزام ملراجعة لديه وااللتزام املطابقة مسؤول أو الصندوق مدير لدى وااللتزام املطابقة جلنة مع األقل على سنوياً  مرتني االجتماع -

 .االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص املتطلبات - احلصر ال املثال سبيل على - ذلك ويشمل العالقة، ذات واللوائح واألنظمة
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 بالصـندوق تتعلـق إفصاحات يتضمن) غريه أم عقداً  أكان سواء( آخر مستند وأي املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط ودقة اكتمال من التأكد -

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع سبق ما توافق من التأكد إىل إضافة العام، للصندوق وإدارته الصندوق ومدير العام

 الصــندوق وأحكــام وشــروط االســتثمار صــناديق الئحــة ألحكــام وفقــاً  الوحــدات مــالكي مصــلحة حيقــق مبــا مبســؤولياته الصــندوق مــدير قيــام مــن التأكــد -

 .املعلومات ومذكرة

 .الوحدات مالكي مصلحة حيقق ومبا وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -
 .اللس اختذها اليت والقرارات االجتماعات وقائع مجيع تبني اليت االجتماعات حماضر تدوين -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مكافآتتفاصيل  )د

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

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

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

 يف أنه ألعماله ممارسته نطاق يف الصندوق إدارة جملس أعضاء أحد جيد أن املمكن فمن ولذلك. أخر صندوق مدير أي قبل من أو الصندوق مدير قبل
 التزاماته اإلدارة جملس عضو يراعي سوف احلاالت هذه ويف. الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف حمتمل تعارض على ينطوي موقف

 درجة إىل وحرص نية وحسن بأمانة بالعمل وذلك بالصندوق إدارة جملس كعضو ومسؤوليته هدور  حسب املعنيني الوحدات مالكي مصاحل حيقق مبا بالتصرف

 سوف التصويت تتطلب اليت احلاالت ويف املصاحل يف حمتمل تعارض أي على االطالع عند األخرى الصناديق عمالء جتاه التزاماته إغفال دون عملياً  ممكنة

 يوجد ال الصندوق وأحكام وشروط املعلومات مذكرة إعداد تاريخ إىل أنه علما. ذلك وجوب اإلدارة جملس أعضاء رأى إذا التصويت عن العضو ذلك ميتنع

 . الصندوق ومصاحل الصندوق إدارة جملس عضو مصاحل بني متحقق تعارض

 

 

 

 

 

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

أن أعضــاء جملــس اإلدارة قــد يكــون هلــم عضــويات مماثلــة يف صــناديق اســتثمارية أخــرى، و جيتهــد مــدير الصــندوق لبيــان  يــدرك املســتثمر يف هــذا الصــندوق

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

 جملس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية. يوضح عضويات أعضاء
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      صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع (الريال السعودي)

      صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع (دوالر أمريكي)

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول

      صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العاملية

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربـاح (أسـهم منطقـة الشـرق 
 أفريقيا)األوسط ومشال 

     

      صندوق الراجحي ألسهم البرتوكيماويات واإلمسنت

      صندوق الراجحي للطروحات االولية

      صندوق الراجحي ريت

      صندوق شعاع وادي اهلدا

 

 

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

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

يعمــل رئيســاً للهيئــة مــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، و حصــل الــدكتور صــاحل علــى الشــهادة اجلامعيــة وشــهادة املاجســتري والــدكتوراه مــن جامعــة اإل 

 البحرين –التعاوين، وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعاون اخلليجي  الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهللا اللحيدان (عضوًا)

قاضــي  حصـل الـدكتور سـليمان علـى الشـهادة اجلامعيـة وشـهادة املاجسـتري والـدكتوراه مــن جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، ويعمـل حاليـاً 

 .استئناف يف اللس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن (عضوًا)

ويعمـل حاليـاً (أسـتاذ) يف قسـم حصل الـدكتور سـعد علـى الشـهادة اجلامعيـة واملاجسـتري والـدكتوراه مـن جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، 

الريـاض، ورئيسـاً للجمعيـة الفقهيـة السـعودية، وهـو عضـو سـابق لـدى هيئـة كبـار  -سـعود اإلسـالميةالفقه يف كلية الشـريعة جبامعـة اإلمـام حممـد بـن 

 العلماء باململكة العربية السعودية.

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  )ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

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

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  )ج

 االستشارات الشرعيةال حيمَّل الصندوق أي تكاليف مقابل 

 

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

 .الشرعية يرعايالممع 

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

 أوًال: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 

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

 
 الضوابط الشرعية:

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

 بشراء السلع (املعادن) مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت: يف حال تعامل الصندوق .2
 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكا�ا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -
 لعمالت.ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها التأجيل من الذهب والفضة وا -
 ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل. -
 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال جيوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشرتاها الصندوق لنفسه. -

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

 هذه احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.
 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

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

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

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

 ال جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقاً.

اضا أو النوع الثالث: الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالتا أمور حمرمة، مثل تعاملها بالربا اقرت  - ح

 ئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسامهة ما يأيت:إيداعاً. وقد قررت اهلي

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

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

 االكتفاء با عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.

٪) من إمجايل القيمة السوقية ما 30(-سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضًا قصري األجل–أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض بالربا  -

لغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من مل تقل عن القيمة الدفرتية، علمًا أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مب

 أرباع السنة.
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٪) من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية 5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( -

يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها، ويراعى  أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك. وإذا مل

 يف ذلك جانب االحتياط.

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

ببيع أسهمها حسب اإلمكان على أال تتجاوز ثانياً: إذا تغريت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص منها 

 مدة االنتظار تسعني يوماً من تاريخ العلم بتغريها.

لغرض؛ سنوية كانت أو ثالثاً: يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة ل

 ء أكانت مدققة أم غري مدققة.ربع سنوية أو شهرية، سوا

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

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

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

صناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، على سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغري كما يف ال

 أو على سبيل الوكالة عن الغري والتوكيل للغري كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.

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

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ني الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مشروع معتعريف 
 أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:
 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:  

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

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

 وهلا.إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تدا . ب
إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيك الديون أو النقود أو مها  . ت

  معاً فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.
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 :مدير الصندوق) 12
 .اسم مدير الصندوق )أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  )ب

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

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  )ج

 شركة الراجحي المالية

 املركز الرئيس ، طريق امللك فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966) 11( 2119292هاتف رقم 

 + 966) 11( 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  )د

) 2007-34-5(شركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب قرار اهليئة رقم 

 م19/6/2007هـ املوافق 4/6/1428بتاريخ 

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ)ه

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

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

 31/12/2016السنة المنتهي في   البند
 585,809,855 الدخل

 166,173,958 املصاريف
 10,968,186 الزكاة

 397,514,524 صايف الدخل
 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 .)لصندوقا مديربأعمال  المرتبطة األنشطة تلك (بخالفو عضّل لك الرئيسةإدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل  مجلسأعضاء  أسماء )ز

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد اهللا بن سليمان الراجحي •
 رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) -
 تنفيذي غري/اإلدارة جملس رئيس - شركة الراجحي للتأمني التعاوين ( تكافل الراجحي) -
 رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الفارايب للبرتوكيماويات -
 رئيس جملس اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الراجحي القابضة -
 اإلدارة/غري تنفيذيرئيس جملس  -شركة فرسان للسفر والسياحة -

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

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

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى •

 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو –شركة ميتاليف والموعة األمريكية الدولية والبنك العريب الوطين للتأمني التعاوين  -
 

 عضو مجلس إدارة - فيصل بن سعود الصالح •
 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك احملدودة -
 تنفيذي غري/رئيس جملس اإلدارة -شركة منتجات البالستيك السعودية احملدودة -

 
 عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة االلتزام) - صالح بن علي أبا الخيل •

 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو –) الراجحي مصرف( لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 تنفيذي غري/جملس اإلدارةرئيس  -الشركة الوطنية للبيطرة -

 
 عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي  •

 تنفيذي غري/إدارة عضو جملس - صافوال جمموعة -

 تنفيذي غري/إدارة عضو جملس –) الراجحي مصرف( لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 تنفيذي غري/إدارة عضو جملس -الغذائية للخدمات هريف شركة -

 تنفيذي غري/إدارة عضو جملس -للتجزئةشركة بندة  -
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 .دوقصنالبق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا )ح

مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مصاحل حاملي الوحدات يف اطار مذكرة  •
من الئحة صناديق  41وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة وممارساته  استثمار الصندوقااللتزام بسياسات و املعلومات والشروط واالحكام 

 االستثمار

إدارة االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ جملس  •
 الصندوق بأي خمالفات جوهرية

 مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرتداد حمتملة  •

 حاجة لذلك. ىرأباطن إذا صندوق من الحيق ملدير الصندوق تعيني مدير  •

 

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

 يوجد ال

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

 ال يوجد 

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام )ك

 أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة ) ث

 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا تراه آخر تدبري
 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشتط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7

 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .8

 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .9

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

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

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق

 .جوهرية أمهية ذات أ�ا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

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

 على املساعدة أجل من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف ) ح
 على وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل

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

 .بالصندوق املرتبطة العقود
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 :الحفظ أمين) 13
 .الحفظ أميناسم  )أ

 " البالد املاليةشركة البالد لالستثمار "

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  )ب

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

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  )ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية اململكة

  الرئيسي املركز املالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللك طريق
 0112906299: فاكس 920003636: الاين الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  )د

) بتاريخ 08100-37الرتخيص رقم (هي شخص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب  البالد املاليةشركة 

 م14/08/2007هـ املوافق 01/08/1428

 

 .صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ)ه

 أصول حفظ خيص ما يف اإلدارية التدابري مجيع واختاذ الوحدات مالكي مجيع عن نيابة الصندوق أصول ومحاية حفظ عن املسؤول هو احلفظ أمني

 الصندوق.

 .طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام )و

 .نيابة عنه يف األسواق احمللية أو اخلارجيةحيق ألمني احلفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام جبزء من مهام أمني احلفظ أو مجيعها 

 

 

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام )ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

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

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف )6

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه  أمني احلفظترخيص  إلغاء )7

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إللغاء  إىل اهليئة منطلب  تقدمي )8

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل أمني احلفظ قد أخإذا رأت اهليئة أن  )9

 أمهية جوهرية. ذات اأ� -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى )10

مـني حفـظ بـديل وفقـاً لتعليمـات فيجـب علـى مـدير الصـندوق املعـين تعيـني أ إذا مارست اهليئة أياً من صالحياتا وفقاً للفقرة (أ) من هذه املـادة، )د 
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفظ املعزول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

زول أن ينقل، حيثما كان ذلـك ) يوماً األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل. وجيب على أمني احلفظ املع60(ـ أمني احلفظ البديل وذلك خالل ال
 ، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقاً لتقدير اهليئة احملض ضرورياً ومناسباً 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أن عـــزل أمـــني احلفـــظ يف مصـــلحة مـــالكي  معقـــول ى بشـــكلرأإذا  كتـــايبمبوجـــب إشـــعار   املعـــني مـــن قبلـــهفـــظ احلأمـــني عـــزل  الصـــندوقجيـــوز ملـــدير  )د 
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

 )أ(لفقـرة وفقـاً لصـادر الكتـايب الإلشـعار اأمـني احلفـظ  من تسـلم ) يوماً 30(خالل  تعيني بديل له أمني احلفظ عزل إذا جيب على مدير الصندوق )ه 
تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إىل أمــني احلفــظ ل مــدير الصــندوقالتعــاون بشــكل كامــل مــع  املــادة. وجيــب علــى أمــني احلفــظ املعــزولمــن هــذه 

بصـــندوق البــديل. وجيــب علــى أمــني احلفــظ املعــزول أن ينقـــل، حيثمــا كــان ذلــك ضــرورياً ومناســباً، إىل أمـــني احلفــظ البــديل مجيــع العقــود املرتبطــة 
 االستثمار ذي العالقة.

عـــن قيامـــه بتعيــني أمـــني حفــظ بـــديل، وجيـــب علــى مـــدير الصــندوق العـــام كـــذلك  اإللكــرتوين موقعـــه اإلفصـــاح فــوراً يفجيــب علـــى مــدير الصـــندوق  )و 
 اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.

 .االستثمارمستشار ) 14
 دال يوج
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 عالموز ) 15
 .الموزعاسم أ)  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب)  

 الرياض -شارع العليا العام
  الدور الثاين -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 

 
 ج)  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادو وصف األد) 
 تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق، وتشتمل مسؤوليات الموزع على التالي:

 وبيع وحدات الصندوق حتت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملوزععرض  )1
 تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر با بشكل جتميعي حتت مسمى املوزع املستثمرين. )2

ستثمرين واليت تشتمل على منوذج اعرف عمليك ومنوذج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب القيام جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على امل )3

 ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقاً للوائح واألنظمة السعودية.

فقات، والرد على مجيع مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدمي التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشمله من تقارير دورية وتقارير تأكيد إمتام الص )4
 استفسارات وطلبات املستثمرين، وتقدمي التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.

 حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. )5

 التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام اليت تقدم للعمالء وأي حتديثات وتغيريات عليها. )6

 

mailto:support@derayah.com
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 :القانوني المحاسب) 16
 .القانوني المحاسباسم  )أ

 يونج إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  )ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق امللك فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

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

 .صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار )ج

 عليها املتعارف املراجعة ملعايري وفقاً  تمت واليت با يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 مـن معقولـة درجـة علـى لللحصـو  املراجعـة لأعمـا تنفيـذو  وختطـيط ملهنـةا أخالقيـات مبتطلبـات احملاسـب التـزام تطلـبت والـيت السـعودية العربيـة اململكـة يف

 للمبـالغ مؤيـدة أدلـة علـى لاحلصـو  بـإجراءات القيـام أيضـا القـانوين احملاسـب مسـؤوليات تضـمن. تيـةهر اجلو  األخطـاء مـن خاليـة املاليـة القـوائم بـأن التأكـد
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

 : ىمعلومات أخر ) 17
 .لمصالح عند طلبها بدون أي مقابلمعالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات و سيتم تقديم  )أ

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

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

 اخلاص خفض هذه النسبة. ملدير الصندوق وفقاً لتقديره

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات )ج

 .بنفسه ماله زكاة استخراج املستثمر يتوىل

ضريبة القيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبة بشكل إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل 

  .لنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذيةمنفصل وفقاً ل

http://www.ey.com/EM/en
http://www.ey.com/EM/en
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 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات )د

املوقع اإللكرتوين اخلاص يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى  .6
أيام  10بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

قته وجدول األعمال يومًا من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه وو  21وال تزيد عن 
قرتَح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا 

ُ
امل

 اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.
طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أيام من استالم  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .7

 % على األقل من وحدات الصندوق.25أكثر، الذي ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 
% على األقل من قيمة وحدات 25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  .8

 الصندوق.
اء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه يف حال عدم الوف .9

اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني 
أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5ن احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل ع

 الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.
 حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات. .10

 
 .صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ)ه

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

بب حـدوث بسـبالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصـادية أو 

ن قبل هيئـة دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد مبعض التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 

م مـدير الصـندوق باختـاذ السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املاليـة أو ألي سـبب طـارئ آخـر. ويف حالـة مت اختـاذ قـرار بتصـفية الصـندوق، فسـيقو 

 اخلطوات التالية:

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

لــى مــالكي الوحــدات املســجلني يف تــاريخ ســداد االلتزامــات املســتحقة علــى الصــندوق مــن أصــول الصــندوق وتوزيــع املبــالغ املتبقيــة (إن وجــدت) ع •

 التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.

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

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات )و

أو عن طريق الفاكس  8001245858يستقبل مدير الصندوق شكاوى املستثمرين يف الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم الاين 

 أو عن طريق املراكز االستثمارية. 011/ 4600625رقم 
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سـتثمر مـن املسـتثمرين يف الصـندوق، فعلـى مـدير يف حالة طلب اجلهات القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائج أي شكوى صـادرة عـن أي م •
 الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

 يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها. •

إدارة شـــكاوى  -ى هيئـــة الســـوق املاليـــةيـــوم عمـــل، حيـــق للمشـــرتك إيـــداع شـــكواه لـــد 15ويف حالـــة تعـــذر الوصـــول إىل تســـوية أو مل يـــتم الـــرد خـــالل  •
) يـــوم تقـــوميي مـــن تـــاريخ إيـــداع 90املســـتثمرين، كمـــا حيـــق للمشـــرتك إيـــداع شـــكواه لـــدى جلنـــة الفصـــل يف منازعـــات األوراق املاليـــة بعـــد مضـــي مـــدة (

 الشكوى لدى اهليئة، إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

 .صناديقال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة )ز

تعـديالت الحقـة يف املسـتقبل لتلـك األنظمـة  السـعودية السـارية املفعـول وأليشروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربيـة مذكرة املعلومات و ختضع 

فصــل يف منازعــات مبــا ال خيــالف الضــوابط الشــرعية  املعتمــدة لــدى الراجحــي املاليــة. وحيــال أي نــزاع ينشــا بــني مــدير الصــندوق واملســتثمرين إىل جلنــة ال

 األوراق املالية.

 .داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم )ح

االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور يف مذكرة املعلومات، والقوائم املالية  ملالكي الوحدات احلق يف

 .ملدير الصندوق

 .ملكية أصول الصندوق )ط

 أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال )،مشاعة ملكيه( الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيم  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ

 حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات اً مالك املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق

 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات بذه مسموحاً  كان أو ،هملكيت

الكو م –ول معقكل بش –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىمعلومة أخر أي  )ي

بناًء  االستثمارقرار  سيُتخذ التي المعلوماتأن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحدات

 .عليها

 ال يوجد

 . هوممارسات االستثمارسياسات  فيذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيإعفاءات من  )ك

 ال يوجد
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 .يديره الذيام الع لصندوقل أصولأي ب المرتبطة التصويت حقوقسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق  )ل

للصـندوق علـى أسـاس بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق جملس إدارة الصندوق، على السياسات العامـة املرتبطـة مبمارسـة حقـوق التصـويت املمنوحـة 
تصويت،  األوراق املالية اليت تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء على تقديره اخلاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات بذه السياسة عند طلبهم . بعد التشاور مع مسؤول االلتزام.

 .االستثمارال مجديد تح معايير )م

وحيق ملدير الصندوق االستثمار  الشرعيةمع الضوابط  املتوافقةيف األسواق السعودية  املواد األساسية قطاع شركات مجيع هو للصندوق االستثماري الال

 .للصندوق االستثمارية االسرتاتيجية مع يتوافقللصندوق مبا  االسرتشادي املؤشرخارج 
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