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 وعلى لصندوق،ا وحدات لشراء لهم المتاحة الفرصة دارسة من المستثمرين لتمكين أساسية بصورة المعلومات مخلص إعداد تم

 ي قرار استثماريقبل اتخاذ أ األخر والمستندات المعلومات مذكرة مع الصندوق وأحكام شروطقراءة  المحتملين المستثمرين

 .في هذا الصندوق

 



 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

الل ال من ختحقيق نمو طويل األجل لرأس الم صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى

 للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة ةق األسهم السعودياسوأ بشكل رئيسي فياالستثمار 

 األهداف االستثمارية .2

ل ل من خالتحقيق نمو طويل األجل لرأس الماصندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى 

 للصندوق. الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة ةق األسهم السعودياسوأ بشكل رئيسي فياالستثمار 

 الصندوق كأداة لقياس أداء االسترشادي المؤشر استخدام يتم حيثيسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشر اإلرشادي  

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

رشادي )ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة ستاء المؤشر اإلو يمكن للمستثمر متابعة أد أسواق األسهم السعودي

www.alrajhi-موقع الشركة  في  مع الضوابط الشرعية( من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق

capital.com  

زعة في اح الموتوزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األربولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو 

  الصندوق.

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 يوضح ماك رئيسي، بشكل السعودية األسهم أسواق في المدرجة الشركات أسهم في االستثمار على الصندوق سياسية تتركز

 :الصندوق في االستثمارات تركيز سياسة التالي الجدول

األعلى الحد األدنى الحد  االستثمار نوع   

والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و 0% 50%  

30% 0% 
 اتواالستراتيجي األهداف ذات عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق

  ةالمتداول صناديقوتشمل ال المماثلة

 متداولةال يةالعقار الصناديقمتداولة وتشمل الاألوراق المالية المطروحة طرحا  عاما  / 0% 15%

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

 .االستثنائية الظروف ظل في النقد

 

 الصندوقالمخاطر المرتبطة باالستثمار في  .4

 من  ى بينهيعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخاطر، وتبعا  لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا عل

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 غيور ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سووف تتحقوق وذلوك ألن ظوروف السووق وطورق التوداول فوي ت

 بلي. ال يعتبر ضمانا  لألداء المستق للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 
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 المؤشر قارنة بم الصندوق ئر كبيرة أو أن أداءخساأي بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد  ال يوجد ضمان

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 نكيةبديعة وال يعتبر بمثابة  االستثمار في الصندوق يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن. 

 أقول سترداد وقد يكون مبلغ االمارهم، يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءا  من أو كامل استث

ع موالكي . وقد تنخفض قيموة االسوتثمارات الرئيسوة للصوندوق وربموا ال يسوتطالصندوقفي به  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 :صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

تشوتمل وال  يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسوتثمار فوي هوذا الصوندوق عوامول المخواطر والتوييجب أن 

 تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

 يوجود أي يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفوي الوقوذ ذاتوه ال

 عليهوا هوذا بوأن الصوندوق سويحقق أداء  إيجابيوا. وينبغوي أن يكوون المسوتثمر علوى علوم بالمخواطر التوي ينطووي تأكيد أو ضمان

و لتلووك النوووع موون االسووتثمارات. كمووا أن المسووتثمر يوودرك أن جميووع األسووهم عرضووة لالرتفوواع واالنخفووا  تبعووا لعواموول النموو

ه ن مخواطر هوذموة. ومودير الصوندوق سيسوعى قودر اإلمكوان للتقليول الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجي

 وق.التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في الصندوق تبعا لظروف الس

 مخاطر القطاع

ام اع، بشكل عر في ذلك القطقد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا  للتغي

 مقابوول يكووونال يوتم التركيووز علووى االسووتثمار فوي أحوود القطاعووات بعينووه إال فووي حوال توووافر فوورا نمووو كبيورة لووذلك القطوواع وبال

 الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا .

 مخاطر العمالت

تشوكل  العمالت، فوإن انخفوا  قيموة أي مون العموالت التويينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخواطر التوي تتعلوق بو

دان دد مون البلوقوام استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاالت االستثمار في ع

 المختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 مخاطر االئتمان

م رغبوة ناديق البضوائع فهنواك مخواطر ائتمانيوة تتمثول فوي إمكانيوة عودم قودرة أو عودفي حال استثمار أصول الصوندوق فوي صو

 ائيا .الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقذ المحدد أو عدم إمكانية السداد نه

 المخاطر االقتصادية

مر فيهوا ة عون التوزيوع الجغرافوي لألسوواق التوي يسوتثينطوي االستثمار في الصندوق علوى درجوة عاليوة مون المخواطر الناجمو

كوون لوه مووال، قود يالصندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها األ

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 مخاطر عدم الشرعية

يئوة لشرعية للهالشركات المستثمر فيها وأصبحذ غير متوافقة مع المعايير ا تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد 

 سوتبعاد عودداالشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم، إضوافة إلوى أن 

جعوول ير الصووندوق موون شووأنه أن موون الشووركات كنتيجووة لعوودم مطابقتهووا للضوووابط المحووددة موون الهيئووة الشوورعية الخاصووة بموودي

 استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.



 مخاطر السيولة

 و إذا كانوذأيتعر  الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة فوي أسوواق األسوهم 

لوذي يضوطر % أو أكثر من القيمة الصافية ألصوول الصوندوق إلوى الحود ا10قيمة الوحدات المستردة في أي يوم تعامل تعادل 

 خ الحق. معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاري

 المخاطر القانونية

لمخواطر أتي تلوك اوتو ،قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجوراءات القانونيوة 

راد أو موون الشووركات التووي اسووتثمر فيهووا الصووندوق واحتماليووة تعرضووها للمخوواطر القانونيووة والمقاضوواة موون قبوول دعوواوى األفوو

 الشركات.

 األخرى االستثمارات مخاطر

 العقارية يةاالستثمار والصناديق المتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات في الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغر  

REITs، وقود بوذالثا والودخل النقود أسووق مثول التقليديوة األصوول فئوات مون خطوورة أكثور عموموا االسوتثمارات، هوذه وتعتبر 

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض

 التمويل مخاطر

 سبابأل المحدد الوقذ في المبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغر  تمويل على الصندوق مدير حصول حال في

 دوقالصون أصوول علوى يوؤثر قود مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير إرادة عن خارجة

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 فيهووا سووتثمري والتووي ائتمانيووا المصوونفة غيوور الثابووذ الوودخل أدوات فووي باالسووتثمار المتعلقووة المخوواطر الوحوودات مووالكو يتحموول 

 أي أن يووثح. الصووندوق موودير بووه يقوووم الووذي الووداخلي االئتموواني والتصووني  التقووويم ثووم والتحليوول، البحووث علووى بنوواء الصووندوق

 ريوؤث مموا الصوندوق أصوول قيموة صافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما الثابذ الدخل أدوات لمصدري المالي الوضع في ضع 

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا

 

 

 الناشئة األسواق مخاطر

 فوي لتوأخرا أو باإلخفواق مرتبطة مخاطر على تنطوي قد والتي ناشئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 طياتوه نبوي يحمول قود األسوواق هوذه مثول فوي االسوتثمار أن كموا. الماليوة األوراق حفوظ وأمانوة وتسوجيل السووق صوفقات تسوية

 متركوزا يكوون دةعوا الناشوئة األسوواق فوي السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى مخاطرا

 قودرا صوندوقال يواجوه فقود الناشئة األسواق في تستثمر مالية أوراق في استثمر حال في ولذلك،. الشركات من محدود عدد في

 وسوعر الصوندوق أداء علوى سولبا يوؤثر قود مما تطورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر

 .وحداته

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسوعر قالصوندو أداء توأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي ومهارات قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر



 ؤثرتو قود شخصوية مصولحة بسوبب الصوندوق مودير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر

 السياسوية وأ االقتصوادية الظوروف فوي والتغيورات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قود مموا رالمصود بوضوع يتوأثر األصول ذلوك إن حيوث المصودر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهمه قيمة انخفا  إلى يؤدي

 

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5

 

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

391.97 19.38 26.48 10.46 

 

 

 

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

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
10.46% 11.44% %2.75 8.21% -12.78% 1.61% 30.48% %11.37  1.00% 13.67% 

 

 على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس صندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشاديال( أداء 3

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

10.46 11.44% 2.75% 8.21% -12.78% 
 الصندوق

12.35 11.37% 3.89% 10.56% -14.98% 
 المؤشر اإلرشادي

 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

 يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق. لن



 ( تقارير الصندوق 5

ل لوك مون خوالوذ مقابللى نسخ من هذه القوائم دون يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

تعواب % سنويا مون إجموالي أصوول الصوندوق. وتحتسوب هوذه األ1.75يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 

 عند كل يوم تقويم ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي. 

 رسوم أمين الحفظ

ق السوعودية، المالية التوي يوتم حفظهوا فوي السوولألوراق سنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل     

لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي نويا  مون قيموة األصوول سو%( 0.15-%0.07تتوراوح بوين )          ويتحمول رسووم حفوظ 

 األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

 ن وقذ ألخر.ماإليداع والتي من الممكن أن تتغير ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز     

 الضرائب

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

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

 رسوم التعامل

ت يتحموول الصووندوق عموووالت ورسوووم التووداول الناتجووة عوون صووفقات وعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب العموووال

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

 رسوم أخرى

لرقابيوة اوالفعلية إلدارته، رسوم المراجعوة ورسووم الحفوظ ورسووم النشور والرسووم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة 

الي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخورى، بشورط أال يتجواوز إجمو

قيموة األصوول  % مون متوسوط صوافي0.25نسبة المصروفات األخورى )باسوتثناء مصواري  التعامول والحفوظ والضورائب( 

 في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000السنوية أو )

 اإلدارة  رسوم

وتحتسوب % من اصوول الصوندوق تحتسوب علوى أسواس سونوي 1.75

و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهايوة كول تراكميا  بشكل يومي

 شهر ميالدي

اء مجلووس إدارة مجموووع مكافووآت أعضوو

 الصندوق

 ، يتحمل الصندوق نصويبه منهوا بقودرسنويا   لاير 60,000  أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخورى علوى اسواس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
، مبلووغ ثابووذ علووى أسوواس سوونوي   سوونويا   لاير 35,000   أقصووى بحوود

  وتحسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

تحتسب على أساس يومي كمصوروف مسوتحق ، لاير سنويا   26,500 رسوم المؤشر االسترشادي

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


بشووكل نصوو   وتوودفع (365/26,500) موون أصووول الصووندوق تخصووم

 سنوي

 رسوم النشر في موقع تداول 
، مبلووغ ثابووذ علووى أسوواس سوونوي   سوونويا   لاير 5,000    أقصووى بحوود

 وتدفع في نهاية العامتراكميا تحسب بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسووب بشووكل ، مبلووغ ثابووذ علووى أسوواس سوونوي  سوونويا  لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا يومي 

 مصاري  التعامل

يتحمووول الصوووندوق عمووووالت ورسووووم التوووداول الناتجوووة عووون صوووفقات 

السووائدة فوووي  األسووعاروعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب 

يووة األسووواق والتووي توودفع للوسووطاء واألسووواق الماليووة والجهووات التنظيم

 وأمناء الحفظ.

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

خوووودمات مصوووواري  الحفووووظ ورسوووووم 

 الحفظ

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

مصوواري  يتحملهووا صووندوق االسووتثمار 

 تتعلق بالتمويل

 ال يوجد

مصوواري  تتعلووق بتسووجيل الوحوودات أو 

 الخدمات اإلدارية األخرى

 ال يوجد

أتعووواب مسوووتحقة مقابووول تقوووديم خووودمات 

 تتعلق بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

هوا رسوم أو مصاري  أخرى يتم تحميل

على مالكي الوحودات أو يوتم دفعهوا مون 

 أصول الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة المضافةل*جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

الصندوق من خالل موقع شركة  معلوماتيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على 

لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه  المراكز االستثماريةأو  www.Tadawul.com.saالسوق المالية تداول  

 .920005856ء على الرقم أو االتصال بخدمة العمال www.alrajhi-capital.comااللكتروني  
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 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملك طريق ،يالرئيس المركز

 11432 الريا  5561 ب.ا

 + 966( 11) 2119292 رقم هات 

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 

 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريا  140 ب ا|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 شركة دراية المالية

 الريا  -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريا  

 هات 

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 
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 صندوق الراجحي لألسهم السعودية 

(مفتوح -)صندوق أسهم عام   

 

 مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

قِبل لجنة تم اعتماد صندوق الراجحي لألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من 

  الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

 واألحكامالشروط 

اضوحة ، وتتضومن معلوموات كاملوة ووأن شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات األخرى خاضعة لالئحوة صوناديق االسوتثمار

كمووا يجووب علووى المسووتثمرين قووراءة شووروط وأحكووام الصووندوق مووع مووذكرة . غيوور مضووللة عوون صووندوق االسووتثماروصووحيحة و

العتبووار ااسوتثماري فووي هوذا الصوندوق. ويجوب علووى المسوتثمر أن يأخوذ فوي المعلوموات والمسوتندات األخور قبوول اتخواذ أي قورار 

ر له، ذا االستثماهوضعه المالي وخبرته في االستثمار وأهدافه االستثمارية. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شك في مالءمة 

صوية التاموة يكوون علوى مسوؤوليته الشخ فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما أن اشتراك المستثمر فوي هوذا الصوندوق

 وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.

 م01/07/1992واألحكام: تاريخ إصدار الشروط 

 م28/02/2021 الموافق هـ16/07/1442 تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام:

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

 

  



 المحتويات

 11 ............................................................................................................................................... الصندوق ملخص

 13 ........................................................................................................................................... المصطلحات تعريف

 16 ............................................................................................................................................. :عامة معلومات1 )
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 26 ............................................................................................................................. :الوحدات مالكي مسؤولية 15 )
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 27 ..........................................................................................................................................:الصندوق مدير 19 )
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 ملخص الصندوق

 صندوق الراجحي لألسهم السعودية الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1992أغسطس  5هـ الموافق 1413صفر  6باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 عالية    درجة المخاطر

 مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المؤشر اإلرشادي

 هدف االستثمار
 السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق عن

 طريق االستثمار في األسهم السعودية.

هم االشتراك في المصرح ل

 الصندوق
 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل 

سعر الوحدة عند بداية الطرح

  
 لاير سعودي 100

 الحد األدنى لالشتراك

  
 لاير سعودي 5,000

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

   
 لاير سعودي 2,000

 الحد األدنى لالسترداد

  
 لاير سعودي 2,000

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

آخر موعد الستالم طلبات 

  االشتراك واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل اإلعالن أيام



موعد دفع قيمة الوحدات 

  المستردة

  

 التالي خامسيدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم ال

لوسائل يع اليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد، أو الوقذ الذي تكون فيه جم

 وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.والتراخيص )إن 

 % من مبلغ االشتراك 2بحد أقصى    رسوم االشتراك

  من إجمالي أصول الصندوق% سنويا  1.75 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

لتوي لوألوراق الماليوة اسنويا  من قيمة األصوول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

%( 0.15-%0.07يووتم حفظهووا فووي السوووق السووعودية، ويتحموول رسوووم حفووظ تتووراوح بووين )

العربيوة لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي األسوواق الخليجيوة وسنويا  من قيموة األصوول 

 األخرى. 

ي مون ال تشمل الرسووم النظاميوة والرسووم التوي قود تفرضوها األسوواق ومراكوز اإليوداع والتو

 الممكن أن تتغير من وقذ ألخر.

 

 رسوم التعامل 

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع 

ة المالي سواقاألوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واأل

 والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 رسوم أخرى

لحفظ الصندوق المصاري  الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوم اسيتحمل 

ؤشر ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم الم

خرى بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األ االسترشادي، والمصروفات االخرى،

ول % من متوسط صافي قيمة األص0.25رائب( )باستثناء مصاري  التعامل والحفظ والض

وق في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصند 150,000السنوية أو )

 .الرسوم الفعلية فقط

  



 تعريف المصطلحات

 صندوق الراجحي لألسهم السعودية الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيووووام قبووووول طلبووووات االشووووتراك 

 واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 وحدات في الصندوقطلب بيع  طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

ة إلوى هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسومي فترة الطرح األولي

 جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 أن تؤثر سلبا  على أداء الصندوقكل ظرف أو حادثة من شأنها  المخاطر

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

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

 دة.هو يوم العمل التالي ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيه إعالن سعر الوح يوم اإلعالن

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق تقويم يوم ال

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

مر المسوتثقيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المسوتحقة مون الشوركات  إجمالي أصول الصندوق

 بها.

إجمووالي أصووول الصووندوق بعوود خصووم كافووة االلتزامووات والمصوواري  الفعليووة المحملووة  صافي قيمة أصول الصندوق

 على الصندوق.



حصة الموالك فوي صوندوق االسوتثمار الوذي يتكوون مون وحودات بموا فوي ذلوك أجوزاء   وحدة االستثمار )الوحدة(

 الوحدة وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 قالمدراء، المسؤولون ، الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصندو األطراف ذات العالقة

 في فترة الطرح األوليسعر الوحدة   القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق مستثمر/عميل/مالك الوحدة

مسوووووتثمر مؤهووووول/ مسوووووتثمرون 

 مؤهلون

أي شووخص طبيعووي/ أشووخاا طبيعيووون، أو اعتبوواري/ اعتبوواريون تقوور لووه/لهم أنظمووة 

 المملكة بهذه الصفة.

ني  التوي تتبعهوا الهيئوة الشورعية لمودير الصوندوق لتصوهي الضوابط والنسب الماليوة  الضوابط الشرعية

ثمار الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االست

 بها.

ا  حا  عاماالصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها طر الطروحات األولية

 ولية.لالكتتاب ألول مرة في السوق األ

دة هووي أوراق ماليووة قابلووة للتووداول تعطووي لحاملهووا الحووق فووي االكتتوواب فووي أسووهم جديوو حقوق األولوية

 مطروحة وقذ اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

م هووي أداة ماليووة أو عقوود تشووتق قيمتووه موون قيمووة أصووول حقيقيووة أو ماليووة أخوورى )أسووه عقود المشتقات

ددة ون لتلك العقوود الماليوة مودة زمنيوة محووسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتك

لمشوتري باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع وا

 (، العقووودOptions(، عقووود الخيووارات )Futuresوموون هووذه العقووود ) المسووتقبليات )

وأي عقووود مشووتقات أخوورى، علووى أن SWAP(، المبووادالت ) )Forwardsاآلجلووة  )

 ون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.تك

د قصوويرة األجوول و تعتبوور الوظيفووة األساسووية لهووذه األدوات إيجووا هووي أدوات الوودين  أدوات أسواق النقد

يرة واألفوراد والحكوموات مون أجول مواجهوة احتياجاتهوا النقديوة قصو السيولة للشركات

ة المرابحووة والمضووارب العقووود المتوافقووة مووع الضوووابط الشوورعية األجوول والتووي تشوومل

والمشووواركة وأي عقووود أخووور متوافوووق موووع الضووووابط الشووورعية  والوكالوووة واإلجوووارة

 .للصندوق

يوة أو هي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق المال صناديق أسواق النقد

لوى عمسواوي هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلود آخور خاضوع لتنظويم 

ي األقل لذلك المطبق علوى صوناديق االسوتثمار فوي المملكوة وتسوتثمر بشوكل رئيسوي فو

 أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صووناديق االسووتثمار المتداولووة / 

 الصناديق العقارية المتداولة

فوي سووق األوراق هي صوناديق اسوتثمارية مقسومة إلوى وحودات متسواوية يوتم توداولها 

المالية خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليهوا مون قبول 



هيئة السوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخور خاضوع 

لتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكوة، علوى أن 

 فقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.تكون متوا

هووي الحوواالت التووي يعتقوود موودير الصووندوق أنووه موون الممكوون أن تووؤثر علووى أصووول  الظروف االستثنائية 

 ية و/أوالصندوق أو أهدافه بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياس

 التنظيمية المتغيرة.

صناديق االسوتثمار ذات الطورح 

 العام

ئوات اديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق الماليوة أو هيهي صن

ألقول تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقوا لتنظويم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي علوى ا

ة لذلك المطبوق علوى صوناديق االسوتثمار فوي المملكوة ومتوافقوة موع الضووابط الشورعي

 للصندوق

تشومل وألسواق التي يتم توداول األسوهم بهوا فوي المملكوة العربيوة السوعودية هي جميع ا أسواق األسهم السعودية

داول السوق الرئيسي تداول وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي يتم من خاللها ت

 األسهم.

هوا هي ضريبة غير مباشرة تُفر  على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيع ضريبة القيمة المضافة

 المنشآت.من قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :معلومات عامة1 ) 
 .أ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 شركة الراجحي المالية

 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق المالية 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 الرئيس، طريق الملك فهدالمركز 

 11432الريا   5561ا.ب 

 + 966( 11) 2119292هات  رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة 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 المالية 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريا  140 ب ا|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 :النظام المطبق2 ) 

ة أو الجهوة )الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها مون هيئوة السووق الماليوة )يالهيئوة شركة الراجحي المالي

الحفووظ فووي ووالتعهوود بالتغطيوة والترتيووب وتقووديم المشوورة المنظموةي لممارسووة أنشوطة اإلدارة والتعاموول بصووفة أصويل ووكيوول 

 (37/07068رقم )األوراق المالية، بموجب رخصة هيئة السوق المالية 

ئحوه الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتووح، يخضوع كوال مون الصوندوق ومودير الصوندوق لنظوام السووق الماليوة ولوا

 القة المطبقة في المملكة العربية السعودية.ذات الع ىالتنفيذية واألنظمة واللوائح األخر

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


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

الل ال من ختحقيق نمو طويل األجل لرأس الم صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى

 للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة ةاألسهم السعوديق اسوأ بشكل رئيسي فياالستثمار 

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

 االستثمارية؛ أهدافه تحقيق االستثمارية التالية ليتمكن من ستراتيجياتاال الصندوق سيستخدم

ألسوهم يحقق الصندوق أهدافه االستثمارية عن طريق االستثمار بشكل رئيسوي فوي أسوهم الشوركات المدرجوة فوي أسوواق ا -1

 ولية أو حقوق األولوية.األالسعودية وقد يشمل ذلك الطروحات 

 

ما كئيسي، تتركز سياسية الصندوق على االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية بشكل ر -2

 يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق:

األعلى الحد األدنى الحد  االستثمار نوع   

والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و 0% 50%  

30% 0% 
 اتواالستراتيجي األهداف ذات عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق

  ةالمتداول صناديقوتشمل ال المماثلة

 متداولةال يةالعقار الصناديقمتداولة وتشمل الاألوراق المالية المطروحة طرحا  عاما  / 0% 15%
 

ناديق % من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وص50 من * يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى

 الظروف االستثنائية.أسواق النقد في ظل 

 

 

 

احدة من حدده ووسيكون الحد األدنى للتصني  االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما ت

 /Baa3موديز /-BBBثالث من وكاالت التصني  االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز

ي غير مصنفة. وسيكون االستثمار ف مع أطراف نظيرةأو/و دوات أسواق النقد ولن يتم االستثمار في أ -BBBفتش

ر ة والمخاطالسيولوصناديق أسواق النقد ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء  على األداء 

ئحة عليها في ال المتعلقة بالصندوق وسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظير حسب القيود المنصوا

 وأي تعديل عليها. صناديق االستثمار

اليوة الملمعوايير تتمتع بمزايوا تنافسوية متميوزة، باالعتمواد علوى مجموعوة مون ايتم التركيز في االختيار على الشركات التي  -3

دف تحقيوق بهويسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االسوتثمار المالئموة والمحاسبية 

بشوكل ربوع  حيوث يوتم تحديثوه أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة مجال االستثمار في األسهم

 .سنوي

بناء على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشوركات المدرجوة فوي أسوواق األسوهم السوعودية واألوراق الماليوة  -4

مع إمكانية االستثمار في أي من األسواق المالية العربيوة األخورى حسوب عملوة الدولوة ( 2)المذكورة سابقا  في الفقرة رقم 

أصول الصندوق حيث سيتم تقييم أسوهم الشوركات المسوتهدفة والمدرجوة % من صافي قيمة 10المستثمر بها وبحد أقصى 



ق األسوهم السوعودية باإلضوافة إلوى تقيويم اسوأفي األسواق المالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات المدرجة ب

ار في األوراق الماليوة السوق المستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية ، كما يمكن للصندوق االستثم

 المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه.

 سيتم التقيد بقيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها. -5

وق ٪ من صافي قيمة أصول الصند10وز نسبة تتجايحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية ب -6

 لغر  تغطية طلبات االسترداد.

ماليوة  الصندوق سيقوم باالستثمار بشكل أساسي في أسواق األسهم السوعودي كموا يجووز للصوندوق االسوتثمار فوي أسوواق -7

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10عربية أخرى بحد أقصى 

قيوود  وذلوك حسوبح العام والمتوافقة مع الضووابط الشورعية للصوندوق يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطر -8

تجوواوز علووى أن ال ي تعووديل عليهووا، أيوالئحووة صووناديق االسووتثمار أو  الصووندوق وأحكووام االسووتثمار المحووددة فووي شووروط

 عوه موا مقودارهاألخرى و الصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقود مجتمالمطروحة طرحا  عاما  االستثمار في الصناديق 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 50

لهيئوة أو اقد يستثمر الصندوق فوي مشوتقات األوراق الماليوة لجهوة مصودرة خاضوعة لقواعود الكفايوة الماليوة الصوادرة عون  -9

 التحووطلبوات متطووتحقيوق األهوداف االسوتثمارية لة للمحفظة الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة لغر  اإلدارة الفعا

٪  10لوك ذعلى أن تكون متوافقة مع الضوابط الشورعية، وعلوى أال يتجواوز  المتعلقة باستثمارات الصندوقمخاطر المن 

 من صافي قيمة أصول الصندوق.

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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )
 ام الصندوقط وأحكيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشرو

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

ي عملوة أخورى وتقبول اشوتراكات المسوتثمرين بوأعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، 

ي تحويول من العمالت العالمية الرئيسية علوى أسواس سوعر الصورف السوائد فوي األسوواق فوي ذلوك التواريخ، ويتحمول الراغبوون فو

 استحقاقاتهم بعملة غير عملة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 :لعموالت واألتعابمقابل الخدمات وا 7 )
 .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها .1

 رسوم اإلدارة

د كول % سنويا من إجمالي أصول الصوندوق. وتحتسوب هوذه األتعواب عنو1.75مقدارها  إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 

 يوم تقويم ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي. 

 رسوم أمين الحفظ



سووق السوعودية، لألوراق المالية التي يتم حفظها في السنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل       

لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي نويا  مون قيموة األصوول سو%( 0.15-%0.07تتوراوح بوين )          ويتحمول رسووم حفوظ 

 األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

 .ر من وقذ ألخراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغيال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومر      

 الضرائب

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

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

 رسوم التعامل

ت يتحموول الصووندوق عموووالت ورسوووم التووداول الناتجووة عوون صووفقات وعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب العموووال

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

 رسوم أخرى

لرقابيوة اوالفعلية إلدارته، رسوم المراجعوة ورسووم الحفوظ ورسووم النشور والرسووم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة 

الي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخورى، بشورط أال يتجواوز إجمو

قيموة األصوول  % مون متوسوط صوافي0.25نسبة المصروفات األخورى )باسوتثناء مصواري  التعامول والحفوظ والضورائب( 

 في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000السنوية أو )

 

 اإلدارة  رسوم
بشكل وتحتسب % من اصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي 1.75

 يو يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدتراكميا  يومي

أعضاء مجلس إدارة مجموع مكافآت 

 الصندوق

م ، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجسنويا   لاير 60,000  أقصى بحد

 أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل

 

 ، مبلغ ثابذ على أساس سنوي  وتحسب سنويا   لاير 35,000   أقصى بحد

  بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم المؤشر االسترشادي

 

 تحتسب على أساس يومي كمصروف مستحق تخصم، لاير سنويا   26,500

 بشكل نص  سنوي وتدفع (365/26,500) من أصول الصندوق

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسب ، مبلغ ثابذ على أساس سنوي   سنويا   لاير 5,000    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسب بشكل يومي ، مبلغ ثابذ على أساس سنوي  سنويا  لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 مصاري  التعامل

 

 وبيع األسهميتحمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء 

 حسب العموالت السائدة في األسواق

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

خدمات مصاري  الحفظ ورسوم 

 الحفظ

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

مصاري  يتحملها صندوق االستثمار 

 تتعلق بالتمويل

 ال يوجد

مصاري  تتعلق بتسجيل الوحدات أو 

 اإلدارية األخرىالخدمات 

 ال يوجد



أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات 

 تتعلق بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

رسوم أو مصاري  أخرى يتم تحميلها 

على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من 

 أصول الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة المضافةقبل احتساب  *جميع الرسوم أعاله

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

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

 رسوم االشتراك

 كحد% 2 بمعدل مستردة غير بالصندوق اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

 .النسبة هذه خفض الخاا لتقديره وفقا   الصندوق لمدير ويجوز. اشتراك كل قيمة من أقصى

 

 ج( أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد

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

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

إليها األرباح  مضافا   إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 التياألسهم  قويمت وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم ذاإ .المستحقة

 على بناء المالية الورقة وتداول االكتتاب بين ما الفترة فيوحقوق األولوية  األولية الطروحات في بها المشاركة تمذ

 من تقويمها سيتم م،ذات الطرح العااالستثمار  صناديق في االستثمار حالة فيأو سعر الحق المكتتب به، و االكتتاب سعر

 سعر خرآ اعتماد مسيت به، المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال فيو المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل

 الصفقة رعم من المنقضية الفترة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم  عنه معلن

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافته

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 الفقورة فوي يوهلإ االشوارة توم كموا الصوندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

، الخامسة الساعة قبل أعاله )أ(  التعامل التالي. يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساء 

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

 وأ خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتضررين الوحدات مالكي جميع وتعويض توثيق سيتم

 أو% 0.5 سبتهن تشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا   الهيئة إبالغ سيتم كما. خاطئ بشكل وحدة سعر حساب

 .صندوقال تقارير وفي تداول وموقع المالية الراجحي موقع في فورا   ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر

 .تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادد( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض 

)إجمالي األصول ناقصا  المستحقات ناقصا   :التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب 

 تقويم ويتم. العالقة ذي التقويم يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد إجمالي على مقسومة المصروفات المتراكمة(



 بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق أصول قيمة صافي

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

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

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع في الوحدة

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

صندوق وحدات الع األيام التي يتم بناء  عليها بي وهي (األحد إلى الخميس)من تقويم وتعامل الصندوق سيتم بشكل يومي 

 .لتاليلتعامل اافي يوم  التعامل في الصندوق وفي حالة لم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتم واستردادها والتحويل

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

 تحديد فيها تم التي لتعاملا ليوم التالي الخامس اليوم في العمل إقفال قبل المناسبة االسترداد عوائد الوحدات لمالك الدفع سيتم

 لدى متوافرة تالوحدا لتحويل المناسبة( وجدت إن) والتراخيص الوسائل جميع فيه تكون الذي الوقذ أو االسترداد، سعر

 .الحقا يأتي أيهما الصندوق، مدير

 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 أخرى عملة بأي ينالمستثمر اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 تحويل في بونالراغ ويتحمل التاريخ، ذلك في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت من

 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير بعملة استحقاقاتهم

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

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

 إذا طلبذ هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىرأأذا  -

 صندوق يملكها لتيا األخرى األصول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

 إلوى بةنسو مهموة أنهوا معقوول بشوكل الصوندوق مودير يورى التوي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

لي. يجووز لمودير الصوندوق تأجيول اسوترداد الوحودات كحود أقصوى إلوى يووم التعامول التواو .الصوندوق أصوول قيمة صافي

 %(10) عامولويحدث ذلك، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها فوي أي يووم ت

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

 

رية ي حووال تعليووق تقووويم الصووندوق، سوويتخذ موودير الصووندوق االجووراءات الالزمووة مووع االخووذ باالعتبووار الموودة الضووروفوو

لسووق وأموين الحفوظ بصوورة منتظموة. كموا سويتم إشوعار هيئوة االصوندوق والمبررات ومراجعة التعليوق موع مجلوس إدارة 

 لوحودات فوورايق، وإشعار هيئوة السووق الماليوة وموالكي المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعل

 رونوي لموديرانتهاء التعليوق بالطريقوة نفسوها المسوتخدمة فوي اإلشوعار عون التعليوق واإلفصواح عون ذلوك فوي المواقوع اإللكت

 الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.



 اكاالشتر هذا على الصندوق أنه يترتبفي حال رأى مدير  الصندوق في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

لحة موالكي ل أو إذا كان رفض طلوب االشوتراك يحقوق مصواألموا غسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة

 .الوحدات الحاليين

 

ل  . هـ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ

معاملوة كول  ويوتمأولوية اسوتالم الطلوب في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

العموالء  % سووف يوتم تنفيوذ طلبوات10االسترداد في يوم التعامول الواحود طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات 

ة قيموانخفضوذ  . فوإذابحسوب األسوبقيةديم التعليموات الخاصوة باالسوترداد التي توم اسوتالم طلبواتهم قبول الموعود النهوائي لتقو

 ترداد وحدات المستثمرين بالكامل.الوحدات عن الحد األدنى المطلوب لالستمرار بالصندوق، فعندئذ يجب اس

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو في  (هللا قدر ال)ة ، إال في حاالت محدودة جدا  كالوفاآخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

نظمة حال طلب ذلك بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعار  مع األ

 والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

استرداد  حقه فيقد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاا. ويحتفظ مدير الصندوق ب

قارير ت في الصندوق في استثماراته عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا  

 .إفصاحات مدير الصندوق(و -التقارير السنوية و -الصندوق )التقارير األولية 

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

  عامولكول يووم تيسمح باالشتراك واالسترداد والتحويول فوي الصوندوق بعود إتموام الطورح األولوي لوحودات الصوندوق فوي 

وعود السوتالم م. وسويكون آخور التعامولبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الوذي يلوي يووم  )يوميا  من األحد إلى الخميس(

 طلبات االشتراك واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساء  من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

 سوتثمار ا، يبودأ االهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشوراء الوحودات واسوتردادهإذا تم تسديد أموال االشتراك قبل الموعد الن

 سوتالم أمووالفي الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبهوا قبوول طلوب المسوتثمر وفوي حالوة ا

وم يوذ الطلوب فوي صندوق يوتم تنفيواالشتراك بعد الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بال

 قبوول عودم حوال وفوي التعامل الثاني الوذي يلوي الموعود النهوائي لتقوديم التعليموات الخاصوة بشوراء الوحودات واسوتردادها

 متطلبوات ءاسوتيفا بعود جديود اشوتراك طلوب تقديم إعادة المشترك على يتوجب االشتراك متطلبات استيفاء لعدم االشتراك

 .االشتراك

 .إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادهاط( 

الل سواعات خول بوين الصوناديق يوميوا  عون طريوق فوروع الشوركة المعتمودة ييتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحو

وفرهووا شووركة ترونيووة التووي تالعموول الرسوومية علووى أن يووتم تقووديم بيانووات إثبووات الهويووة الالزمووة، أو عوون طريووق القنوووات اإللك

 الراجحي المالية.

 

 

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



ضووافي لاير سووعودي، وهووو الحوود األدنووى للرصوويد والحوود األدنووى لالشووتراك اإل5,000الحوود االدنووى لالشووتراك فووي الصووندوق 

لاير سووعودي ويجوووز لموودير الصووندوق خفووض هووذه النسووب للبوورام  2,000لاير سووعودي والحوود االدنووى لالسووترداد 2,000

 االدخارية واالستثمارية 

 ندوق جمعهدير الصدنى للمبلغ التي ينوي ماألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق

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

 .أصول الصندوق

ص ية فيما يخالمال يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق

عودي س( ماليين لاير 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتطلب الالزم 

ق دوق فوظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصنسوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات الن

جراءات فقا  إلوالحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق 

 اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.

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

 .قفي الصندو لموزعةالن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح 

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 
 .ة والسنويةأ( المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولي

 نويةالس والتقارير( ةالمراجع السنوية المالية القوائم ذلك في بما) السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 

 وسوف يتم ،ديل عليهاالئحة صناديق االستثمار وأي تع من( 5) رقم الملحق لمتطلبات وفقا   األولية والتقارير الموجزة

 .مقابل أي دون الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد

 لوك فوي األمواكن مون نهايوة فتورة التقريور وذ ( يوموا  70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجواوز ) سوف يتم

لكترونووي وفووي الموقووع االلكترونووي لموودير الصووندوق والموقووع اإل الفقوورة )ب( موون هووذه المووادة،وبالوسووائل المحووددة فووي 

 للسوق. 

 األموواكن  ( يومووا  موون نهايووة فتوورة التقريوور وذلووك فووي35إعووداد التقووارير األوليووة وإتاحتهووا للجمهووور خووالل ) سوووف يووتم

والموقوع  الموقع االلكتروني لمودير الصوندوق وفيوبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 اإللكتروني للسوق.

 

 

 ين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات التالية:يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير المشترك 

 صافي قيمة أصول الصندوق -



 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها -

 ( يوما  من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمسة عشر ) -

( البيووان شوأنها فوي المعوود السونة خوالل الوحوودات تملوك شوخص أي ذلووك فوي بموا) الوحوودات مالوكل سونوي بيوان -

 الماليوة، السونة نهايوة من يوما  ( 30) خالل المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقاته يلخص

 مةالمخصوو واألتعواب والمصواري  الخودمات مقابول وإجموالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجب

 ميوعلج تفاصويل إلوى باإلضوافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات مالك من

 مووذكرة أو الصووندوق وأحكووام شووروط فووي أو الالئحووة هووذه فووي عليهووا المنصوووا االسووتثمار قيووود مخالفووات

 .المعلومات

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

ي من خالل أ أو (رونيالبريد اإللكتعنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

وذلك  إلشعارأو ا التقارير. ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها

صادرة صبح التقارير التالتقارير، وبعد ذلك  اإلشعارات أومن تاريخ إرسال تلك تقويميا  يوما   )45) ربعونأخمسة و خالل فترة

 عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة

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

 وذلوك مونمقابل دون الماليوة يستطيع مالكي الوحدات االسوتثمارية والمسوتثمرين المحتملوين الحصوول علوى نسوخ مون القووائم 

أو فوي المقور الرئيسوي لمودير الصوندوق أو عون طريوق  www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول  خالل

 capital.com-www.alrajhiموقعه االلكتروني  

 من وأ (إللكترونياالبريد )العنوان البريدي و/أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على 

 بدون مقابل بناء  على استالم طلب خطي منهم بذلك.  اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة أي خالل

 :سجل مالكي الوحدات 12)
ات في ي تغييربمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل 

ه جميع ظهر فييالمعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب 

 المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

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

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

  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  الكي الوحدات مأيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من  10الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي

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

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

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


ى به وعل الموقع اإللكتروني الخاايدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على  .1

لوحدات الكي امالموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 

ع. ويتعين أن يحدد يوما  من تاريخ انعقاد االجتما 21أيام وال تزيد عن  10وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ح. كما يتعين ع اإلعالن واإلخطار في  ر الصندوق،لى مديتاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

يئة السوق إلى ه نفس وقذ إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار

 المالية.

طي من أحد أيام من استالم طلب خ 10وحدات في غضون يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي ال .2

 ت الصندوق.% على األقل من وحدا25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا  أو الذين يمتلكون مجتمعين 

لى ع% 25ن يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعي .3

 ة وحدات الصندوق.األقل من قيم

ن خالل مع ثان في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما .4

الل خي ومن اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السعودية يتداول

نعقاد االجتماع اأيام من تاريخ  5مين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأ

لحاضرين دات، االثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوح

 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا  قانونيا .

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

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

 تقنية ائلوس عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصويذ ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا  

 

 من%  50 من كثرأ ملكيتهمفي حال التغييرات األساسية المقترحة يجب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة   .2

واسطة وسائل بالوحدات سواء  أكان حضورهم شخصيا  أم وكالة أم  مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع

 التقنية الحديثة.

 مالك الوحدات صوتا  واحدا  في اجتماع مالكي الوحدات.تمثل كل وحدة يمتلكها  .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)
 مقابل بدون العربية باللغة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

 ها،قيمت وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي يتضمن تقرير على الحصول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 وفقا يانهسر قبل التغيير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تغيير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوع

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار 

 لفعليةا واألتعاب الرسوم تظهر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 بخالف تقويميا، يوما 21 عن تقل ال بمدةاالنهاء  قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث



 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 والتزامات وندي عن مسؤوال   الوحدات مالك يكون ال منه، جزء أو الصندوق في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما

 الصندوق

 :خصائص الوحدات 16 )
 اكاالشتر ويكون .واحدة فئة من جميعها تكون القيمة متساوية الوحدات من محدود غير عددا   يُصدر أن الصندوق لمدير يجوز

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق في

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .ستثماريق االأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناد

 واإلشعارات والموافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخضع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب المحددة

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

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

ام وط وأحكالئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على شريلتزم مدير الصندوق بمتطلبات 

 الصندوق بحسب أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

، ق عاديالحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندو

هم قبل د وحداتالهيئة على التغييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداومن ثم الحصول على موافقة 

 سريان أي تغيير أساسي دون فر  أي رسوم استرداد )إن وجدت(.

 

 المهمة التغييرات: 

ما  قبل اليوم ( يو21)إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا  بأي تغييرات مقترحة، وذلك بفترة ال تقل عن 

 أي فر  دون أساسي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحقالمحدد لسريان التغيير. 

 (.وجدت إن) استرداد رسوم

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 ن التغيير.( أيام من سريا8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بأي تغييرات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

 

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

 إللكتروني اموقع وال إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع اإللكتروني للشركة

 ( أيام من سريان التغيير.10للسوق وذلك قبل )



  ريقة التي و بالطأاإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق

 ( أيام من سريان التغيير.10تحددها الهيئة وذلك قبل )

 خالل  للسوق شعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكترونياإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإل

 ( يوما  من سريان التغيير.21)

 ات متطلب اإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب

 الئحة صناديق االستثمار.

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

ير الصوندوق يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصوفيته. وموع ذلوك، فإنوه سويكون لمود

ريقوة عمليوة الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جليا  أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االسوتمرار فوي إدارتوه بط

وق، أو بب حوودوث بعووض التغييوورات فووي األنظمووة التووي تحكووم إدارة الصووندومالئمووة ومجديووة موون الناحيووة االقتصووادية أو بسوو

ذلوك بعود ون قبول هيئوة السووق الماليوة دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد موانخفض حجم الصندوق 

لصوندوق ام مودير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارئ آخر. وفوي حالوة توم اتخواذ قورار بتصوفية الصوندوق، فسويقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

 ( يوموا  21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصوفية إلوى هيئوة السووق الماليوة وموالكي الوحودات، علوى أن يكوون ذلوك قبول )

 تقويميا  من تاريخ التصفية.

  )لكي علوى مواسداد االلتزاموات المسوتحقة علوى الصوندوق مون أصوول الصوندوق وتوزيوع المبوالغ المتبقيوة )إن وجودت

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.

 وق ومودة يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مودة الصوند

 تصفيته.

 :مدير الصندوق 19 )
 . همسؤولياتو هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

 ص المرخ مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاا يعمل

 وذلك فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

  هم بما لمرخص لنصذ عليها الئحة األشخاا ايقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والوجبات التي

 معقول.في ذلك واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرا ال

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي 

 إدارة الصندوق .1

 إلدارية للصندوقعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات ا .2

 طرح وحدات الصندوق .3

كاملة  وأنها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتمالها .4

 وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 م كل  ر أكل مباشأدى مسؤولياته وواجباته بشم بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

 بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاا المرخص لهم. 

  صرفه تأو سوء  احتياله أو إهمالهالناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 أو تقصيره المتعمد.



  دوق، لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصنيجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات

سنوي  ر بشكلوضمان سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاط

 على األقل.

 يئة هيزود  يجب على مدير الصندوق تطبيق برنام  مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن

 لسوق المالية بنتائ  التطبيق عند طلبها.ا

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

ستثمار ندوق ايجوز لمدير الصندوق تكلي  طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي ص

بعة تااري  أتعاب ومصأي دفع مدير الصندوق يسيديره مدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و

 . لذلك

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 مدير لتعيين سبامنا تراه اجراء أي واتخاذ بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة (أ

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق

 األشخاا الئحة بموجب بذلك المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  .1

 .لهم المرخص

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

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .3

 لوائحه او النظام التزامب – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .4

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

)أ(  الفقرة من 5 يةالفرع الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ب

 أعاله.

 كامل بشكل تعاونال الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارسذ حال في (ت

 من األولى يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل من

 ووفقا اسباومن ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين

 .بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير

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

 أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .لهم المرخص االشخاا الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا طرفا بها كل 

 إهمال أو الاحتي بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو

 اتخاذ عن كذلك مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع



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

مين الحفظ سيدفع أو. للحفظ من الباطن للصندوق من تابعيه بالعمل أمينا   طرف ثالث أو أكثر أو اييجوز ألمين الحفظ تكلي  

 أي أتعاب ومصاري  تابعة لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ت ي من الحاالأ حال وقوع في مناسبا  تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (أ

 :اآلتية

الئحة األشخاا بذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توق  (1

 .المرخص لهم

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلغاء (2

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  نإلى الهيئة مطلب  تقديم (3

 .التنفيذية ظام أو لوائحهبالتزام الن -ا  تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ (4

 ة جوهرية.أهمي ذات اأنه -أسس معقولة بناء  على- ترى الهيئة أي حالة أخرى (5

ن تعيين أمي المعني فيجب على مدير الصندوق وفقا  للفقرة )أ( من هذه المادة،إذا مارسذ الهيئة أيا  من صالحياتها  (ب

مل من أجل كل كاالتعاون بش وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقا  لتعليمات الهيئة، كما

ألولى من تعيين ا( يوما  60)ـ تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال المساعدة على

ئة تقدير الهيلفقا  وو أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا  ومناسبا  

 ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.المحض

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

زل أمين عأن  معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (أ

 .تابيبشكل كالحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  و

الكتابي إلشعار اأمين الحفظ  من تسلم ( يوما  30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ب

 وقدير الصندمالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقا  لصادر ال

 ا كان ذلك، حيثمتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقلل

 .ضروريا  ومناسبا ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة

دير جب على معن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، وي اإللكتروني موقعه اإلفصاح فورا  فييجب على مدير الصندوق  (ج

 عام.دوق العيين أمين حفظ بديل للصنالصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بت
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 تمت والتي بها يقوم التي المراجعة لأعما إلى استنادا   المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

 أخالقيات متطلباتب المحاسب التزام تطلبت والتي السعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا  

هر. الجو األخطاء من ةخالي المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط لمهنةا

 في الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات تضمنت

 المستخدمة لمحاسبيةا التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضافة .المالية القوائم

 .المالية للقوائم العام العر  قييمت إلى باإلضافة

 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

قا  لما ابات وفمدير الصندوق بحق تغيير مراجع الحسسيكون أرنسذ أند يون  مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ 

حاسب عيين المتالحق في رفض  إدارة الصندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقيراه مناسبا  بعد أخذ موافقة 

 القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه -

 إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال -

ل مراجعة بشكهام المدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية إذا قرر مجلس إ -

 مر 

 إذا طلبذ الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
 .أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق 

 .يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين 

 لصندوقا لمدير يكون أن يجوز وال مشاعة(، )ملكيه الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 في مصلحة أيّ  عالموز أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو

 أو الباطن نم الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول

 ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين

 أو األحكامو الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا   كان أو

 .المعلومات مذكرة
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 إقرار من مالك الوحدات23)  
ندوق، مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصالعنا على شروط وأحكام الصندوق ولقد أطلعذ/اط

 /اشتركنا فيها. ذاشتركوأقر/أقررنا بالموافقة على خصائص الوحدات التي 

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 ليه.عهي أن يدفع شخص ماال  إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان  تعريف المضاربة:

دير ضارب )مالمشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( والموالمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة 

زعا  ربح موالصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون ال

 مله فقط.ده وعر المضارب جهبينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخس

 

 الضوابط الشرعية:

لشرعية تحكم الصندوق الضوابط ا ،الراجحي المالية في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 ل يلتزم مدير الصندوق باآلتي:في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألج .2

 تري.وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على المش –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

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

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

 ه.إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفس -

 ارية.الستثمال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته ا .3

دوق ت الصنتوقفه عن مزاولة نشاطه كالتوق  للتصفية إذا كانذ في موجودا ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

 المتاجرةو االستثمار يجوز الشركات وهذه .المباحة واألنشطة األغرا  ذات المساهمة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها

 الخنزير مولحو والتبغ الخمور شركات مثل المحرمة، واألنشطة األغرا  ذات المساهمة الشركات: الثاني النوع -ب

 الربوية، اتالسند في االستثمار وصناديق الخليعة، واألفالم المجون وشركات الربوية، والبنوك القمار وشركات

 .مطلقا   أسهمهاب والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات

 محرمة، أمور تعامالتها بعض في يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها التي المساهمة الشركات: الثالث النوع -ت

 ما المساهمة لشركاتا من( الثالث النوع) النوع هذا بشأن الهيئة قررت وقد. إيداعا   أو اقتراضا بالربا تعاملها مثل

 :يأتي

 :آلتيةا الضوابط المساهمة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم في والمتاجرة االستثمار في يراعى أن يجب: أوال  

 التعامل اجتناب تلتزم مساهمة شركات وجدت فإذا بالحاجة، مقيد الشركات تلك بأسهم التعامل جواز إن -

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

( ٪30)-األجل قصير قرضا   أم األجل طويل قرضا   أكان سواء– بالربا المقتر  المبلغ إجمالي يتجاوز أال -

 مبلغه، كان مهما محرا بالربا االقترا  أن علما   الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي من

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ

 اإليراد ذاه أكان سواء الشركة إيراد إجمالي من( ٪5) محرم عنصر من النات  اإليراد مقدار يتجاوز أال -

 يتم لم وإذا. لكذ غير عن أم لمحرم تملك عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن ناتجا  

 .االحتياط جانب ذلك في ويراعى معرفتها، في فيجتهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح

 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبني للنسب تحديد من ورد وما -

 حسب أسهمها ببيع هامن التخلص إلى المبادرة وجبذ السابقة الضوابط عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تغيرت إذا: ثانيا  

 . بتغيرها العلم تاريخ من يوما   تسعين االنتظار مدة تتجاوز أال على اإلمكان



 مالية قوائم قربأ إلى فيها والمتاجرة االستثمار في الدخول لجواز المقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة في يرجع: ثالثا  

 . مدققة غير أم مدققة أكانذ سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانذ سنوية للغر ؛ موضحة صادرة

 .أغراضها أو أنشطتها في محرم تعامل على نظامها ينص التي الشركات تأسيس في االشتراك يجوز ال: رابعا  

 ه،ريع بقصد السهم قتناءا: االستثمار ويعني- األسهم، في المتاجرة وفي االستثمار في المذكورة الضوابط الشركة تطبق: خامسا  

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

 في الوساطة الةح في كما( السمسرة) التوسط سبيل على لغيرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غيرها، بواسطة

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

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما للغير والتوكيل الغير

 الشرعية هيئةال ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولى: سادسا  

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ة أو في ق معنويأعيان أو منافع أو خدمات أو حقوتعري  الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا  شائعة في ملكية 

خدامها دء استملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاا، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وب

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 يكون الصك مجازا  من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.أن  .1

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

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

ت في لمحرما، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيرها من اأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد .3

 الشريعة اإلسالمية.

دي أو ت التعأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حاال .4

 التفريط.

 لضوابط اآلتية:يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد با .5

 د الصرف.روط عقإذا كانذ أصول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وش .أ

 إذا كانذ أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداولها. .ب

ر  من إصدار الصكوك فإن كان الغإذا كانذ أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغر   .ت

 يك األعيانر  تصكتصكيك الديون أو النقود أو هما معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغ

  ونحوه فال مانع من تداوله.

 

 

 

 

 

 

 

 



المملكة  -)يخضع هذا الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

 العربية السعودية(

 

 

 

  صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مفتوح( -عام )صندوق أسهم   

 مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

 (البالد لالستثمارأمين الحفظ )شركة 

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات
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 المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمارمذكرة 

صح باألخذ ات، ننننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلوم"

 ." بمشورة مستشار مهني

 



 إقرار

 

صندوق الموافقة عليها. ويتحمل مدير الوتمذ روجعذ مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

ة في لوارداوأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات 

مات لمعلوامذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال 

 مذكرة أن المعلومات والبيانات الواردة في ويؤكدون علىقرون الواردة في مذكرة المعلومات، كما ي

 المعلومات غير مضللة.

 

لية عن مسؤو وافقذ هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أيّ 

ن أي احة مصرمحتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها 

زء جأّي  مسؤولية مهما كانذ، ومن أّي خسارة تنت  عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على

 نيال تعومنها. وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه 

لشروط اأو تأكيد صحة المعلومات الواردة في  في باالستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 له.ن يمثمواألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو 

 

صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية  هاعتماد )صندوق الراجحي لألسهم السعودية( على أنتم 

.ة لشركة الراجحي الماليةالهيئة الشرعيمن قِبل  ةالمجاز  
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 ملخص الصندوق 

 صندوق الراجحي لألسهم السعودية الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1992أغسطس  5هـ الموافق 1413صفر  6باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 عالية     درجة المخاطر

 مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المؤشر اإلرشادي

 هدف االستثمار
وق المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندالسعي لتحقيق نمو في رأس 

 عن طريق االستثمار في األسهم السعودية.

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 5,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 2,000   اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 

 لاير سعودي 2,000   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

  واالسترداد
 وم ما قبل يوم التعاملالساعة الخامسة عصرا في الي

 من األحد إلى الخميس أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

  

يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخامس 

التالي ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد، أو الوقذ الذي تكون فيه جميع 

الوسائل والتراخيص )إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير 



 الصندوق.

 % من مبلغ االشتراك 2أقصى  بحد    رسوم االشتراك

  من إجمالي أصول الصندوق% سنويا  1.75 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

لووألوراق سوونويا  موون قيمووة األصووول % 0.02يتحموول الصووندوق رسوووم حفووظ تعووادل 

الماليووة التووي يووتم حفظهووا فووي السوووق السووعودية، ويتحموول رسوووم حفووظ تتووراوح بووين 

ق الماليووة التوي يووتم حفظهوا فووي لوألوراسونويا  موون قيموة األصووول %( 0.15-0.07%)

 األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

والتوي  ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكوز اإليوداع

 .من الممكن أن تتغير من وقذ ألخر.

 رسوم التعامل 

بيع ة عن صفقات وعمليات شراء ويتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتج

سواق واأل األوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء

 المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 رسوم أخرى

سوم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ور

ق الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوالحفظ ورسوم النشر والرسوم 

 بشرط أال يتجاوز إجمالي ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخرى،

نسبة المصروفات األخرى )باستثناء مصاري  التعامل والحفظ والضرائب( 

في حال كانذ  150,000% من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )0.25

 .ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقطنسبة الرسوم أقل من 

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 صندوق الراجحي لألسهم السعودية الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيووووام قبووووول طلبووووات االشووووتراك 

 واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

ى جميوع الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إلوهي فترة بداية  فترة الطرح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

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

 الصندوق االستثماريهو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء  المؤشر االسترشادي

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 وحدات صندوق االستثمار واستردادها األيام التي يتم فيها بيع يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

 ها.بقيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من الشركات المستثمر  إجمالي أصول الصندوق

الفعليووة المحملووة علووى إجمووالي أصووول الصووندوق بعوود خصووم كافووة االلتزامووات والمصوواري   صافي قيمة أصول الصندوق

 الصندوق.



 حصة المالك في صندوق االستثمار الوذي يتكوون مون وحودات بموا فوي ذلوك أجوزاء الوحودة  وحدة االستثمار )الوحدة(

 وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 أو الزميلة لمدير الصندوق المدراء، المسؤولون ، الموظفون والشركات التابعة األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق مستثمر/عميل/مالك الوحدة

مسوووووتثمر مؤهووووول/ مسوووووتثمرون 

 مؤهلون

ة أي شخص طبيعي/ أشخاا طبيعيون، أو اعتباري/ اعتبواريون تقور لوه/لهم أنظموة المملكو

 بهذه الصفة.

هوووي الضووووابط والنسوووب الماليوووة التوووي تتبعهوووا الهيئوووة الشووورعية لمووودير الصوووندوق لتصوووني   الضوابط الشرعية

 بها. الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار

امووا  عتووي يووتم طرحهووا طرحووا  االصوودارات أو االكتتابووات األوليووة العامووة ألسووهم للشووركات ال الطروحات األولية

 لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

طروحوة هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق فوي االكتتواب فوي أسوهم جديودة م حقوق األولوية

 وقذ اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

ندات أو ماليوة أخورى )أسوهم وسوهي أداة مالية أو عقد تشوتق قيمتوه مون قيموة أصوول حقيقيوة  عقود المشتقات

ة إلوى وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلوك العقوود الماليوة مودة زمنيوة محوددة باإلضواف

عقوود ) سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البوائع والمشوتري ومون هوذه ال

(، Forwards(، العقوووود اآلجلوووة  )Options(، عقوووود الخيوووارات )Futuresالمسوووتقبليات )

وأي عقووود مشووتقات أخوورى، علووى أن تكووون متوافقووة مووع الضوووابط SWAPالمبووادالت ) )

 الشرعية للصندوق.

سوويولة قصوويرة األجوول و تعتبوور الوظيفووة األساسووية لهووذه األدوات إيجوواد ال هووي أدوات الوودين  أدوات أسواق النقد

لتوي قصويرة األجول وا واألفوراد والحكوموات مون أجول مواجهوة احتياجاتهوا النقديوة للشوركات

 ارةالعقوود المتوافقوة موع الضووابط الشورعية المرابحوة والمضواربة والوكالوة واإلجو تشومل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

و هووي صووناديق اسووتثمارية ذات طوورح عووام والموافووق عليهووا موون قبوول هيئووة السوووق الماليووة أ صناديق أسواق النقد

األقول  تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي علوىهيئات 

واق لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسوي فوي أدوات أسو

 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صووناديق االسووتثمار المتداولووة / 

 لةالصناديق العقارية المتداو

هي صناديق استثمارية مقسمة إلوى وحودات متسواوية يوتم توداولها فوي سووق األوراق الماليوة 

خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليهوا مون قبول هيئوة السووق 

المالية أو هيئات تنظيميوة خليجيوة و/أو أجنبيوة وفقوا لتنظويم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي 

لك المطبوق علوى صوناديق االسوتثمار فوي المملكوة، علوى أن تكوون متوافقوة موع على األقل لذ



 الضوابط الشرعية للصندوق.

و أهي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنوه مون الممكون أن توؤثر علوى أصوول الصوندوق  الظروف االستثنائية 

ة التنظيميوووأهدافوووه بشوووكل سووولبي نتيجوووة أي مووون العوامووول االقتصوووادية و/أو السياسوووية و/أو 

 المتغيرة.

صناديق االسوتثمار ذات الطورح 

 العام

هووي صووناديق اسووتثمارية مرخصووة وموافووق عليهووا موون قبوول هيئووة السوووق الماليووة أو هيئووات 

لوذلك  تنظيمية خليجية و/أو أجنبيوة وفقوا لتنظويم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي علوى األقول

 مع الضوابط الشرعية للصندوقالمطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة 

ل السووق هي جميع األسواق التي يتم تداول األسهم بها في المملكوة العربيوة السوعودية وتشوم أسواق األسهم السعودية

 م.الرئيسي تداول وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي يتم من خاللها تداول األسه

ن على جميع السولع والخودمات التوي يوتم شوراؤها وبيعهوا مو هي ضريبة غير مباشرة تُفر  ضريبة القيمة المضافة

 قبل المنشآت.

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1

 الصندوقاسم  (أ

 ي صندوق الراجحي لألسهم السعودية ي

Al Rajhi Saudi Equity Fund 

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 .م28/02/2021 تحديث لها بتاريخوتم إجراء آخر . هـ 1992يوليو  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م07/02/2009على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ السوق المالية ئة هيالحصول على موافقة تم 

 صندوق المدة  (د

 .غير محدد المدة صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح

 صندوقالعملة  ـ(ه

رى ي عملة أخرين بأعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، وتقبل اشتراكات المستثم

ي تحويل غبون فمن العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاريخ، ويتحمل الرا

 لة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.استحقاقاتهم بعملة غير عم

 ه:ستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

ل ل من خالتحقيق نمو طويل األجل لرأس الماصندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى 

 للصندوق. الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة ةق األسهم السعودياسوأ بشكل رئيسي فياالستثمار 

 الصندوق كأداة لقياس أداء االسترشادي المؤشر استخدام يتم حيثيسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشر اإلرشادي  

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

رشادي )ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة ستو يمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإل أسواق األسهم السعودي

www.alrajhi-موقع الشركة  في  مع الضوابط الشرعية( من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق

capital.com  

وزعة في اح المولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرب

 الصندوق.

 

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

 سوهماأل أسوواق فوي المدرجوة الشوركات أسوهم فوي رئيسوي بشوكل االسوتثمار طريوق عون االسوتثمارية أهدافوه الصندوق يحقق

 .األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك يشمل وقد السعودية

  تثماراالسز تركية سياس (ج

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


 يوضح ماك رئيسي، بشكل السعودية األسهم أسواق في المدرجة الشركات أسهم في االستثمار على الصندوق سياسية تتركز

 :الصندوق في االستثمارات تركيز سياسة التالي الجدول

األعلى الحد األدنى الحد  االستثمار نوع   

والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و 0% 50%  

30% 0% 
 اتواالستراتيجي األهداف ذات عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق

  ةالمتداول صناديقوتشمل ال المماثلة

 متداولةال يةالعقار الصناديقمتداولة وتشمل الاألوراق المالية المطروحة طرحا  عاما  / 0% 15%

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

 .االستثنائية الظروف ظل في النقد

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

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

 الدولة عملة سبح األخرى العربية المالية األسواق من أي في االستثمار إمكانية مع )ج( الفقرة في سابقا   المذكورة

 في المدرجةو المستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول قيمة صافي من% 10 أقصى وبحد بها المستثمر

 وقالس تقييم إلى افةباإلض السعودية األسهم بأسواق المدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس األخرى العربية المالية األسواق

 المصدرة المالية قاألورا في االستثمار للصندوق يمكن كما والنظامية، والسياسية االقتصادية العوامل حيث من المستهدف

 تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق أو تابعيه أو الصندوق مدير قبل من

  لصندوقلة ستثمارياالاذ قرارات تخا رضبغتخدامها اسندوق الصدير لمن يمك تيدوات الألاليب واسألت واالاملمعا ـ(ه

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

 تحقيق بهدف ةالمالئم االستثمار أساليب تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى والمحاسبية

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

 .سنوي

 

 

ث حدة من ثالدده واوسيكون الحد األدنى للتصني  االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما تح

 -BBBفتش /Baa3ديزمو /-BBBالدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز من وكاالت التصني  االئتماني

واق النقد ناديق أسمع أطراف نظيرة غير مصنفة. وسيكون االستثمار في صأو/و ولن يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد 

بالصندوق  متعلقةالسيولة والمخاطر الذات الطرح العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء  على األداء و

ي وأ ماروسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظير حسب القيود المنصوا عليها في الئحة صناديق االستث

 تعديل عليها.

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

 التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوماتلن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير 



 .ستثمار فيهااال ندوقللصن يمك تير الخألول اصألة أو الماليوراق األوع ان علىأي قيد آخر  (ز

  تلوك المفورو ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول التي يمكن للصندوق االستثمار بها غيور

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

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

 .صناديق آخرون

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

 يتجاوز على أن ال تعديل عليها، أيأو والئحة صناديق االستثمار  الصندوق وأحكام االستثمار المحددة في شروط

قداره ا ممجتمعه ماالستثمار في الصناديق المطروحة طرحا  عاما  األخرى و الصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من 50%

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

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

 االسترداد طلبات تغطية لغر 

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

 ف نظير. أي طر سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل مع

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

 صندوقهداف الأمدير الصندوق اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم التي تحقق  على

دير مك بذل المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذل

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

 ما لم  ع معينافية أو صناعة أو قطاعدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغر

 ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

 القرارات والتقارير الجهورية التي يكون الصندوق طرفها فيها الموافقة على جميع العقود و 

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

 صناديق االستثمار 

 الصندوق  مدير االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى

واألنظمة  للوائحاالتزام مدير الصندوق بجميع  اإلرهاب لديه، للتأكد منومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل 

 المتبعة.

 ينه.إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعي 

 الئحة قة باكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العال التأكد من

 صناديق االستثمار.



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

 الئحة صناديق االستثمار.وأحكام  ،المعلومات و المستندات ذات العالقة

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 رعيةستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشالمؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر 

 (  (S&P Saudi Shariah Index.  

   capital.com-www.alrajhi معلومات المؤشر في الموقع التاليويمكن االطالع على 

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

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

لتحوط من ومتطلبات ا لغر  اإلدارة الفعالة للمحفظة وتحقيق األهداف االستثمارية للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة

 من٪ 10 لكذ يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن علىالمخاطر المتعلقة باستثمارات الصندوق 

 .الصندوق أصول قيمة صافي

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

 ه مون يعتبر الصوندوق صوندوق اسوتثمار عوالي المخواطر، وتبعوا  لوذلك يجوب علوى موالكي الوحودات أن يكونووا علوى بينو

 لها أثر سلبي على أداء الصندوقالمخاطر الرئيسة التي قد يكون 

 غيور ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سووف تتحقوق وذلوك ألن ظوروف السووق وطورق التوداول فوي ت

 بلي. ال يعتبر ضمانا  لألداء المستق للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 

  ؤشر قارنة بالمم الصندوق أو أن أداء خسائر كبيرةأي تكبد  تتحقق أو أنه لن يتماألرباح سوف بأن ال يوجد ضمان

 .االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  كيةبنديعة وال يعتبر بمثابة  االستثمار في الصندوق أنيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 

 أقول سترداد وقد يكون مبلغ االما يخسرون جزءا  من أو كامل استثمارهم، يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم رب

ع موالكي . وقد تنخفض قيموة االسوتثمارات الرئيسوة للصوندوق وربموا ال يسوتطالصندوقفي به  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة 

شوتمل وال يجب أن يأخذ مالكي الوحودات المحتملوين فوي االعتبوار قبول االسوتثمار فوي هوذا الصوندوق عوامول المخواطر والتوي ت

 تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفوي الوقوذ ذاتوه ال يوجود أي 

تأكيد أو ضمان بوأن الصوندوق سويحقق أداء  إيجابيوا. وينبغوي أن يكوون المسوتثمر علوى علوم بالمخواطر التوي ينطووي عليهوا هوذا 

درك أن جميووع األسووهم عرضووة لالرتفوواع واالنخفووا  تبعووا لعواموول النمووو لتلووك النوووع موون االسووتثمارات. كمووا أن المسووتثمر يوو
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الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية. ومودير الصوندوق سيسوعى قودر اإلمكوان للتقليول مون مخواطر هوذه 

 ندوق تبعا لظروف السوق.التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في الص

 مخاطر القطاع

ام اع، بشكل عقد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا  للتغير في ذلك القط

 مقابوول يكووونال يوتم التركيووز علووى االسووتثمار فوي أحوود القطاعووات بعينووه إال فووي حوال توووافر فوورا نمووو كبيورة لووذلك القطوواع وبال

 الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا .

 مخاطر العمالت

تشوكل  ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخواطر التوي تتعلوق بوالعمالت، فوإن انخفوا  قيموة أي مون العموالت التوي

دان دد مون البلوستثمار في عقوام استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاالت اال

 المختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 مخاطر االئتمان

م رغبوة في حال استثمار أصول الصوندوق فوي صوناديق البضوائع فهنواك مخواطر ائتمانيوة تتمثول فوي إمكانيوة عودم قودرة أو عود

 ائيا .لوقذ المحدد أو عدم إمكانية السداد نهالطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في ا

 المخاطر االقتصادية

مر فيهوا ينطوي االستثمار في الصندوق علوى درجوة عاليوة مون المخواطر الناجموة عون التوزيوع الجغرافوي لألسوواق التوي يسوتث

كوون لوه مووال، قود يالصندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها األ

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 

 

 مخاطر عدم الشرعية

يئوة لشرعية للهتتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحذ غير متوافقة مع المعايير ا 

 سوتبعاد عودداالشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم، إضوافة إلوى أن 

جعوول ية لعوودم مطابقتهووا للضوووابط المحووددة موون الهيئووة الشوورعية الخاصووة بموودير الصووندوق موون شووأنه أن موون الشووركات كنتيجوو

 استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

 و إذا كانوذأيتعر  الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة فوي أسوواق األسوهم 

لوذي يضوطر % أو أكثر من القيمة الصافية ألصوول الصوندوق إلوى الحود ا10قيمة الوحدات المستردة في أي يوم تعامل تعادل 

 معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق. 

 المخاطر القانونية

لمخواطر أتي تلوك اوتو ،ظمة واإلجوراءات القانونيوةقد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األن 

راد أو موون الشووركات التووي اسووتثمر فيهووا الصووندوق واحتماليووة تعرضووها للمخوواطر القانونيووة والمقاضوواة موون قبوول دعوواوى األفوو

 الشركات.

 األخرى االستثمارات مخاطر



 العقارية يةاالستثمار والصناديق المتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات في الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغر  

REITs، وقود بوذالثا والودخل النقود أسووق مثول التقليديوة األصوول فئوات مون خطوورة أكثور عموموا االسوتثمارات، هوذه وتعتبر 

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض

 التمويل مخاطر

 سبابأل المحدد الوقذ في المبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغر  تمويل على الصندوق مدير حصول حال في

 دوقالصون أصوول علوى يوؤثر قود مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير إرادة عن خارجة

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 فيهووا سووتثمري والتووي ائتمانيووا المصوونفة غيوور الثابووذ الوودخل أدوات فووي باالسووتثمار المتعلقووة المخوواطر الوحوودات مووالكو يتحموول 

 أي أن يووثح. الصووندوق موودير بووه يقوووم الووذي الووداخلي االئتموواني والتصووني  التقووويم ثووم والتحليوول، البحووث علووى بنوواء الصووندوق

 ريوؤث مموا الصوندوق أصوول قيموة صافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما الثابذ الدخل أدوات لمصدري المالي الوضع في ضع 

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا

 الناشئة األسواق مخاطر

 فوي لتوأخرا أو باإلخفواق مرتبطة مخاطر على تنطوي قد والتي ناشئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 طياتوه نبوي يحمول قود األسوواق هوذه مثول فوي االسوتثمار أن كموا. الماليوة األوراق حفوظ وأمانوة وتسوجيل السووق صوفقات تسوية

 متركوزا يكوون دةعوا الناشوئة األسوواق فوي السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى مخاطرا

 قودرا صوندوقال يواجوه فقود الناشئة األسواق في تستثمر مالية أوراق في استثمر حال في ولذلك،. الشركات من محدود عدد في

 وسوعر الصوندوق أداء علوى سولبا يوؤثر قود مما تطورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر

 .وحداته

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسوعر قالصوندو أداء توأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي ومهارات قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 ؤثرتو قود شخصوية مصولحة بسوبب الصوندوق مودير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر

 السياسوية وأ االقتصوادية الظوروف فوي والتغيورات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قود مموا رالمصود بوضوع يتوأثر األصول ذلوك إن حيوث المصودر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهمه قيمة انخفا  إلى يؤدي

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف  مراعاةمع  االشتراك بالصندوق، الصفة بهذه المملكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

خالل  من ماللتنمية رأس ال يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

  .أسواق األسهماالستثمار في 



 األرباح توزيع سياسة (ب

 ي الصندوق.فلموزعة اتوزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو 

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

391.97 19.38 26.48 10.46 

 

 

 

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

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
10.46% 11.44% %2.75 8.21% -12.78% 1.61% 30.48% %11.37  1.00% 13.67% 

 

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

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

10.46 11.44% 2.75% 8.21% -12.78% 
 الصندوق

12.35 11.37% 3.89% 10.56% -14.98% 
 المؤشر اإلرشادي

 

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 ق.في الصندو لموزعةالن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح 

  لصندوقا تقارير( 5

ل لوك مون خوالوذ مقابلدون لى نسخ من هذه القوائم يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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


 .الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل 

  تها، صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمالحصول على تقرير يتضمن

 يوم من كل صفقة. 15وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 فقا وريانه ا التغيير قبل ساإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذ

 لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

 ية الفعل الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

 يميا، بخالف يوما تقو 21برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن  االشعار

 المعلومات عليها. ومذكرةاألحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام 

 على  لوحدةمالك ا في شروط وأحكام الصندوق، إال في حالة تم االتفاق معالسترداد في األوقات المحددة دفع عوائد ا

 .أوقات مختلفة أو تعذر ذلك نظرا  لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

 أو ربحية  ألداء بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان االستثمار في الصندوق على مسؤولية المستثمر

قيمة  فا  فيألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخ

 التعدي أو م أوسياالستثمارات المدارة أو انخفا  في أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الج

 التقصير.

   ون عن دي فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال

 .والتزامات الصندوق

  األخرى  التصالايقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو االلكتروني وبيانات

ي مسؤولية أئه من يتم إعفاا فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الصندوق الصحيحة، بم

م عن عد ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر

ن عتي تنشأ تتعلق باالستثمارات أو تلك المالك الوحدات بكش  الحساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تزويد 

ب أو الحسا عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كش 

 اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

  ن لك القوانيخضع لتأن يإذا كان مالك الوحدات خاضعا  لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه

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

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

ق لصندوق الحمدير ايعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ل

ة ومالئمة ة عمليفي تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جليا  أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارته بطريق

حجم  انخفض بب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندوق، أوومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

يئة السوق هاشعار  ن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعددون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق 

 :ات التاليةالخطو م مدير الصندوق باتخاذالمالية أو ألي سبب طارئ آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو



 ( 21)ك قبل إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات، على أن يكون ذل

 يوما  تقويميا  من تاريخ التصفية.

 مالكي  ىت( علسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية )إن وجد

 ق.الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندو

  ندوق دة الصميجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء

 ومدة تصفيته.

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

تعواب % سنويا مون إجموالي أصوول الصوندوق. وتحتسوب هوذه األ1.75يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 

 عند كل يوم تقويم ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي. 

 رسوم أمين الحفظ

السوعودية،  الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي السووقلوألوراق سنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل    

ألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي األسوواق لوسونويا  مون قيموة األصوول %( 0.15-%0.07بوين ) ويتحمل رسوم حفوظ تتوراوح

 الخليجية والعربية األخرى. 

 قذ ألخر.مكن أن تتغير من وال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الم

 الضرائب

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

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

 رسوم التعامل

ت يتحموول الصووندوق عموووالت ورسوووم التووداول الناتجووة عوون صووفقات وعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب العموووال

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

 رسوم أخرى

لرقابيوة اجعوة ورسووم الحفوظ ورسووم النشور والرسووم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المرا

الي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخورى، بشورط أال يتجواوز إجمو

% مون متوسوط صوافي قيموة األصوول 0.25نسبة المصروفات األخورى )باسوتثناء مصواري  التعامول والحفوظ والضورائب( 

 في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000السنوية أو )

 

 

 

دفعها من قبل  وقت، واالتعابو العموالتو الخدماتل مقابب حسة كيفيع م،  المصاريفو الرسوم جميعح يوض جدول (ب

 .صندوقال



 اإلدارة  رسوم

وتحتسب % من اصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي 1.75

و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل تراكميا  بشكل يومي

 شهر ميالدي

مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

ر يتحمل الصندوق نصيبه منها بقد، سنويا   لاير 60,000  أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل

 

مبلغ ثابذ على أساس سنوي  ،  سنويا   لاير 35,000   أقصى بحد

  وتحسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم المؤشر االسترشادي

 

تحتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ، لاير سنويا   26,500

 بشكل نص  سنوي وتدفعمن أصول الصندوق  تخصم

 رسوم النشر في موقع تداول 
مبلغ ثابذ على أساس سنوي  ،  سنويا   لاير 5,000    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا تحسب بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
ي تحسب بشكل يوممبلغ ثابذ على أساس سنوي ،  سنويا  لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب رسوم مصاري  الحفظ و خدمات الحفظ

مصاري  يتحملها صندوق االستثمار 

 تتعلق بالتمويل

 ال يوجد

مصاري  تتعلق بتسجيل الوحدات أو 

 الخدمات اإلدارية األخرى

 ال يوجد

تقديم خدمات تتعلق أتعاب مستحقة مقابل 

 بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

رسوم أو مصاري  أخرى يتم تحميلها 

على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من 

 أصول الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة المضافةل*جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 

 

دفعها مالكو ي التي الملكيةونقل  االستردادو االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل (ج

 .المقابل ذلكالوحدات، وطريقة احتساب 

 حدك% 2 بمعدل مستردة غير بالصندوق اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

 .النسبة هذه خفض الخاا لتقديره وفقا   الصندوق لمدير ويجوز. اشتراك كل قيمة من أقصى

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد



 مالكل الصندوق أو من قب أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو المصاريفو رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه

 .أساس عملة الصندوق ىالوحدات عل

 لصندوقا وحجم سعودي لاير 100,000 المستثمر المبلغ أن بافترا  أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

 %.10 يعادل المالية السنة نهاية في المحقق والعائد سعودي لاير مليون 10 يعادل

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق 

 بالريال السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر 

 بالريال السعودي 

االشتراك رسوم * - 2,100 

الحفظ رسوم  3,675 36.75 

المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة  60,000 600 

الحسابات مراجع  رسوم  36,750 367.50 

التوزيع مصاري   50,000 500 

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 52.50 

االسترشادي المؤشر رسوم  31,500 315 

الصندوق ادارة رسوم  183,750 1,837.50 

**السنوية والمصاري  الرسوم مجموع   378,425 3,784 

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

 السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي

 106,215.75 10,621,575.00 المالية

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

م عليها رسو ال ينطبق ما عدا الرسوم المعفاة أو التيفيأعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة في المثال **جميع الرسوم 

 .الضريبة

 

 

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل وتقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

 

 .يها األرباح المستحقةمضافا  إل إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 بها المشاركة تمذ لتيااألسهم  تقويم وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم ذاإ

أو سعر  االكتتاب رسع على بناء المالية الورقة وتداول االكتتاب بين ما الفترة فيوحقوق األولوية  األولية الطروحات في

 وحداتها قيمة افيص خالل من تقويمها سيتم ذات الطرح العام،االستثمار  صناديق في االستثمار حالة فيالحق المكتتب به، و

ما استثمارات أ عنه معلن سعر خرآ اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال فيو المعلنة

 .للصفقة  سميةاإل للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقضية الفترة عائد احتسابالصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم 

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 الفقرة في إليه رةاالشا تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

، الخامسة الساعة قبل أعاله )أ(  .التعامل مليو التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساء 



 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

ساب حالمتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو سيتم توثيق وتعويض جميع مالكي الوحدات 

% أو أكثر من 0.5سعر وحدة بشكل خاطئ .  كما سيتم إبالغ الهيئة فورا  عن أي خطأ في التقويم أو التسعير تشكل نسبته 

 ق.سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا  في موقع الراجحي المالية وموقع تداول وفي تقارير الصندو

 .االستردادو االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

 المصروفات اقصا  ن المستحقات ناقصا   األصول إجمالي): التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب 

 أصول قيمة افيص تقويم ويتم. العالقة ذي التقويم يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد إجمالي على مقسومة (المتراكمة

 بأسعار عوديالس الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 الوحودة سعر شرن ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم في مساء   الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع في

 

 

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 م.1992طس أغس 5الموافق  هـ،1413صفر  6عمله في  الصندوق بدأ وقد المدة محدد غير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق

 لاير سعودي 100سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

)يوميا   تعاملوم في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوالتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

لبات ستالم طال. وسيكون آخر موعد التعاملبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم من األحد إلى الخميس( 

 .عاملالت السابق ليوميوم العمل من  مساء   الساعة الخامسة والتحويل قبلاالشتراك واالسترداد 

 مكانو للملكية ألدنىا الحدو االستردادو لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستروا االشتراك إجراءات تحتويأن  يجب (ج

 .)حيثما ينطبق) الملكيةأو نقل  االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين المدةو الطلبات تقديم

شتراك اإلضافي للرصيد والحد األدنى لال، وهو الحد األدنى االف لاير سعودي 5000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

رام  للب النسب هذه خفض الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  2000لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  2000

 االدخارية واالستثمارية.

ل ساعات تمدة خال عن طريق فروع الشركة المعيوميا   التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو

فرها شركة لتي تواالعمل الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية 

 الراجحي المالية.



م فيهوا توالتوي  عامولتلنقطوة السيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل إقفال العمول فوي اليووم الخوامس التوالي 

ة حدات متووافرتحديد سعر االسترداد، أو الوقذ الذي تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص )إن وجدت( المناسبة لتحويل الو

 لدى مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

ييرات ل أي تغالمطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصوسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات بالمعلومات 

ظهر فيه لطلب يافي المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند 

 جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

 قاستثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندو ـ(ه

لصوالح  لنقوداق اسووأ صوفقاتو أموال االكتتاب المستلمة خالل فترة الطرح األولى سيتم استثمارها في صناديق أسوواق النقود

ى ، إلولمملكوةخوارج ا ة، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسالمستثمرين بالصندوق

 .أو الوقذ المحدد لبدء عمل الصندوقإلى الحد األدنى المطلوب حين الوصول 

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق

قيمة  صافيل ىكحد أدن يعادلها امعودي أو س لاير ماليين 10ب متطلتيفاء اسمان لض الالزمة التصحيحية اإلجراءات (ح

 .أصول الصندوق

ص ية فيما يخالمال يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق

عودي س( ماليين لاير 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتطلب الالزم 

 دوق فوقالنظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصنسوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات 

جراءات فقا  إلوالحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق 

 اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.

 .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 طلبذ هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 يملكهوا التوي ىاألخور األصوول أو الماليوة األوراق موع التعامول فيهوا يوتم التوي الرئيسوة السووق فوي التعامل تعليق تم إذا -

 إلى نسبة ةمهم أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

ويحودث  استرداد الوحدات كحود أقصوى إلوى يووم التعامول التوالي.يجوز لمدير الصندوق تأجيل  .الصندوق أصول قيمة صافي

 ( أو أكثور مون%10) ذلك، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامول

 صافي قيمة أصول الصندوق.

ة والمبوررات مع االخذ باالعتبوار المودة الضوروريفي حال تعليق تقويم الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة 

 لوحودات فوورااومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية وموالكي 

 نفسوها طريقوةبأي تعليق موع توضويح أسوباب التعليوق، وإشوعار هيئوة السووق الماليوة وموالكي الوحودات فوور انتهواء التعليوق بال

 .تروني للسوقالمستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللك



 االشوتراك هوذا علوى يترتوب أنوه الصوندوق مودير رأى حوال في الصندوق في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

 موالكي مصولحة يحقوق االشوتراك طلوب رفوض كوان إذا أو األمووال غسول مكافحوة نظوام أو الماليوة السووق هيئة للوائح مخالفة

 .الحاليين الوحدات

ل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي  .ستؤجَّ

ة كل طلب يتم معاملو الطلب استالم أولويةفي حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

لعمالء التي تم ا% سوف يتم تنفيذ طلبات 10على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد 

ن الوحدات ع ضذ قيمة. فإذا انخفاألسبقية بحسباستالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد 

 صندوق، فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكاملبال لالستمراروب الحد األدنى المطل

  :خصائص الوحدات( 8

 ون االشوتراكيجوز لمدير الصندوق أن يُصدر عددا  غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها مون فئوة واحودة. ويكو

 في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

داد نتهواء مون إعووسويتم اال المراجعوة بإعداد تقارير ماليوة سونوية والتوي تتضومن القووائم الماليوة السونوية الصندوق مدير سيقوم

كمووا يقوووم  وق،ن نهايوة السوونة الماليووة للصوندموو يومووا  ( 70) سووبعين التقوارير السوونوية وإتاحتهوا للجمهووور خووالل مودة ال تتجوواوز

عودادها مون إ نتهواءاالي وسيتم الصندوق أيضا  بإعداد تقارير مالية أولية والتي تتضمن القوائم المالية األولية بشكل نص  سنو

  يوما  من نهاية فترة التقرير. (35) خمسة وثالثون وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 يأ خالل من أو( ونياإللكتر البريد أو/و البريدي العنوان) للمستثمر المسجل العنوان على بالصندوق الخاصة اإلشعارات ترسل

 وذلك إلشعارا أو التقارير في أخطاء أية اكتشاف حال في الصندوق مدير إخطار ويجب. اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة

 الصادرة التقارير صبحت ذلك وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلك إرسال تاريخ من تقويميا   يوما   (45) وأربعون خمسة فترة خالل

 .وحاسمة نهائية الصندوق مدير عن

 .1993-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

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

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

دون ب (لكترونييد اإلالبريتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو 

 مقابل بناء  على استالم طلب خطي منهم بذلك. 

 

 

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


 

 

 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

ينطبوق علويهم التعريو   ينمسوتقل عضووينبيونهم أعضواء مون أربعوة  الصوندوق مجلوس إدارة مكوون مونيشرف على  -1

تاليووة الووارد فووي قائمووة المصووطلحات المسووتخدمة فووي لوووائح الهيئوة، ويتكووون مجلووس إدارة الصووندوق موون األعضوواء ال

 أسمائهم:

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

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

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

 )السيد / عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

قبل   .لمالية والمراجعةعاما من الخبرة في األعمال المصرفية وا 14لشركة الراجحي المالية، ولديه أكثر من  هو المدير المالي

صرف مأنه عمل سابقا في  األردن، كما -انضمامه للراجحي المالية، كان يشغل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي 

 حمدأ .وشركة ديلويذ وعمل أيضا في الصندوق السعودي للتنمية PwC ودية، وقبل ذلك كان يعمل في شركةالسع -الراجحي 

 ودرجة األمريكية، المتحدة الواليات - ستيذ ميسوري ايسذ ساوث جامعة من األعمال إدارة في ماجستير شهادة على حاصل

للمحاسبة، وقد  كاليفورنيامن مجلس  (CPA) معتمد عام محاسب أيضا أحمد. سعود الملك جامعة من المحاسبة في البكالوريوس

 د.حضر البرنام  التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفور

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

اجسوتير مون يحمول شوهادة الم، 2010منوذ شوهر سوبتمبر  أمين الهيئوة الشورعية ومودير اإلدارة الشورعية بشوركة الراجحوي الماليوة

رقابة عمل في ال ،المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويحمل بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها

ت الشوورعية بمصوورف الراجحووي، كمووا عموول فووي جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود اإلسووالمية، لووه مسوواهمات فووي مجووال االستشووارا

 في الجمعية الفقهية السعودية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات. الشرعية وهو عضو

 

 )عضو مستقل(السيد/ طارق بن عبدهللا الرميم 

طارق مؤسس وشريك تنفيذي لشركة شركاء وتر األعمال التجارية، وهي شركة استثمارية خاصة لها مكاتب في الريا   

وصندوق تالل الملقا السكني، وشركة تأثير المالية، وهي شركة مرخصة  رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك ودبي.

وهو نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسي (،  من هيئة السوق المالية.

صندوق التنمية الصناعية السعودي، بدأ مسيرته العملية مع  وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة األمثل للتمويل.

وأيضا منصب كبير المصرفيين في   AG  Deutsche Bankوقد شغل سابقا  منصب رئيس قسم إدارة األصول الثروات في 

BNP Paribas Corporate& Investment Banking.  حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن



وس في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية بورتالند، كما يعد طارق مستشار مالي مرخص من لألعمال، وشهادة البكالوري

 وزارة التجارة واالستثمار.

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  العزيز عبدالسيد/ 

منذ  ثمار التجاريةالعمير حاليا  منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالست العزيز عبد بن صالح بن العزيز عبد االستاذ يشغل

لديه ولمالية، ام وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيسا  إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي 2012عام 

ي فجلس ادارة شغل منصب عضو مسنه في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما ي 15خبرة تزيد عن 

ة، ة والصناعيلتجاريصندوق الراجحي ريذ وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات ا

 .حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جني ، سويسرا

 

 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.

على  -ك ويشمل ذل ،الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا  فيها والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة -

شمل يوال  ،لحفظاللصندوق، وعقود تقديم خدمات  على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – سبيل المثال ال الحصر

 .المستقبل وم بها فياستثمارات قام بها الصندوق أو سيق شأن أي في لقرارات االستثماريةل ا  العقود المبرمة وفقذلك 

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويذ المتعلقة بأصول الصندوق. -

 .دوقالصنمدير يفصح عنه مصالح  عار ت المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلك مناسبا ، اإلشراف، -

لديه  ابقة وااللتزامالمطوااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنويا  على األقل مع لجنة المطابقة االجتماع -

 - لحصراالمثال ال  لى سبيلع -، ويشمل ذلك القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة جميعالصندوق لمراجعة التزام 

 .الئحة صناديق االستثمار عليها فيالمتطلبات المنصوا 

 ه(أم غير كان عقدا  أسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر التأكد -

ا من توافق مالتأكد إضافة إلى  ،إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام يتضمن

 .ثمارالئحة صناديق االست أحكام سبق مع

 اديق االستثمارالئحة صنألحكام  يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا   من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما التأكد -

 .ومذكرة المعلومات وأحكام الصندوق وشروط

 الوحدات. مالكي مصلحة يحقق وبما ومهارة وعناية وحرا واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -

 تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. تدوين محاضر االجتماعات التي -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

ضاء المستقلين لاير سعوديي كحد أقصى سنويا لألع 60,000المكافآت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى ي

 مجتمعين.

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

مشابهة ألهداف  استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء في أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن

 أعضاء أحد يجد أن الممكن فمن ولذلكالصندوق سواء  كانذ تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 مع المصالح أو الواجبات في محتمل عار ت على ينطوي موق  في أنه ألعماله ممارسته نطاق في الصندوق إدارة مجلس

 مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف لتزاماتها اإلدارة مجلس عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي .الصناديق من أكثر أو واحد



 درجة إلى وحرا نية وحسن بأمانةبالعمل  ومسؤوليته كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلك رهدوحسب  المعنيين الوحدات

 وفي المصالح في محتمل ار تع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال تجاه التزاماته لإغفا دون عمليا   ممكنة

 إلى أنه علما مجلس اإلدارة وجوب ذلك.أعضاء التصويذ إذا رأى  عن العضو ذلك يمتنع سوف التصويذ تطلبت التي الحاالت

بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق  قمتحق تعار  يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق المعلومات مذكرة إعداد اريخت

 ومصالح الصندوق.

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و 

خورى، أاإلدارة قد يكوون لهوم عضوويات مماثلوة فوي صوناديق اسوتثمارية يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس 

جميع أسماء الصناديق االسوتثمارية المودارة مون قبول الشوركة التوي  –من حين آلخر  –ويجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

لصوناديق حاليوة فوي ايحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة. الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس اإلدارة ال

 االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

 سم الصندوقا

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين

 
د 

حم
/أ
يد

س
ال

س 
ئي

)ر
ن 

س
ح

لم
ا

س(
جل

لم
ا

 

س 
أن
 /

خ
شي

ال

ى
س

عي
ال

 

ز 
زي

لع
 ا
بد

ع
/ 

يد
س

ال

ير
عم

ال
 

 
 /

يد
س

ال
ق

ار
ط

 
يم

رم
ال

 

     )الريال السعودي(صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع 

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

     صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

     صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صوووندوق الراجحوووي لتنميوووة رأس الموووال وتوزيوووع األربووواح 

 )أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
    

     لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشور األسوهم السوعودية 

 متعدد العوامل
    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
    

 صندوق الراجحي المطور للمرابحات
    

 صندوق الراجحي ريذ
    



 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
    

 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و هيئةأعضاء  أسماء (أ

 ( أعضاء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة )

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

حصوول الوودكتور صووالح علووى الشووهادة الجامعيووة وشووهادة الماجسووتير والوودكتوراه موون جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود  

م معتمود فوي يعمل رئيسا  للهيئة الشرعية في شركة تكافل الراجحوي للتوأمين التعواوني، وهوو محوامي ومحكوواإلسالمية، 

 لبحرينا –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  شيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(فضيلة ال

عود حصوول الوودكتور سووليمان علووى الشووهادة الجامعيووة وشووهادة الماجسووتير والوودكتوراه موون جامعووة اإلمووام محموود بوون سوو

 .ستئناف في المجلس األعلى للقضاءاإلسالمية، ويعمل حاليا  قاضي ا

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

 ويعملمية، حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال

ة يسوا  للجمعيوالريوا ، ورئ -حاليا  )أستاذ( فوي قسوم الفقوه فوي كليوة الشوريعة بجامعوة اإلموام محمود بون سوعود اإلسوالمية

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

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

حــكام قيدهــا بأد من تدراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأك .1

 .يعةالشــر

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

 صندوق.مارات العلى مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستث يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

 التأكد من استبعاده.و -ن وجدإ–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة.مراقبة استثمارات الصندوق  .5

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل الصندوق أي تكالي  مقابل االستشارات الشرعية  ال يحمَّ

 

 تبعةالم اإلجراءاتصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمحال عدم التوافق مع  في

ا لتي تشمل مدوق واالصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصن والبضائع تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم

 يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 ليه.عهي أن يدفع شخص ماال  إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان  تعريف المضاربة:



مدير ضارب )والمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( والم

زعا  ربح مويق ربح مناسب، على أن يكون الالصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحق

 مله فقط.هده وعبينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب ج

 

 الضوابط الشرعية:

 لشرعيةتحكم الصندوق الضوابط ا ،في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي: .2

عينة لها، قبل البيع على بموجب الوثائق المو –أرقامها ومكانها ب –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 المشتري.

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

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

 .لنفسه الصندوقإذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها  -

 ارية.الستثمال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته ا .3

دوق ت الصنال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوق  للتصفية إذا كانذ في موجودا .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

 

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

ة المتاجرواألول: الشركات المساهمة ذات األغرا  واألنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثمار النوع  -ث

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

نزير وم الخالنوع الثاني: الشركات المساهمة ذات األغرا  واألنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولح -ج

بوية، دات الروشركات المجون واألفالم الخليعة، وصناديق االستثمار في السنوشركات القمار والبنوك الربوية، 

 ها مطلقا .بأسهم والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات ال يجوز االستثمار والمتاجرة

محرمة،  أمور عامالتهاالنوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض ت -ح

ا مالمساهمة  لشركاتامثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعا . وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من 

 يأتي:

 ة:اآلتي أوال : يجب أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط

مل ب التعابأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناإن جواز التعامل  -

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

٪( 30)-سواء أكان قرضا  طويل األجل أم قرضا  قصير األجل–أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقتر  بالربا  -

ه، ا كان مبلغام مهمقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما  أن االقترا  بالربا حرمن إجمالي القيمة السو

 وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

هذا اإليراد  ٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان5أال يتجاوز مقدار اإليراد النات  من عنصر محرم ) -

 إذا لم يتمذلك. و بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غيرناتجا  عن االستثمار 

 اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب االحتياط.

 وما ورد من تحديد للنسب مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء. -



سب حيع أسهمها نها ببشركات بحيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبذ المبادرة إلى التخلص مثانيا : إذا تغيرت أوضاع ال

 اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوما  من تاريخ العلم بتغيرها.

 وائم ماليةققرب أ ثالثا : يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى

 صادرة موضحة للغر ؛ سنوية كانذ أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانذ مدققة أم غير مدققة.

 .رابعا : ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها

يعه، لسهم بقصد رمار: اقتناء اويعني االستث-رة في األسهم، خامسا : تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاج

ا بذلك أم لشركة نفسهاسواء  قامذ  -أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

لوساطة في الة اا في حبواسطة غيرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط )السمسرة( كم

ة عن بيل الوكالعلى س التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كانذ أم مضاربة، أو

 الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ االستثمارية.

 الشرعية هيئةال ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادسا : 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ية أو في ق معنوتعري  الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا  شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقو

خدامها دء استفل باب االكتتاب وبملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاا، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وق

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 أن يكون الصك مجازا  من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية. .1

و أو اإلجارة صناع، أكالمشاركة، أو السلم، أو االستأن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي،  .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

ت في لمحرماأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيرها من ا .3

 الشريعة اإلسالمية.

ي أو ت التعدتعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حاالأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو  .4

 التفريط.

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

 رف.د الصروط عقإذا كانذ أصول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وش .أ

 إذا كانذ أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداولها. .ب

ر  إذا كانذ أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغر  من إصدار الصكوك فإن كان الغ .ت

 يك األعيان  تصكالغر تصكيك الديون أو النقود أو هما معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان

  ونحوه فال مانع من تداوله.

 

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم 



 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 الراجحي الماليةشركة 

 ، طريق الملك فهديالمركز الرئيس

 11432الريا   5561ا.ب 

 + 966( 11) 2119292هات  رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

 ب قرارشركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاا المصرح لهم الصادرة بموج

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428( بتاريخ 2007-34-5الهيئة رقم )

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل مدفوع المال الرأس 

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

 

 

 

 

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

  (لصندوقا

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .لس اإلدارة/غير تنفيذيرئيس مج - الراجحي(شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف  -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس - شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس ئيسر -شركة مجموعة الراجحي القابضة  -

 .ئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذير -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .لس اإلدارة/غير تنفيذيرئيس مج -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .ير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة/غ - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .ر تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة/غي -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -

 .يرئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذ - والسياحة شركة فرسان للسفر -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 م31/12/2019السنة المنتهي في  البند

 486,775,750 الدخل

 175,879,412 المصاري 

 20,941,786 الزكاة

 289,954,552 صافي الدخل

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


 غير تنفيذي. –شركة الرؤية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

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

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي ضوع -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .جلس إدارة/غير تنفيذيم عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي عضو -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو – ايه آي جي العربيشركة ميتالي   -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة -

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -شركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة االلتزام(ع - صالح بن علي أبا الخيل 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي غير/دارةإلا مجلس رئيس -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

  لس إدارةعضو مج -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو - صافوال مجموعة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو -شركة بندة للتجزئة. 

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

 ملي الح حامدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مص

ود وقيته وممارسا استثمار الصندوقالوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 االستثمارمن الئحة صناديق  41االستثمار المنصوا عليها في المادة 

  لصندوقاااللتزام بالضوابط الشرعية المنصوا عليها في هذه المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير 

 بالضوابط الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

  حاجة لذلك. ىرأباطن إذا صندوق من اليحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 

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

 يوجدال 

ة صندوق تتعارض مع أنشط أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىرأخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 .االستثمار

 يوجد ال

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك



 مدير لتعيين سبامنا تراه اجراء أي واتخاذ بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة (ث

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق

 األشخاا الئحة بموجب بذلك المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  .7

 .لهم المرخص

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

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .9

 لوائحه او النظام التزامب – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

)أ(  الفقرة من 5 يةالفرع الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ج

 أعاله.

 كامل بشكل تعاونال الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارسذ حال في (ح

 من األولى يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل من

 ووفقا اسباومن ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين

 .بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 ي البالد الماليةشركة البالد لالستثمار ي

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    (08100-37) رقم ترخيص السعودية المالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الريا ، في الرئيسي مقرها المالية البالد

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريا  140 ب ا|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاا المصرح لهم الصادرة بموجب  البالد الماليةشركة 

 .م14/08/2007هـ الموافق 01/08/1428( بتاريخ 08100-37الترخيص رقم )
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 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 في اإلدارية بيرالتدا جميع واتخاذ الوحدات مالكي جميع عن نيابة الصندوق أصول وحماية حفظ عن المسؤول هو الحفظ أمين

 الصندوق. أصول حفظ يخص ما

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها  التي المهام (و

لمحليوة أو نيابوة عنوه فوي األسوواق ايحق ألمين الحفظ تكليو  أي طورف ثالوث للقيوام بجوزء مون مهوام أموين الحفوظ أو جميعهوا 

 .الخارجية

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

الحواالت  أي مون حوال وقووع فوي مناسوبا  توراه  أو اتخواذ أي تودبير المعين مون مودير الصوندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (ج

 :اآلتية

 .الئحة األشخاا المرخص لهمبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توق  (6

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلغاء (7

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطلب  تقديم (8

 .التنفيذية ئحهبالتزام النظام أو لوا -ا  تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل ن الحفظ قد أخإذا رأت الهيئة أن أمي (9

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -ةبناء  على أسس معقول- ترى الهيئة أي حالة أخرى (10

 مويننوي تعيوين أفيجوب علوى مودير الصوندوق المع إذا مارسذ الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة )أ( من هوذه الموادة، (د

 امول مون أجولالتعواون بشوكل ك وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقا  لتعليمات الهيئة، كما

لوى مون تعيوين ( يوموا  األو60)ـ تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البوديل وذلوك خوالل الو المساعدة على

هيئوة لتقودير ال ووفقوا   أن ينقل، حيثما كان ذلوك ضوروريا  ومناسوبا   أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول

 ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.المحض

 

 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

موين أن عوزل أ معقوول ى بشوكلرأإذا  كتوابيبموجوب إشوعار  المعوين مون قبلوهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (د

 .تابيكالحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  وبشكل 

الكتوابي ار إلشوعاأموين الحفوظ  من تسلم ( يوما  30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ه

 لصوندوقمودير االتعواون بشوكل كامول موع  الموادة. ويجوب علوى أموين الحفوظ المعوزولمون هوذه  (أ)لفقورة وفقوا  لصادر ال

موا كوان ذلوك تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجوب علوى أموين الحفوظ المعوزول أن ينقول، حيثل

 وق االستثمار ذي العالقة.ضروريا  ومناسبا ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصند



ى مودير عن قيامه بتعيوين أموين حفوظ بوديل، ويجوب علو اإللكتروني موقعه اإلفصاح فورا  فييجب على مدير الصندوق  (و

 لعام.الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق ا

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 .شركة دراية المالية

 

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 

 الريا  -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريا  

 هات 

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 رادووصف األد( 

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

ت وبيع وحدات الصندوق تحذ مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنواعر   (1

 التوزيع الخاصة بالموزع

 ين.تنفيذ االشتراكات واالستردادات في الصناديق المستثمر بها بشكل تجميعي تحذ مسمى الموزع المستثمر (2

مكافحة  نموذجومستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف عمليك القيام بجميع متطلبات العناية والحرا الالزم على ال (3

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

يد إتمام ر تأكمسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم التقارير الخاصة بالصندوق بما تشمله من تقارير دورية وتقاري (4

 ندوق.ر الصفقات، والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين، وتقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بمديالص

 تحمل جميع الرسوم والمصاري  المتعلقة بتسويق وعر  الصندوق للمستثمرين. (5

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

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ
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 يون  إيرنيسذ أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الريا   2732ا.ب 

 المملكة العربية السعودية

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

 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 تمتو والتوي بهوا يقووم يالتو المراجعة لأعما إلى استنادا   المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

 أخالقيوات لبواتبمتط المحاسوب التوزام تطلوبت والتوي السوعودية العربيوة المملكوة فوي عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا  

 األخطواء مون خاليوة الماليوة القووائم بوأن التأكود مون معقولوة درجوة علوى لللحصوو المراجعوة لأعموا تنفيوذو وتخطويط لمهنوةا

 يضواحاتواإل للمبوالغ مؤيودة أدلوة علوى لالحصوو بوإجراءات القيوام أيضوا القوانوني المحاسب مسؤوليات تضمن. تيةهرالجو

 المحاسوبية قوديراتالت ومعقوليوة المتبعوة المحاسوبية السياسوات مالءموة مودى قيويمت إلوى باإلضوافة .الماليوة القوائم في الواردة

 .المالية للقوائم العام العر  قييمت إلى باإلضافة المستخدمة

 : ىمعلومات أخر( 17

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

 .الخاصة التالعموالصندوق بشأن التخفيضات و ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات وبالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

حد ك% 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل 

 الخاا خفض هذه النسبة. أقصى من قيمة كل اشتراك. ويجوز لمدير الصندوق وفقا  لتقديره

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

 االستثمارية تالوحدا سعر من% 2.5 وهي التجارة، عرو  زكاة ألحكام وفقا   بنفسه ماله زكاة استخراج المستثمر يتولى

مذكرة وإن الرسوم والمصاري  والعموالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق  .الزكاة فيه تجب الذي اليوم في

نظام  يها فيلنسب المنصوا علالمعلومات ال تشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا  ل

  .الضرائب والئحته التنفيذية

 

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

ى به وعل مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاايدعو  .6

لوحدات الكي امالموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 

ع. ويتعين أن يحدد ا  من تاريخ انعقاد االجتمايوم 21أيام وال تزيد عن  10وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ح. كما يتعين ع في  ر الصندوق،لى مدياإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

يئة السوق إلى ه نفس وقذ إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار

 المالية.

طي من أحد أيام من استالم طلب خ 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  .7

 ت الصندوق.% على األقل من وحدا25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا  أو الذين يمتلكون مجتمعين 
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لى % ع25ن عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعييتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من  .8

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ن خالل مع ثان في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما .9

الل خومن  ودية يتداولياإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السع

نعقاد االجتماع اأيام من تاريخ  5إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

لحاضرين دات، االثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوح

 ، نصابا  قانونيا .بصفة شخصية أو من خالل ممثلين

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .10

 

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

ر الصوندوق يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يووم محودد لتصوفيته. وموع ذلوك، فإنوه سويكون لمودي

يقوة عمليوة الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جليا  أن حجم أصوول الصوندوق ال يبورر االسوتمرار فوي إدارتوه بطر

ق، أو بب حوودوث بعووض التغييوورات فووي األنظمووة التووي تحكووم إدارة الصووندوومالئمووة ومجديووة موون الناحيووة االقتصووادية أو بسوو

ذلوك بعود ن قبول هيئوة السووق الماليوة ودون الحد األدنى المسموح به السوتمرار الصوندوق والمحودد موانخفض حجم الصندوق 

لصوندوق ام مودير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طوارئ آخور. وفوي حالوة توم اتخواذ قورار بتصوفية الصوندوق، فسويقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

 ( يوموا  21إرسال إشوعار مكتووب بهوذه التصوفية إلوى هيئوة السووق الماليوة وموالكي الوحودات، علوى أن يكوون ذلوك قبول )

 تقويميا  من تاريخ التصفية.

  )كي علووى مووالسووداد االلتزامووات المسووتحقة علووى الصووندوق موون أصووول الصووندوق وتوزيووع المبووالغ المتبقيووة )إن وجوودت

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.

 وق ومودة يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسووق عون انتهواء مودة الصوند

 تصفيته.

 

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

 ني يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجا

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

  مسووتثمر موون فووي حالووة طلووب الجهووات القضووائية المختصووة أو هيئووة السوووق الماليووة نتووائ  أي شووكوى صووادرة عوون أي

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

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

  لسووق ادى هيئوة يووم عمول، يحوق للمشوترك إيوداع شوكواه لو 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يوتم الورد خوالل

د المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لودى لجنوة الفصول فوي منازعوات األوراق الماليوة بعو إدارة شكاوى -المالية

ز إيوداعها ( يوم تقويمي من تاريخ إيوداع الشوكوى لودى الهيئوة، إال إذا اخطورت الهيئوة مقودم الشوكوى بجووا90مضي مدة )

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

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

ديالت تعوو ة السوعودية السوارية المفعوول وأليشوروط وأحكووام الصوندوق ألنظموة المملكوة العربيووموذكرة المعلوموات وتخضوع 

بوين  ي نوزاع ينشواأالحقة في المستقبل لتلك األنظمة بما ال يخال  الضوابط الشرعية المعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحوال 

 فصل في منازعات األوراق المالية.مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح



ور في االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد مذكلمالكي الوحدات الحق في 

 .مذكرة المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 

 ملكية أصول الصندوق (ط

 مدير أو وقالصند لمدير يكون أن يجوز وال (،مشاعة ملكيه) الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

 الحفظ أمين أو لحفظا أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو

 المطالبات بهذه مسموحا   كان أو ،هملكيت حدود في وذلك الصندوق، لوحدات ا  مالك الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب

كل شب –ها لبيطد وقول، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىمعلومة أخر (ي

 المعلوماتتضمنها مذكرة أن ت المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معق

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ التي

 ال يوجد

سياسات  يفذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيأي إعفاءات من  (ك

 . هوممارسات االستثمار

 ال يوجد

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

ق التصوويذ بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق، على السياسات العامة المرتبطوة بممارسوة حقوو

، بنواء  للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جزءا  من أصول الصندوق، وسووف يقورر مودير الصوندوقالممنوحة 

الكي مووسويتم تزويود  على تقديره الخاا، ممارسة أو عدم ممارسوة أي حقووق تصوويذ، بعود التشواور موع مسوؤول االلتوزام.

 الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم.

 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

واق وق في أسللصندوق هو جميع األوراق المالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية لمدير الصند االستثماري المجال

  ةاألسهم السعودي

 

  



 

(1ملحق رقم )  

: 9201ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام   

  

 5,855,106.98 

 36,750 

 

5,250.00 

 10,921.41 

 

7,500.00 

135,867.93 

27,824.50 

1,049,748.32 

129,644.94 

7,258,614.08 

2.28 

138,053.12 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 

 

 


