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



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدفهو صندوق استثماري مفتوح  املتوازن املتعدد االصولصندوق الراجحي 
  للصندوق الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق يف األصول

 األهداف االستثمارية

عن طريق توزيع صندوق الراجحي املتوازن متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق توازن بني احملافظة على رأس املال وتنمية رأس املال 
ر الصندوق السيولة األصول يف صناديق فئات أوراق مالية متنوعة تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق، لتحقيق منو طويل األجل لرأس املال. كما يوف

 اآلتية: االسرتشاديهالنقدية الالزمة للمستثمرين. ويسعى الصندوق لتحقيق منو مقارب للمؤشرات 

 75(  3% سايبور  )شهور 
 12.5 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 
 2.5مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 
 10 %مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

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

  باح املوزعة يف الصندوق.املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األر 

 سياسات االستثمار وممارساته .2
 ما هو مذكور صناديق فئات األصول األخرى، حسبنسبة أقل بو  يف صناديق أسواق النقد ،نسبة عالية ب يرتكز استثمارهالصندوق هو صندوق منخفض املخاطر 

 يف اجلدول التايل:
 

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %100 %60 النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد، 

 %15 %0 صناديق الدخل الثابت

 %25 %0 األسهم صناديق

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

0% 25% 



 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .3
  املخاطر، وتبعاً لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة اليت قد يكون هلاا  منخفضيعترب الصندوق صندوق استثمار

 أثر سليب على أداء الصندوق
 السااابق األداءسااتمر كمااا أن لايس هناااأ تدكيااد أن األهااداف االسااتثمارية للصااندوق سااوف تتحقااق وذلااك ألن لااروف السااوق وطاارق التااداول يف تغااري م 

 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق
  مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو مياثل  الصندوق خسائر كبرية أو أن أداءأي بدن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد ال يوجد ضمان

 األداء السابق.
 بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق الكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أنجيب أن يدخذ م. 
  ،باه يف  اشارتكواأقال مان الساعر الاذي وقاد يكاون مبلاال االسارتداد جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنام رمباا رسارون جازءاً مان أو كامال اساتثمارهم

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

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

 مخاطر أسواق السلع

ملناساابة ماان مااوردين مبااا أن صاافقات الصااندوق تيعهااا تباادأ باسااتالم وعااد  ااري ملاازم ماان طاارف را ااب يف التموياال، عناادها يقااوم ماادير الصااندوق بشااراء الساالع ا
جداً قد ال يوىف الطرف  معتمدين يف أسواق السلع العاملية، ومن مث يبيعها مدير الصندوق آجالً على الطرف الواعد بالشراء بربح حمدد. إال أنه ويف حاالت نادرة

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

 مخاطر أسعار الفائدة

ساتؤدى إىل تبايناات يف عائاد  إن طبيعة استثمارات الصاندوق )بضاائع، صاكوأ( هعلاه يتادثر بدساعار الفائادة. وعلياه ، فاإن أي تغاريات يف ساوق أساعار الفائادة 
 باشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول اليت يديرها الصندوق . وكذلك بشكل  ري م  الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح

 مخاطر سوق األسهم

الصاندوق  يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األساهم الايت هاي عرضاة ملخااطر الساوق والتذباذبات العالياة، ويف الوقات ذاتاه ال يوجاد أي تدكياد أو ضامان بادن
الناو  مان االساتثمارات. كماا أن املساتثمر يادرأ أن تياع األساهم   علام باملخااطر الايت ينطاوي عليهاا هاذا سايحقق أداًء إجيابياا. وينبغاي أن يكاون املساتثمر علاى

و مدير الصندوق سيسعى قادر اإلمكاان للتقليال  عرضة لالرتفا  واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتدثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.
ذات الطارح العاام  وصاناديق الصاكوأ ذبذبات  من خالل التوزيع النشط ألصول الصندوق بني صناديق األسهم وصناديق املضاربة يف البضائعمن خماطر هذه الت

 املرخصة من هيئة السوق املالية.

 

 



 مخاطر العمالت

عماالت الايت تشاكل قاوام اساتثمارات الصاندوق مان شادنه ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفااض قيماة أي مان ال
 أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

االلتزاماات املرتتباة تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم ر بة الطرف اآلخار )املتماول أو املشارتى باألجال يف عملياات صاناديق املضااربة( يف ساداد املساتحقات أو 
 دد أو عدم إمكانية السداد هنائياً.عليه يف الوقت احمل

 المخاطر االقتصادية

أي تغياريات معاكساة ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر الناتة عن التوزياع اجلغارايف لألساواق الايت يساتثمر فيهاا الصاندوق، وعلياه فاإن 
 موال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األ

 مخاطر عدم الشرعية

د ياؤدي إىل اضاطرار تتمثل خمااطر عادم الشارعية يف حاال اساتبعاد أحاد الشاركات املساتثمر فيهاا وأصابحت  اري متوافقاة ماع املعاايري الشارعية للهيئاة الشارعية، مماا قا
 مالئاام، إضااافة إىل أن اسااتبعاد عاادد ماان الشااركات كنتيجااة لعاادم مطابقتهااا للضااوابط احملااددة ماان اهليئااة ماادير الصااندوق لبيااع تلااك األسااهم بسااعر قااد يكااون  ااري

 الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شدنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

سرتدة يف أي يوم يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات امل
 خ الحق. % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتدجيل االسرتداد لتاري10تقومي تعادل 

 المخاطر القانونية

الااايت اسااتثمر فيهاااا قااد تواجااه الشاااركات بعااض املخااااطر القانونيااة نتيجاااة لعاادم االلتاازام بتطبياااق األنظمااة واإلجاااراءات القانونيااة  وتاااد  تلااك املخاااطر مااان الشااركات 
 الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 لمخاطر السياسيةا

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

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

 عنااه يناات  وبالتااايل تعاارض هلااا ذلااك الصااندوق املسااتثمر بااه،يف الصااناديق االسااتثمارية سااوف يعاارض مااالكي الوحاادات للمخاااطر الاايت قااد ي اسااتثمارات الصااندوق
 .الوحدة للصندوق والذي سيخفض سعر لالستثمارات، السوقية القيمة رفض من والذي قد االساسية للصندوق الوحدة سعر يف تقلبات

 

 



 األخرى االستثمارات مخاطر

صااناديق االسااتثمار العقاريااة املاادرة للاادخل، والصااناديق االسااتثمارية العقاريااة  مثاال أخاارى اسااتثمارات أصااول فئااة يف الصااندوق يسااتثمر قااد األصااول، تنويااع لغاارض
REITsتلااك ختفااض وقااد الثاباات والاادخل النقااد أساوق مثاال التقليديااة األصااول فئااات ماان خطااورة أكثار االسااتثمارات، عمومااا هااذه وتعتاارب اإلجااارة ، وصاناديق 

 .الوحدة الصندوق وسعر أداء من االستثمارات

 مخاطر التمويل

لغرض االستثمار قد يتدخر الصندوق عن ساداد املباالال يف الوقات احملادد ألساباب خارجاة عان إرادة مادير الصاندوق،  على متويل مدير الصندوق حصوليف حال 
 ات.مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحد

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 مث والتحليال، البحا  علاى بنااء فيهاا الصاندوق يساتثمر والايت ائتمانياا املصانفة  اري الثابت أدوات الدخل يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 إىل خفاض ياؤدي رمباا الثابات الادخل أدوات ملصادري املاايل الوضاع يف ضاعف أي أن حيا . الصاندوق مدير به يقوم الذي االئتماين الداخلي والتصنيف التقومي
 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة

 الناشئة األسواق مخاطر

 وتسااجيل السااوق صاافقات تسااوية يف التاادخر أو مرتبطااة باإلخفاااق خماااطر علااى تنطااوي قااد والاايت ناشاائة أسااواق أو سااوق يف ماليااة أوراق يف الصااندوق يسااتثمر قااد
 أحجاام مان األكارب الكام بادن علماا. واملعتااد املتوساط مان أعلاى خمااطرا طياتاه باني قاد ممال األساواق هذه مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة
 فقااد الناشاائة األسااواق يف تسااتثمر مالياة أوراق يف اسااتثمر حااال يف ولااذلك،. الشااركات مان حماادود عاادد يف مرتكاازا عاادة يكااون الناشاائة األسااواق يف السااوقية القيماة

 .وحداته وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا يواجه الصندوق

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أو اساتقالتهم عناد سالبيا الوحادة وساعر الصاندوق أداء تادثر إىل ياؤدي قاد الصندوق، مماا مدير مولفي ومهارات قدرات على كبري بشكل الصندوق أداء يعتمد
 .مناسب بديل وجود وعدم  ياهبم

 المصالح تضارب مخاطر

 اختااذ يف الصاندوق مادير قارارات علاى تاؤثر قاد شخصاية مصالحة بسابب الصاندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر هذه تنشد
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات

 الُمصِدر مخاطر

 مان معاني نو  على سلبا تؤثر اليت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والتغريات النظري، /املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف التغيريات وتشمل
 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تدثر وبالتايل أسهمه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتدثر األصل ذلك إن حي  املصدر، أو املالية األوراق

 

 



 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .4

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

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس
142.88 8.74 8.26 1.80 

 

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

 % العائد السنوي

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.80%  3.58% 2.68% -1.08% %1.54 4.77% 3.76% 0.57% 4.19% 9.93% 

 

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

 % السنوي األداء 
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق 1.54% 1.08%- 2.68% 3.58% 1.80%
 االسترشاديالمؤشر  0.60% 1.40%- 3.56% 5.00% 2.53%

 

 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 ( تقارير الصندوق 5

موقعناااااا االلكااااارتوين  ل وذلاااااك مااااان خاااااالمقابل يساااااتطيع ماااااالكي الوحااااادات االساااااتثمارية واملساااااتثمرين احملتملاااااني احلصاااااول علاااااى نساااااخ مااااان هاااااذه القاااااوائم دون 
capital.com-www.alrajhi  

 

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


 والعموالت واالتعابمقابل الخدمات   (ب)

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

الصناديق العقارية لالستثمارات يف الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/  قيمة األصول منسنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
لالساااتثمارات يف الصاااناديق االساااتثمارية  سااانوياً مااان قيماااة األصاااول (%0.20-%0.03) باااني تااارتاوح حفاااظ رساااوم ويتحمااال، املتداولاااة يف الساااوق الساااعودية

 وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

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

 الضرائب

 نظري أخرى ألطراف تدفع اليت الرسوم أو الصندوق مع املربمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 رسوم التعامل

الساائدة يف األساواق  األساعارحساب  اسرتداد أو اشرتاأ رسوم من تشمله مبا املالية االوراق وبيع شراء عملياتالناهة عن  عموالت التداوليتحمل الصندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 أخرىرسوم 

دارة الصااندوق ساايتحمل الصااندوق املصاااريف الالزمااة والفعليااة إلدارتااه، رسااوم املراجعااة ورسااوم احلفااظ ورسااوم النشاار والرسااوم الرقابيااة ومكافاا ت أعضاااء جملااس إ
ن متوساط صاايف قيماة ما %0.25واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إتايل نسبة املصاروفات األخارى )باساتثناء مصااريف التعامال واحلفاظ والضارائب( 

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

 

 

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

 .فيها املستثمر

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

يومي  بشكل نسبة إىل إتايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه هناية يف وختصم تراكميا

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

  يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر



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

 وتدفع يف هناية العام بشكل يومي تراكمياً 

 رسوم النشر يف موقع تداول 
حتسب بشكل ، مبلال ثابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 000 5    أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العامتراكميا يومي 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا حتسب بشكل يومي ، مبلال ثابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع يف هناية العام
 حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر رسوم احلفظ 

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

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

الصندوق من خالل موقع شركة السوق املالية تداول   معلوماتيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على 
www.Tadawul.com.sa  ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين   االستثماريةاملراكز أوwww.alrajhi-capital.com  أو
 .920005856االتصال خبدمة العمالء على الرقم 

 وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (د)

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

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

www.alrajhi-capital.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 الماليةشركة دراية 
 الرياض -شار  العليا العام

  الدور الثاين -مركز العليا 
 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 
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المتعدد األصولالمتوازن صندوق الراجحي   

(مفتوح -قابض )صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

ِقبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من املتعدد األصول املتوازن مت اعتماد صندوق الراجحي 
  االستثمار

 الشروط واألحكام

 اري مضاللة عان صاندوق ، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصاحيحة و واملستندات األخرى خاضعة لالئحة صناديق االستثمارأن شروط وأحكام هذا الصندوق 
وق. كمااا جيااب علااى املسااتثمرين قااراءة شااروط و أحكااام الصااندوق مااع مااذكرة املعلومااات واملسااتندات األخاار قباال اختاااذ أي قاارار اسااتثماري يف هااذا الصااند.  االسااتثمار

هاااذا ساااتثمر أن يدخاااذ يف االعتباااار وضاااعه املاااايل وخربتاااه يف االساااتثمار وأهدافاااه االساااتثمارية. وإذا كاااان لااادى املساااتثمر احملتمااال أي شاااك يف مالءماااة وجياااب علاااى امل
تحمل أياة خمااطر ساياالستثمار له، فإنه جيب عليه استشارة خبري مايل مساتقل. كماا أن اشارتاأ املساتثمر يف هاذا الصاندوق يكاون علاى مساؤوليته الشخصاية التاماة و 

 تتعلق هبذا االستثمار.

 م1998 /01/11تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  

 . م09/02/2020 الموافق هـ15/06/1441   تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام:

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

 المكلف الرئيــس التنفيذي     مسؤول المطابقة وااللتزام

 عبدالعزيز السبت االسم:      االسم: محمد سالم المنجم 

  التوقيع:                               التوقيع: 
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 ملخص الصندوق

 الراجحي المتوازن المتعدد االصولصندوق  الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نو  الصندوق

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

 لاير سعودي العملة

 منخفضة  درجة املخاطر

 املؤشر اإلرشادي
 75%  (  3سايبور  )شهور 
 12.5% مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية 
 %2.5 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 
 %10 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 هدف االستثمار
املخاطر احملدد للصندوق عن طريق االستثمار يف صناديق  السعي لتحقيق منو يف رأس املال متناسب مع مستوى

وصناديق فئات األوراق املالية األخرى اليت ال تندرج األسهم وصناديق أسواق النقد و صناديق الدخل الثابت،  
 .حتت الفئات السابقة وتشمل الصناديق املتداولة/ والصناديق العقارية املتداولة

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  دوقاملصرح هلم االشرتاأ يف الصن

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

 لاير سعودي 500 7   احلد األدىن لالشرتاأ

 لاير سعودي 750 3   احلد األدىن لالشرتاأ اإلضايف

 لاير سعودي 750 3   احلد األدىن لالسرتداد

طلبات االشرتاأ واالسرتدادأيام قبول 
  

 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 

 ) القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبو 

آخر موعد الستالم طلبات االشرتاأ 
  واالسرتداد

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل



 االثنني  واألربعاء أيام التعامل

 إىل اخلميسمن األحد  أيام التقومي 

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

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

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

  رسوم االشرتاأ
  

 % من مبلال االشرتاأ 2حبد أقصى 

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

 رسوم احلفظ

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

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

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

 رسوم التعامل
اول الناهة عن عمليات شراء وبيع االوراق املالية مبا تشمله من رسوم اشرتاأ أو يتحمل الصندوق عموالت التد

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

 رسوم أخرى

ة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجع
بشرط أال يتجاوز إتايل نسبة  الرقابية ومكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق ، واملصروفات االخرى،

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

 .فقط

  



 تعريف المصطلحات

 صندوق الراجحي املتوازن املتعدد االصول الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 املالية للعمالءشخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق  أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

 تيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية   أيام قبول طلبات االشرتاأ واالسرتداد  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاأ

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل لرف أو حادثة من شدهنا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

 خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماريهو املقياس الذي يتم من  املؤشر االسرتشادي

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها األيام يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

حصااة املااالأ يف صااندوق االسااتثمار الااذي يتكااون ماان وحاادات مبااا يف ذلااك أجاازاء الوحاادة وتُعاماال كاال وحاادة   وحدة االستثمار )الوحدة(
 على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

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

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

هااااي الضااااوابط والنسااااب املاليااااة الاااايت تتبعهااااا اهليئااااة الشاااارعية ملاااادير الصااااندوق لتصاااانيف الشااااركات واالسااااتثمارات   الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

ماة أصاول حقيقياة أو مالياة أخارى )أساهم وساندات وعماالت أجنبياة هي أداة مالية أو عقاد تشاتق قيمتاه مان قي عقود املشتقات
وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود املالية مادة زمنياة حماددة باإلضاافة إىل ساعر وشاروط معيناة ياتم حتديادها عناد 

(، عقااااااااود اخليااااااااارات Futuresحترياااااااار العقااااااااد بااااااااني البااااااااائع واملشاااااااارتي وماااااااان هااااااااذه العقااااااااود ) املسااااااااتقبليات )
(Options العقو ،)(  د اآلجلةForwards(   املبادالت ،)SWAP وأي عقود مشتقات أخرى، علاى )

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

واألفااراد  قصاارية األجاال و تعتاارب الوليفااة األساسااية هلااذه األدوات إجياااد الساايولة للشااركات هااي أدوات الاادين  أدوات أسواق النقد
العقااود املتوافقاااة ماااع الضاااوابط  جاهتاااا النقدياااة قصاارية األجااال والااايت تشااملواحلكومااات مااان أجااال مواجهااة احتيا

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

املاليااة أو هيئااات تنظيميااة خليجيااة هااي صااناديق اسااتثمارية ذات طاارح عااام واملوافااق عليهااا ماان قباال هيئااة السااوق  صناديق أسواق النقد
و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظايم مسااوي علاى األقال لاذلك املطباق علاى صاناديق االساتثمار يف 

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

 صااناديق االسااتثمار املتداولااة / الصااناديق
 العقارية املتداولة

هاي صاناديق اسااتثمارية مقسامة إىل وحادات متساااوية ياتم تااداوهلا يف ساوق األوراق املالياة خااالل فارتات التااداول 
املسااتمر كتااداول أسااهم الشااركات واملوافااق عليهااا ماان قباال هيئااة السااوق املاليااة أو هيئااات تنظيميااة خليجيااة و/أو 

مسااااوي علاااى األقااال لاااذلك املطباااق علاااى صاااناديق االساااتثمار يف أجنبياااة وفقاااا لتنظااايم بلاااد آخااار خاضاااع لتنظااايم 
 اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.



هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أناه مان املمكان أن تاؤثر علاى أصاول الصاندوق أو أهدافاه بشاكل ساليب  الظروف االستثنائية 
 أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية./نتيجة أي من العوامل االقتصادية و

هاااي صاااناديق اساااتثمارية مرخصاااة وموافاااق عليهاااا مااان قبااال هيئاااة الساااوق املالياااة أو هيئاااات تنظيمياااة خليجياااة و/أو  صناديق االستثمار ذات الطرح العام
 أجنبياااة وفقاااا لتنظااايم بلاااد آخااار خاضاااع لتنظااايم مسااااوي علاااى األقااال لاااذلك املطباااق علاااى صاااناديق االساااتثمار يف

 اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي صناديق هتدف إىل توفري دخل منتظم وثابت للمستثمرين. وتستثمر هذه الصناديق بوجه عام يف األوراق  صناديق الدخل الثابت
افقة مع املالية ذات الدخل الثابت كالصكوأ واألوراق املالية احلكومية وأدوات السوق املالية، على أن تكون متو 

 الضوابط الشرعية للصندوق.

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

 

 

 

 

 

 

 

  



 :معلومات عامة1 ) 

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

 شركة الراجحي المالية
 1010241681 -سجل تجاري رقم 

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

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس، طريق امللك فهد

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

 السعوديةاململكة العربية 
 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

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

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

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

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


 :النظام المطبق2 ) 

مسامهة سعودية مقفلة مرخص هلاا مان هيئاة الساوق املالياة )ةاهليئاة أو اجلهاة املنظماةة ملمارساة أنشاطة اإلدارة والتعامال )الشركة(، هي شركة ة شركة الراجحي املالي
 (37/07068رقم )بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية، مبوجب رخصة هيئة السوق املالية 

ذات  ىندوق استثماري مفتوح، رضع كال من الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخر الصندوق عبارة عن ص
 العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )

 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1
زيع جحي املتوازن متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق توازن بني احملافظة على رأس املال وتنمية رأس املال عن طريق تو صندوق الرا

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

 75(  3% سايبور  )شهور 
 12.5 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 
 2.5مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 
 10رز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية% مؤشر ستاند 

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 



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

 

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

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

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

قيمة أصول الصندوق ولفرتة استحقاق ال تزيد عن سنة  ٪ من صايف10مق للصندوق احلصول على متويل متوافق مع الضوابط الشرعية حبد أقصى  9.5
 أل راض االستثمار، ويستثىن من هذه النسبة االقرتاض لغرض تغطية طلبات االسرتداد.

 ..الصندوق مدير اسرتاتيجية حسب حمليا أو/و عامليا الصندوق استثمارات توزيع يتم  9.6

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

 ) لكة لغرض حتقيق أهداف الصندوق على أن يستثمر يف أحد و/أو تيع فئات األصول املذكورة يف الفقرة الفرعيةاملطبق على صناديق االستثمار يف املم
 أعاله ويشمل ذلك الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق. (ب -2

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

 قيمة أصول الصندوق.

 

 

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %100 %60 النقد، وصناديق أدوات أسواق النقد 

 %15 %0 صناديق الدخل الثابت

 %25 %0 صناديق األسهم

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

0% 25% 



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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )

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

 :العملة  6 )

املياة الرئيساية علااى عملاة الصاندوق هاي الرياال السااعودي وهاي الايت ساتقوثم هبااا اساتثماراته ووحداتاه، وتقبال اشارتاكات املسااتثمرين بادي عملاة أخارى ماان العماالت الع
طر تذباذب ساعر الصارف لتلاك أساس سعر الصرف الساائد يف األساواق يف ذلاك التااريخ، ويتحمال الرا باون يف حتويال اساتحقاقاهتم بعملاة  اري عملاة الصاندوق خماا

 العمالت عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

 .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها .1

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

لالستثمارات يف الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية  قيمة األصول منسنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
الصاااناديق االساااتثمارية لالساااتثمارات يف  سااانوياً مااان قيماااة األصاااول (%0.20-%0.03) باااني تااارتاوح حفاااظ رساااوم ويتحمااال، املتداولاااة يف الساااوق الساااعودية

 وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

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

 الضرائب

 نظري أخرى ألطراف تدفع اليت الرسوم أو الصندوق مع املربمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم خرىأ ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 رسوم التعامل

الساائدة يف األساواق  األساعارحساب  اسرتداد أو اشرتاأ رسوم من تشمله مبا املالية االوراق وبيع شراء عملياتالناهة عن  عموالت التداوليتحمل الصندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 



 رسوم أخرى

جملااس إدارة الصااندوق ساايتحمل الصااندوق املصاااريف الالزمااة والفعليااة إلدارتااه، رسااوم املراجعااة ورسااوم احلفااظ ورسااوم النشاار والرسااوم الرقابيااة ومكافاا ت أعضاااء 
مان متوساط صاايف قيماة  %0.25واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إتايل نسبة املصاروفات األخارى )باساتثناء مصااريف التعامال واحلفاظ والضارائب( 

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

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

 .فيها

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

 هناية يف وختصم يومي تراكميا بشكل سنوي حتسبإتايل أصول الصناديق األخرى على اساس 
 السنه

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

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

 وتدفع يف هناية العام يومي تراكمياً 

 رسوم النشر يف موقع تداول 
حتسب بشكل يومي ، مبلال ثابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 000 5    أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العامتراكميا 

 الرسوم الرقابية 
وتدفع يف تراكميا حتسب بشكل يومي ، مبلال ثابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500
 هناية العام

 حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر رسوم احلفظ 
 *تيع الرسوم أعاله  ري شاملة لضريبة القيمة املضافة

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 
 المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحداتفاصيل مقابل الصفقات ت .2

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

 
 ج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد
 
 



 :التقويم والتسعير  8 )

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

 :يلي كما تقومي يوم كل يف الصندوق أصول بتقومي الصندوق مدير يقوم
 اإل الق سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إ الق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإل الق أسعار اعتماد سيتم

 وحداهتا قيمة صايف خالل من العام الطرح ذات االستثمار صناديق يف االستثمار تقومي وسيتم متوفر إ الق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل
 النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة
 ..للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب فسيتم

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 اخلامسااة الساااعة قباال  أعاااله )أ( الفقاارة يف ليااهإ االشااارة مت كمااا  الصااندوق يف أصاال كاال  لقيمااة وفقااا اخلماايس إىل األحااد ماان يوميااا   الصااندوق أصااول تقااومي ساايتم
 .التعامل ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما  مساًء،

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

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

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

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

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

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

 :التعامالت  9 )

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

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



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

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

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

 على الرئيسية العاملية العمالت من أخرى عملة بدي املستثمرين اشرتاكات وتقبل ووحداته، استثماراته هبا ستقوثم اليت وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة
 الصرف سعر تذبذب خماطر الصندوق عملة  ري بعملة استحقاقاهتم حتويل يف الرا بون ويتحمل التاريخ، ذلك يف األسواق يف السائد الصرف سعر أساس
 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك

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

 االسرتداد: أو االشرتاأ رفض أو تدجيل فيها ميكنه اليت واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق مقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 أو عاام بشاكل إماا االساتثمار صاندوق ميلكهاا الايت رىاألخا األصاول أو املالياة األوراق ماع التعامال فيهاا ياتم الايت الرئيساة الساوق يف التعامال تعلياق مت إذا -

جيوز ملدير الصندوق تدجيل اسرتداد و .الصندوق أصول قيمة صايف إىل نسبة مهمة أهنا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل بالنسبة
تيااع طلبااات االساارتداد ملاالكي الوحاادات واملطلااوب تلبيتهااا يف أي يااوم الوحادات كحااد أقصااى إىل يااوم التعامال التااايل. وماادل ذلااك، إذا بلااال إتاايل نساابة 

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

ماع جملاس إدارة يف حال تعليق تقومي الصندوق، سايتخذ مادير الصاندوق االجاراءات الالزماة ماع االخاذ باالعتباار املادة الضارورية واملاربرات ومراجعاة التعلياق 
 وأمني احلفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة الساوق املالياة وماالكي الوحادات فاورا بادي تعلياق ماع توضايح أساباب التعلياق، وإشاعار هيئاةق الصندو 

رتوين ملاادير لكااالسااوق املاليااة ومااالكي الوحاادات فااور انتهاااء التعليااق بالطريقااة نفسااها املسااتخدمة يف اإلشااعار  عاان التعليااق واإلفصاااح عاان ذلااك يف املواقااع اإل
 الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 أو املالياة الساوق هيئاة للاوائح خمالفاة االشارتاأ هاذا علاى يف حال رأى مدير الصندوق أنه يرتتاب الصندوق يف اشرتاأ طلب أي رفض الصندوق ملدير ومق
 .الوحدات احلالينيل أو إذا كان رفض طلب االشرتاأ مقق مصلحة مالكي األموا  سل مكافحة نظام

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

ويااتم معاملااة كاال طلااب علااى حاادة حبياا  إذا أولويااة اسااتالم الطلااب يف حالااة مت تدجياال االساارتداد ماان قباال ماادير الصااندوق، فسااوف يااتم الاادفع علااى أساااس 
% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلباهتم قبل املوعد النهاائي لتقادمي التعليماات 10االسرتداد يف يوم التعامل الواحد هاوز إتايل طلبات 
رتداد وحااادات قيماااة الوحااادات عااان احلاااد األدىن املطلاااوب لالساااتمرار بالصاااندوق، فعندئاااذ جياااب اسااا. فاااإذا اخنفضااات حبساااب األسااابقيةاخلاصاااة باالسااارتداد 

 رين بالكامل.املستثم



 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

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

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

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

 .الصندوق(

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

  بسعر الوحدة  )يوم األثنني ويوم األربعاء( والتحويل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم تعامليسمح باالشرتاأ واالسرتداد
. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاأ واالسرتداد والتحويل قبل الساعة اخلامسة مساًء من يوم العمال التعاملاملعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم 

 ابق ليوم التعامل.الس
 يااوم التعاماال  إذا مت تسااديد أمااوال االشاارتاأ قباال املوعااد النهااائي لتقاادمي التعليمااات اخلاصااة بشااراء الوحاادات واساارتدادها، يباادأ االسااتثمار يف الصااندوق ماان

النهااائي لتقاادمي التعليمااات اخلاصااة بشااراء الااذي يلااي اسااتالم األمااوال الاايت مت مبوجبهااا قبااول طلااب املسااتثمر ويف حالااة اسااتالم أمااوال االشاارتاأ بعااد املوعااد 
 ات واسارتدادهاالوحدات واسرتدادها بالصندوق يتم تنفيذ الطلب يف يوم التعامال الثااين الاذي يلاي املوعاد النهاائي لتقادمي التعليماات اخلاصاة بشاراء الوحاد

 .االشرتاأ متطلبات استيفاء بعد جديد اشرتاأ طلب تقدمي إعادة املشرتأ على يتوجب االشرتاأ متطلبات استيفاء لعدم االشرتاأ قبول عدم حال ويف

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

مي بيانات ل بني الصناديق يومياً عن طريق فرو  الشركة املعتمدة خالل ساعات العمل الرمسية على أن يتم تقدييتم استالم طلبات االشرتاأ واالسرتداد أو التحو 
 إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

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

سااااعودي واحلااااد االدىن  لاير 750 3 سااااعودي، وهااااو احلااااد األدىن للرصاااايد  واحلااااد األدىن لالشاااارتاأ اإلضااااايف لاير 500 7احلااااد االدىن لالشاااارتاأ يف الصااااندوق 
 سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للربام  االدخارية واالستثمارية لاير  750 3 لالسرتداد

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

 

 



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

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

الصندوق  املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إهناء
 وفقاً إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

 :سياسة التوزيع   10) 

 .أ( بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح

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

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

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

 وذلااك يف  ،هباا املساتثمر بالصااناديق اخلاصاة التقاارير إصاادار مان ( يومااً 21السانوية للجمهااور خاالل مادة ال تتجاااوز )األولياة و إتاحاة التقااارير  ساوف ياتم
 ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.  الفقرة )ب( من هذه املادة،األماكن وبالوسائل احملددة يف 

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

 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتأ وصايف قيمتها -

 ( يوماً من كل صفقة.15خالل مخسة عشر )سجل بالصفقات اليت نفذها املشرتأ  -

 وحاادات يف صاافقاته يلخااص( البيااان شاادهنا يف املعااد الساانة خااالل الوحاادات متلااك شااخص أي ذلااك يف مبااا) الوحاادات الااكمل ساانوي بيااان -
 مقابال وإتاايل املوزعاة األربااح البياان هاذا متاوي أن وجياب املالية، السنة هناية من يوماً ( 30) خالل املالية السنة مدار على العام الصندوق
 إىل باإلضاااافة املعلوماااات، وماااذكرة الصاااندوق وأحكاااام شاااروط يف والاااواردة الوحااادات مالاااك مااان املخصاااومة واألتعااااب واملصااااريف اخلااادمات
 .املعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط يف أو الالئحة هذه يف عليها املنصوص االستثمار قيود خمالفات جلميع تفاصيل

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

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

 التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة اإلشعارات أو 



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

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

 ياتم أخارى تواصال وسايلة أي خاالل مان أو (الربياد اإللكارتوين)العنوان الربيدي و/أو يتم موافاة تيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على 
 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك.  اعتمادها

 :سجل مالكي الوحدات 12)

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

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

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

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

 قيمة وحدات الصندوق.% على األقل من 25منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

وق يدعو مدير الصندوق الجتما  مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالس .1
أيام وال تزيد عن  10لكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن املالية السعودية ةتداولة، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع ما

ُقرت ح. ك 21
ما يتعني على يوماً من تاريخ انعقاد االجتما . ويتعني أن مدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتما  ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 ي الوحدات فيما يتعلق بدي اجتما ، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالك

أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر،  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتما  ملالكي الوحدات يف  ضون  .2
 األقل من وحدات الصندوق.% على 25الذي ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 

% على األقل من قيمة وحدات 25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتما  ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  .3
 الصندوق.

عالن على موقعه اإللكرتوين يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما  ثان من خالل اإل .4
ء مهلة وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ةتداولة ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطا
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دات الذين ميتلكون أي عدد من أيام من تاريخ انعقاد االجتما  الثاين. وخالل االجتما  الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوح 5ال تقل عن 
 الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.

 مق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتما  مالكي الوحدات. .5

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

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

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

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

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

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

 .صفقة كل  من يوم 15
 طلبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول 
 الئحة يف احملددة واملدة التغيري لنو  وفقا سريانه قبل التغيري هبذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف تغيري بدي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق
 الصندوق إدارة جملس يف تغري بدي اإلشعار 
 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حمدثة نسخة على احلصول 
 الشروط عليها تنص اليت األحدال خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاالهناء  قبل االستثمار صندوق بإهناء الصندوق مدير بر بة االشعار 

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

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )

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



 :خصائص الوحدات 16 )

 شكل على الصندوق يف االشرتاأ ويكون. واحدة فئة من تيعها تكون القيمة متساوية الوحدات من حمدود  ري عدداً  ُيصدر أن الصندوق ملدير جيوز
 .القيمة متساوية وحدات

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

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

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

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

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

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

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

 وجدت(. على التغيريات املقرتحة. ومق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم اسرتداد )إن
 

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

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

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

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

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

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

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



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

 :ستثمارإنهاء صندوق اال 18 )

دوق بالكامال، يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناأ يوم حمدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ملادير الصاندوق احلاق يف تصافية الصان
دية أو بسبب حدول بعض التغيريات إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصا

ن قبل هيئة الساوق املالياة وذلاك دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد ميف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:وق، فسيقوم مدير بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصند

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
  إن وجدت( على ماالكي الوحادات املساجلني يف تااريخ التصافية سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالال املتبقية(

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

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هوواجباتأ( مهام مدير الصندوق 

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

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

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

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

  احتياله أو إمهاله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.الناهة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال هاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 
  واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات

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



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

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

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 تدبري أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (أ
 :اآلتية احلاالت من أي وقو  حال يف مناسبا تراه آخر

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .3
 . التنفيذية لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

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

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

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

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

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

 تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب الناتة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير هاه مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .املتعمد

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

 

 



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

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

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

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

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

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

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

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

 أمهية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى 

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

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

 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في قمدير الصندو  صالحية .2

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

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

 عزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إىل أمني احلفظ البديل تيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.على أمني احلفظ امل

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



 :المحاسب القانوني  21 )

 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أنديونج، الرياض
 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق امللك فهد
 11464الرياض  2772ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

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

 صندوقلالقانوني لج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب 

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

 من احلاالت اآلتية: 

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

 :أصول الصندوق22 ) 

 .أصول الصندوق حمفولة بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندوق 
 .جيب على أمني احلفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين 
 أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال مشاعة(، )ملكيه الوحدات ملالكي تاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 كان  إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيث  املوز  أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني
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 وذلك الصندوق، لوحدات مالكاً  املوز  أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير
 مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذه مسموحاً  كان  أو ملكيته، حدود يف

 .املعلومات

 

 إقرار من مالك الوحدات23)  

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

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 
 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

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

الية على أرباب املال أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعاً بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة امل
 ر املضارب جهده وعمله فقط.ورس

 
 الضوابط الشرعية:

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

 باألجل يلتزم مدير الصندوق باآل :يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن( مث بيعها  .2

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بدرقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

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

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

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

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

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

 

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

 :هي ثالثة أنوا  أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها  رضها حي  من املسامهة، الشركات
 .وأحكامه البيع شروط وفق بدسهمها واملتاجرة االستثمار جيوز الشركات وهذه .املباحة واألنشطة األ راض ذات املسامهة الشركات: األول النو  -أ
 وشركات الربوية، والبنوأ القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبال اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األ راض ذات املسامهة الشركات: الثاين النو  -ب

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

 وقد. إيداعاً  أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعامالهتا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أ راضها اليت املسامهة الشركات: الثال  النو  -ت
 :يد  ما املسامهة الشركات من( الثال  النو ) النو  هذا بشدن اهليئة قررت

 :اآلتية الضوابط املسامهة الشركات أنوا  من النو  هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن جيب: أوالً 
 فيجب احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسامهة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تلك بدسهم التعامل جواز إن -

 .بذلك يلتزم ال ممن  ريها عن هبا االكتفاء



 مل ما السوقية القيمة إتايل من( ٪30)-األجل قصري قرضاً  أم األجل طويل قرضاً  أكان سواء– بالربا املقرتض املبلال إتايل يتجاوز أال -
 أربا  من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ مبلغه، كان  مهما حرام بالربا االقرتاض أن علماً  الدفرتية، القيمة عن تقل

 .السنة
 أم ربوية بفائدة االستثمار عن ناهاً  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إتايل من( ٪5) حمرم عنصر من النات  اإليراد مقدار يتجاوز أال -

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

 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسب حتديد من ورد وما -
 مدة تتجاوز أال على اإلمكان حسب أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبي  الشركات أوضا  تغريت إذا: ثانياً 

 . بتغريها العلم تاريخ من يوماً  تسعني االنتظار
 ربع أو كانت  سنوية للغرض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة يف يرجع: ثالثاً 

 . مدققة  ري أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية
 .أ راضها أو أنشطتها يف حمرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات تدسيس يف االشرتاأ جيوز ال: رابعاً 

 البيع: املتاجرة وتعين السنوي، رحبه أي ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق: خامساً 
 سبيل على لغريها كان  أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء    ريها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء
 سبيل على أو مضاربة، أم كانت  إجارة االستثمارية الصناديق يف كما  الغري ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما(  السمسرة) التوسط
 .االستثمارية احملافظ إدارة يف كما  للغري والتوكيل الغري عن الوكالة
 الشرعية اهليئة ضوابط حسب األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىل: سادساً 

 

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

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

 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوأ ما يد :  
 يكون الصك جمازاً من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.أن  .1
تكون مستوفية  أن مكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصنا ، أو اإلجارة أو البيع و ريها، وأن .2

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

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

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

 



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

 

 

 

  المتعدد االصول المتوازنصندوق الراجحي 

مفتوح( - قابض)صندوق   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ )

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 

 وحمتوياهتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمارمذكرة املعلومات 

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

 

 مسؤول المطابقة وااللتزام
       

 المكلف الرئيــس التنفيذي

 عبد العزيز السبت االسم:  االسم: محمد سالم المنجم 

 التوقيع: التوقيع:



 إقرار

 

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

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

 

وق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل اهليئة أيث مسؤولية عن حمتويات مذكرة املعلومات، وال وافقت هيئة السوق املالية على تدسيس صند
تعطي أيث تدكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أيث خسارة تنت  عما ورد يف مذكرة 

عطي هيئة السوق املالية أيث توصية بشدن جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال املعلومات أو عن االعتماد على أيث جزء منها. وال ت
أو تدكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،  يف باالستثمارموافقتها على تدسيس الصندوق توصيتها  ينتع

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

 

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

 المتوازن المتعدد االصولصندوق الراجحي  الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نو  الصندوق

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

 لاير سعودي العملة

 منخفضة    درجة املخاطر

 املؤشر اإلرشادي
 75%  (  3سايبور  )شهور 
 12.5% مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية 
 %2.5 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 
 %10 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 هدف االستثمار
السعي لتحقيق منو يف رأس املال متناسب مع مستوى املخاطر احملدد للصندوق عن طريق االستثمار يف 

األوراق املالية وصناديق فئات صناديق األسهم وصناديق أسواق النقد و صناديق الدخل الثابت،  
 .األخرى اليت ال تندرج حتت الفئات السابقة وتشمل الصناديق املتداولة/ والصناديق العقارية املتداولة

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  املصرح هلم االشرتاأ يف الصندوق

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

 لاير سعودي 500 7   األدىن لالشرتاأاحلد 

 لاير سعودي 750 3   احلد األدىن لالشرتاأ اإلضايف

 لاير سعودي 750 3   احلد األدىن لالسرتداد

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

 ) القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبو 

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل  الستالم طلبات االشرتاأ واالسرتدادآخر موعد 

 االثنني  واألربعاء أيام التعامل



 من األحد إىل اخلميس أيام التقومي 

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

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

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

 % من مبلال االشرتاأ 2حبد أقصى     رسوم االشرتاأ

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

 رسوم احلفظ

الصناديق  % سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات يف0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم 

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

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

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

سائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات اشرتاأ أو اسرتداد حسب األسعار ال
 التنظيمية وأمناء احلفظ.

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر 
شرط أال يتجاوز ب والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق ، واملصروفات االخرى،
من متوسط  %0.25إتايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائب( 

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

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 املتوازن املتعدد االصولصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

 تيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية   أيام قبول طلبات االشرتاأ واالسرتداد  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاأ

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل لرف أو حادثة من شدهنا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

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

 اخلاصة مبدير الصندوقاهليئة الشرعية  اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

حصااة املااالأ يف صااندوق االسااتثمار الااذي يتكااون ماان وحاادات مبااا يف ذلااك أجاازاء الوحاادة وتُعاماال كاال وحاادة   )الوحدة(وحدة االستثمار 
 على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 الوحدة  يف فرتة الطرح األويل سعر القيمة االمسية

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

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

املاليااااة الاااايت تتبعهااااا اهليئااااة الشاااارعية ملاااادير الصااااندوق لتصاااانيف الشااااركات واالسااااتثمارات   هااااي الضااااوابط والنسااااب الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

هي أداة مالية أو عقاد تشاتق قيمتاه مان قيماة أصاول حقيقياة أو مالياة أخارى )أساهم وساندات وعماالت أجنبياة  عقود املشتقات
وتكون لتلك العقود املالية مادة زمنياة حماددة باإلضاافة إىل ساعر وشاروط معيناة ياتم حتديادها عناد وسلع وذهب( 

(، عقااااااااود اخليااااااااارات Futuresحترياااااااار العقااااااااد بااااااااني البااااااااائع واملشاااااااارتي وماااااااان هااااااااذه العقااااااااود ) املسااااااااتقبليات )
(Options(  العقود اآلجلة ،)Forwardsاملبادالت ،)   (SWAP ) وأي عقود مشتقات أخرى، علاى

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

واألفااراد  قصاارية األجاال و تعتاارب الوليفااة األساسااية هلااذه األدوات إجياااد الساايولة للشااركات هااي أدوات الاادين  أدوات أسواق النقد
العقااود املتوافقاااة ماااع الضاااوابط  واحلكومااات مااان أجااال مواجهااة احتياجاهتاااا النقدياااة قصاارية األجااال والااايت تشاامل

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

هااي صااناديق اسااتثمارية ذات طاارح عااام واملوافااق عليهااا ماان قباال هيئااة السااوق املاليااة أو هيئااات تنظيميااة خليجيااة  صناديق أسواق النقد
لتنظايم مسااوي علاى األقال لاذلك املطباق علاى صاناديق االساتثمار يف و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع 

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

صااناديق االسااتثمار املتداولااة / الصااناديق 
 العقارية املتداولة

داوهلا يف ساوق األوراق املالياة خااالل فارتات التااداول هاي صاناديق اسااتثمارية مقسامة إىل وحادات متساااوية ياتم تاا
املسااتمر كتااداول أسااهم الشااركات واملوافااق عليهااا ماان قباال هيئااة السااوق املاليااة أو هيئااات تنظيميااة خليجيااة و/أو 
أجنبياااة وفقاااا لتنظااايم بلاااد آخااار خاضاااع لتنظااايم مسااااوي علاااى األقااال لاااذلك املطباااق علاااى صاااناديق االساااتثمار يف 

 ون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.اململكة، على أن تك



هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أناه مان املمكان أن تاؤثر علاى أصاول الصاندوق أو أهدافاه بشاكل ساليب  الظروف االستثنائية 
 نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية.

هاااي صاااناديق اساااتثمارية مرخصاااة وموافاااق عليهاااا مااان قبااال هيئاااة الساااوق املالياااة أو هيئاااات تنظيمياااة خليجياااة و/أو  مصناديق االستثمار ذات الطرح العا
أجنبياااة وفقاااا لتنظااايم بلاااد آخااار خاضاااع لتنظااايم مسااااوي علاااى األقااال لاااذلك املطباااق علاااى صاااناديق االساااتثمار يف 

 اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

 الضوابط الشرعية للصندوق.

 باشرة تُفرض على تيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنش ت.هي ضريبة  ري م ضريبة القيمة املضافة

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1
 الصندوقاسم  (أ

 " المتوازن المتعدد االصول" صندوق الراجحي 

Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund  

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 .م09/02/2020 ومت إجراء آخر حتدي  هلا بتاريخ  م .1998نوفمرب  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 . الصندوقيئة عل تأسيس وطرح الهتاريخ موافقة  (ج

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

 صندوق المدة  (د

  ري حمدد املدة مفتوحهو صندوق عام  األصول متعدد املتوازن الراجحي صندوق

 صندوقالعملة  ـ(ه

املية الرئيسية على عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقوثم هبا استثماراته ووحداته، وتقبل اشرتاكات املستثمرين بدي عملة أخرى من العمالت الع
استحقاقاهتم بعملة  ري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الرا بون يف حتويل 

 العمالت عند تاريخ التحويل.

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 لصندوق لستثمارية االهداف األ (أ

املال وتنمية رأس املال عن طريق توزيع صندوق الراجحي املتوازن متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق توازن بني احملافظة على رأس 
ة ق السيولاألصول يف صناديق فئات أوراق مالية متنوعة تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق، لتحقيق منو طويل األجل لرأس املال. كما يوفر الصندو 

 ية:اآلت االسرتشاديهيسعى الصندوق لتحقيق منو مقارب للمؤشرات النقدية الالزمة للمستثمرين. و 

 75(  3% سايبور  )شهور 
 12.5 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 
 2.5مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 
 10مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية % 

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

 املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.



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

 يفباتبا  اسرتاتيجية استثمارية نشطة من خالل ختصيص األصول ذات الطرح العام  لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق استثمارية أخرىيهدف الصندوق 
، ويتم معظمها وفق املؤشرات القياسية  املخاطر من االدىن باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقق واليت لالستثمار االمثل التوزيع تضمن اليت الصناديق من خمتارة جمموعة
 ويف ما يلي موجز ألنوا  األصول اليت يستثمر هبا الصندوق بشكل أساسي: املعتمدة

 صناديق أدوات أسواق النقد •
 صناديق الدخل الثابت •
 صناديق األسهم •
 ناديق املتداولة/ والصناديق العقارية املتداولةاليت ال تندرج حتت الفئات السابقة وتشمل الص صناديق فئات األوراق املالية األخرى •
 
 تثمار االسز تركية سياس (ج

 ما هو مذكور صناديق فئات األصول األخرى، حسبنسبة أقل بو  يف صناديق أسواق النقد ،نسبة عالية ب يرتكز استثمارهالصندوق هو صندوق منخفض املخاطر 
 يف اجلدول التايل:

 

 

 

 

 

 

 األعلىاحلد  احلد األدىن فئة األصول

 %100 %60 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %15 %0 صناديق الدخل الثابت

 %25 %0 األسهم صناديق

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

0% 25% 



 

 . هي ويبيع الصندوق فيها استثماراتيشتر تمل أن يح التيالية لماوراق األأسواق  (د

 .اسرتاتيجية مدير الصندوق حسب حمليا أو/و عامليا الصندوق استثمارات يتم توزيع

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

 باحلد املمكنة العوائد أقصى وذلك هبدف حتقيق واحملاسبية، املالية املعايري من جمموعة تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق صندوقال يسعى
هيئة  على طرحها من قبل املوافقة متت عاماً  طرحاً  مطروحة استثمارية صناديق يف من خالل االستثمارحسب طبيعة وأهداف الصندوق  املخاطر من املعقول

 آخر بلد لتنظيم وفقا أجنبية أو/و خليجية تنظيمية هيئات من مرخصة عاملية أو خليجية استثمارية صناديق يف االستثمار للصندوق ميكن كما.  السوق املالية
 فئات تيع أو/و أحد يف يستثمر أن على الصندوق أهداف حتقيق لغرض اململكة يف االستثمار صناديق على املطبق لذلك األقل على مساوي لتنظيم خاضع
تابعيه، على أن تكون متوافقة مع الضوابط  أو الصندوق مدير قبل من املدارة الصناديق ذلك ويشمل أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة يف املذكورة األصول

 .الشرعية للصندوق

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

 أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة يف سيقوم الصندوق باالستثمار يف فئات األصول اليت مت ذكرها

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

 املعلوماتلن يستثمر الصندوق يف أوراق مالية  ري اليت مت ذكرها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

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

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

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

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

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

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

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك



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

  متوقعةتوفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد 
 كام عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطا  معني ما مل ينص على ذلك الشروط واألح

 ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.
 عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية  ري ضرورية تتعلق بدهدافه االستثمارية 

 الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:دور مجلس إدارة 

  املوافقة على تيع العقود والقرارات والتقارير اجلهورية اليت يكون الصندوق طرفها فيها 
  اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار 
  األموال ومتويل االجتما  مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )جلنة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليال عن  سيل

 التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة. اإلرهاب لديه، للتدكد من
 ينه.إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعي 
 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار. التدكد من 
 ت التدكد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليته مبا مقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و املستندات ذا

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

 اديالسترشر المؤشا (ل

 75%   شهور(  3) سايبور 
 12.5% مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية 
 %2.5 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم اخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 
 %10 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

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

 .الصندوق

 

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


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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  املخاطر، وتبعاً لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة اليت قد يكون هلاا  منخفضيعترب الصندوق صندوق استثمار
 أثر سليب على أداء الصندوق

  السااابق األداءلايس هناااأ تدكيااد أن األهااداف االسااتثمارية للصااندوق سااوف تتحقااق وذلااك ألن لااروف السااوق وطاارق التااداول يف تغااري مسااتمر كمااا أن 
 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  أو املؤشر االسرتشادي للصندوق للصندوق

  مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو مياثل  الصندوق أو أن أداء خسائر كبريةأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتمبدن ال يوجد ضمان
 .األداء السابق

  بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أنجيب أن يدخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار. 
  ،يف باه  اشارتكواأقال مان الساعر الاذي وقاد يكاون مبلاال االسارتداد جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنام رمباا رسارون جازءاً مان أو كامال اساتثمارهم

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

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

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

 مخاطر أسواق السلع

ملناساابة ماان مااوردين مبااا أن صاافقات الصااندوق تيعهااا تباادأ باسااتالم وعااد  ااري ملاازم ماان طاارف را ااب يف التموياال، عناادها يقااوم ماادير الصااندوق بشااراء الساالع ا
جداً قد ال يوىف الطرف  معتمدين يف أسواق السلع العاملية، ومن مث يبيعها مدير الصندوق آجالً على الطرف الواعد بالشراء بربح حمدد. إال أنه ويف حاالت نادرة

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

 مخاطر أسعار الفائدة

ساتؤدى إىل تبايناات يف عائاد  إن طبيعة استثمارات الصاندوق )بضاائع، صاكوأ( هعلاه يتادثر بدساعار الفائادة. وعلياه ، فاإن أي تغاريات يف ساوق أساعار الفائادة 
 باشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول اليت يديرها الصندوق . وكذلك بشكل  ري م  الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح

 مخاطر سوق األسهم

الصاندوق  يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األساهم الايت هاي عرضاة ملخااطر الساوق والتذباذبات العالياة، ويف الوقات ذاتاه ال يوجاد أي تدكياد أو ضامان بادن
الناو  مان االساتثمارات. كماا أن املساتثمر يادرأ أن تياع األساهم   علام باملخااطر الايت ينطاوي عليهاا هاذا سايحقق أداًء إجيابياا. وينبغاي أن يكاون املساتثمر علاى

و مدير الصندوق سيسعى قادر اإلمكاان للتقليال  عرضة لالرتفا  واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتدثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.



ذات الطارح العاام  وصاناديق الصاكوأ ذبذبات  من خالل التوزيع النشط ألصول الصندوق بني صناديق األسهم وصناديق املضاربة يف البضائعمن خماطر هذه الت
 املرخصة من هيئة السوق املالية.

 مخاطر العمالت

الت الايت تشاكل قاوام اساتثمارات الصاندوق مان شادنه ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفااض قيماة أي مان العما
 أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 

 مخاطر االئتمان

االلتزاماات املرتتباة تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم ر بة الطرف اآلخار )املتماول أو املشارتى باألجال يف عملياات صاناديق املضااربة( يف ساداد املساتحقات أو 
 دد أو عدم إمكانية السداد هنائياً.عليه يف الوقت احمل

 المخاطر االقتصادية

أي تغياريات معاكساة ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر الناتة عن التوزياع اجلغارايف لألساواق الايت يساتثمر فيهاا الصاندوق، وعلياه فاإن 
 يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. 

 طر عدم الشرعيةمخا

د ياؤدي إىل اضاطرار تتمثل خمااطر عادم الشارعية يف حاال اساتبعاد أحاد الشاركات املساتثمر فيهاا وأصابحت  اري متوافقاة ماع املعاايري الشارعية للهيئاة الشارعية، مماا قا
دم مطابقتهااا للضااوابط احملااددة ماان اهليئااة ماادير الصااندوق لبيااع تلااك األسااهم بسااعر قااد يكااون  ااري مالئاام، إضااافة إىل أن اسااتبعاد عاادد ماان الشااركات كنتيجااة لعاا

 الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شدنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

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

 المخاطر القانونية

واإلجاااراءات القانونيااة  وتاااد  تلااك املخاااطر مااان الشااركات الااايت اسااتثمر فيهاااا قااد تواجااه الشاااركات بعااض املخااااطر القانونيااة نتيجاااة لعاادم االلتاازام بتطبياااق األنظمااة 
 الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 المخاطر السياسية

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

 

 



 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

 عنااه يناات  وبالتااايل يف الصااناديق االسااتثمارية سااوف يعاارض مااالكي الوحاادات للمخاااطر الاايت قااد يتعاارض هلااا ذلااك الصااندوق املسااتثمر بااه، اسااتثمارات الصااندوق
 الوحدة للصندوق والذي سيخفض سعر لالستثمارات، السوقية القيمة رفض من والذي قد االساسية للصندوق الوحدة سعر يف تقلبات

 األخرى االستثمارات مخاطر

صااناديق االسااتثمار العقاريااة املاادرة للاادخل، والصااناديق االسااتثمارية العقاريااة  مثاال أخاارى اسااتثمارات أصااول فئااة يف الصااندوق يسااتثمر قااد األصااول، تنويااع لغاارض
REITsتلااك ختفااض وقااد الثاباات والاادخل النقااد أساوق مثاال التقليديااة األصااول فئااات ماان خطااورة أكثار االسااتثمارات، عمومااا هااذه وتعتاارب اإلجااارة ، وصاناديق 

 .الوحدة الصندوق وسعر أداء من االستثمارات

 مخاطر التمويل

لغرض االستثمار قد يتدخر الصندوق عن ساداد املباالال يف الوقات احملادد ألساباب خارجاة عان إرادة مادير الصاندوق،  على متويل مدير الصندوق حصوليف حال 
 مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 مث والتحليال، البحا  علاى بنااء فيهاا الصاندوق يساتثمر والايت ائتمانياا املصانفة  اري الثابت أدوات الدخل يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 إىل خفاض ياؤدي رمباا الثابات الادخل أدوات ملصادري املاايل الوضاع يف ضاعف أي أن حيا . الصاندوق مدير به يقوم الذي االئتماين الداخلي والتصنيف التقومي
 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة

 الناشئة األسواق مخاطر

 وتسااجيل السااوق صاافقات تسااوية يف التاادخر أو مرتبطااة باإلخفاااق خماااطر علااى تنطااوي قااد والاايت ناشاائة أسااواق أو سااوق يف ماليااة أوراق يف الصااندوق يسااتثمر قااد
 أحجاام مان األكارب الكام بادن علماا. واملعتااد املتوساط مان أعلاى خمااطرا طياتاه باني قاد ممال األساواق هذه مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة
 فقااد الناشاائة األسااواق يف تسااتثمر مالياة أوراق يف اسااتثمر حااال يف ولااذلك،. الشااركات مان حماادود عاادد يف مرتكاازا عاادة يكااون الناشاائة األسااواق يف السااوقية القيماة

 .وحداته وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا يواجه الصندوق

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أو اساتقالتهم عناد سالبيا الوحادة وساعر الصاندوق أداء تادثر إىل ياؤدي قاد الصندوق، مماا مدير مولفي ومهارات قدرات على كبري بشكل الصندوق أداء يعتمد
 .مناسب بديل وجود وعدم  ياهبم

 المصالح تضارب مخاطر

 اختااذ يف الصاندوق مادير قارارات علاى تاؤثر قاد شخصاية مصالحة بسابب الصاندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر هذه تنشد
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات

 



 الُمصِدر مخاطر

 مان معاني نو  على سلبا تؤثر اليت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والتغريات النظري، /املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف التغيريات وتشمل
 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تدثر وبالتايل أسهمه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتدثر األصل ذلك إن حي  املصدر، أو املالية األوراق

 

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

 أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر املرتبطة هبا مراعاةمع  االشرتاأ بالصندوق، الصفة هبذه اململكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص يمق أل
 يف األصول توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيقمن خالل  لتنمية رأس املال يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون 

  .للصندوق الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق

 األرباح توزيع سياسة (ب

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

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

 .)أو منذ التأسيس)س سنوات خمث سنوات و الواحدة وثالعائد الكلي لسنة ( 1

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس
142.88 8.74 8.26 1.80 

 

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

 % العائد السنوي

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.80% 3.58% 2.68% -1.08% 1.54% 4.77% 3.76% 0.57% 4.19% 9.93% 

 

 

 



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

 % السنوي األداء 
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
1.80%  الصندوق 1.54% 1.08%- 2.68% 3.58% 
 االسترشاديالمؤشر  0.60% 1.40%- 3.56% 5.00% 2.53%

 

 

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

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

  لصندوقا تقارير( 5

موقعناااااا االلكااااارتوين  ل لاااااك مااااان خاااااالوذ مقابللاااااى نساااااخ مااااان هاااااذه القاااااوائم دون يساااااتطيع ماااااالكي الوحااااادات االساااااتثمارية واملساااااتثمرين احملتملاااااني احلصاااااول ع
capital.com-www.alrajhi  

 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

 يوم من كل صفقة. 15
  للصندوق بدون مقابل عند طلبهااحلصول على القوائم املالية املراجعة 
 ة يف الئحة اإلشعار بدي تغيري يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التغيري قبل سريانه وفقا لنو  التغيري واملدة احملدد

 صناديق االستثمار.
 اإلشعار بدي تغري يف جملس إدارة الصندوق 
 ام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبهااحلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحك 
  يوما تقومييا، خبالف األحدال اليت تنص عليها الشروط  21االشعار بر بة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن

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

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

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


 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

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

 باستثناء تلك احلاالت الناهة عن اإلمهال اجلسيم أو التعدي أو التقصري.
 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق. 
 شعارات يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها اإل

ى مدير يتم إعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات علوكشوفات احلساب املتعلقة باستثماراهتم وأن مدير الصندوق 
مالك الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو  ري مباشر عن عدم تزويد 

عارات أو تلك اليت تنشد عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التدكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف احلساب أو اإلش
 أو أية معلومات أخرى.

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

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

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

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

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

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

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

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بدصول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية مدير الصندوق آلية يتبع



 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

لالستثمارات يف الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية  قيمة األصول منسنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
االساااتثمارية لالساااتثمارات يف الصاااناديق  سااانوياً مااان قيماااة األصاااول (%0.20-%0.03) باااني تااارتاوح حفاااظ رساااوم ويتحمااال، املتداولاااة يف الساااوق الساااعودية

 وتشمل الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

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

 الضرائب

 نظري أخرى ألطراف تدفع اليت الرسوم أو الصندوق مع املربمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 رسوم التعامل

الساائدة يف األساواق  األساعارحساب  اسرتداد أو اشرتاأ رسوم من تشمله مبا املالية االوراق وبيع شراء عملياتالناهة عن  عموالت التداوليتحمل الصندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 رسوم أخرى

 إدارة الصااندوقمكافاا ت أعضاااء جملااس ساايتحمل الصااندوق املصاااريف الالزمااة والفعليااة إلدارتااه، رسااوم املراجعااة ورسااوم احلفااظ ورسااوم النشاار والرسااوم الرقابيااة و 
مان متوساط صاايف قيماة  %0.25واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إتايل نسبة املصاروفات األخارى )باساتثناء مصااريف التعامال واحلفاظ والضارائب( 

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

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

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

 .فيها املستثمر

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

يومي  بشكل نسبة إىل إتايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه هناية يف وختصم تراكميا

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

  يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر



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

 وتدفع يف هناية العام بشكل يومي تراكمياً 

 رسوم النشر يف موقع تداول 
حتسب بشكل ، مبلال ثابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 000 5    أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العامتراكميا يومي 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا حتسب بشكل يومي ، مبلال ثابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع يف هناية العام
 حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر رسوم احلفظ 

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

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

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

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد

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

 والعائد سعودي لاير مليون 10 يعادل الصندوق وحجم سعودي لاير 000 100 املستثمر املبلال أن بافرتاض أعاله املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال
 %.10 يعادل املالية السنة هناية يف احملقق

 إجمالي اصول الصندوق
بالريال رسوم ومصاريف الصندوق 

 السعودي
رسوم ومصاريف المستثمر بالريال 

 السعودي 
االشرتاأ* رسوم  - 2,100 
احلفظ رسوم  21,000 210 

املستقلني االدرة جملس اعضاء مكافاة  60,000 600 
احلسابات مراجع  رسوم  31,500 315 

التوزيع مصاريف  50,000 500 
الرقابية الرسوم  7,500 75 
تداول رسوم  5,250 53 



  1,837.50   183,750   اإلدارة*** رسوم
** السنوية واملصاريف الرسوم جممو    359,000   3,590  

املال رأس% + 10 االفرتاضي العائد  11,000,000 110,000 
املالية السنة هناية االفرتاضي االستثمار صايف   10,641,000   106,410  

 مباشرة وتكون  ري متضمنة يف مبلال االستثمار.*  تدفع رسوم االشرتاأ من قبل املستثمر 
 يف ما عدا الرسوم املعفاة أو اليت ال ينطبق عليها رسوم الضريبة.أعاله شاملة ضريبة القيمة املضافة يف املثال **تيع الرسوم 
 (%1.75مثالنا هذا )اإلدارية واليت تعادل يف  الرسوم حي  من الصناديق أعلى يف األقصى باحلد االستثمار *** بافرتاض

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل و تقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

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

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

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

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

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

 وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.

 .االستردادو  االشتراك تنفيذ طلبات ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

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

 



 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 العمال ياوم يف الشاركة موقاع يف الوحادة ساعر نشار وياتم التعامال، ياوم يلاي الذي العمل يوم يف مساءً  اخلامسة الساعة قبل تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 التقومي. يوم يلي الذي

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 م.1998نوفمرب  28ها املوافق 1419شعبان 9عمله يف الصندوق بدأ وقد املدة حمدد  ري مفتوح صندوق يعترب الصندوق

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

بسعر الوحدة املعلن (  واألربعاءاالثنني  )يومتعامل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم والتحويل يسمح باالشرتاأ واالسرتداد 
السابق يوم العمل من  الساعة اخلامسة مساءً  والتحويل قبل. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاأ واالسرتداد التعاملعنه يف اليوم الذي يلي يوم 

 .عاملليوم الت

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

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

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

 عامالاخلاامس التاايل لنقطاة التقبال إقفاال العمال يف الياوم وحباد أقصاى  التعامال، لياوم التاايل العمال ياوم يفسيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسابة 
ى مااادير الااايت مت فيهاااا حتدياااد ساااعر االسااارتداد، أو الوقااات الاااذي تكاااون فياااه تياااع الوساااائل و الرتاخااايص )إن وجااادت( املناسااابة لتحويااال الوحااادات متاااوافرة لاااد

 الصندوق، أيهما يد  الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

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



 عمل الصندوق استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء ـ(ه

، املربماة ماع لصااحل املساتثمرين بالصاندوق ق النقاداساو أ صافقاتو  أموال االكتتاب املستلمة خالل فرتة الطرح األوىل سايتم اساتثمارها يف صاناديق أساواق النقاد
األدىن املطلااوب أو الوقاات احملاادد لباادء عماال إىل احلااد ، إىل حااني الوصااول خااارج اململكااة ةطاارف خاضااع لتنظاايم مؤسسااة النقااد أو هليئااة رقابيااة مماثلااة للمؤسساا

 .الصندوق

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

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

الصندوق  املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إهناء
 وفقاً إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق مقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 أو عاام بشاكل إماا االساتثمار صاندوق ميلكهاا الايت األخارى األصاول أو املالياة األوراق ماع التعامال فيهاا يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

اسارتداد جياوز ملادير الصاندوق تدجيال .الصاندوق أصاول قيماة صاايف إىل نسابة مهماة أهناا معقاول بشاكل الصاندوق مادير يارى الايت الصاندوق أصاول إىل بالنسابة
 يف أي ياوم تعامالالوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. ومدل ذلك، إذا بلال إتايل نسبة تيع طلبات االسرتداد ملالكي الوحادات واملطلاوب تلبيتهاا 

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

مع االخذ باالعتبار املدة الضرورية واملاربرات ومراجعاة التعلياق ماع جملاس إدارة وأماني يف حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة 
املالياة وماالكي  احلفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فورا بدي تعليق مع توضيح أساباب التعلياق، وإشاعار هيئاة الساوق

نفساها املساتخدمة يف اإلشاعار  عان التعلياق واإلفصااح عان ذلاك يف املواقاع اإللكارتوين ملادير الصاندوق واملوقاع اإللكارتوين  الوحادات فاور انتهااء التعلياق بالطريقاة
 للسوق.

 نظاام أو املالياة الساوق هيئاة للوائح خمالفة االشرتاأ هذا على يرتتب أنه الصندوق مدير رأى حال يف الصندوق يف اشرتاأ طلب أي رفض الصندوق ملدير ومق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة مقق االشرتاأ طلب رفض كان  إذا أو األموال  سل مكافحة

 

 



 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

ويتم معاملة كل طلب على حدة حبي  إذا هاوز  الطلب استالم أولويةيف حالة مت تدجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلباهتم قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة 10إتايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد 

 صندوق، فعندئذ جيب اسرتداد وحدات املستثمرين بالكاملبال لالستمرارلوب . فإذا اخنفضت قيمة الوحدات عن احلد األدىن املطاألسبقية  حبسبباالسرتداد 

  :خصائص الوحدات( 8

شاكل وحاادات  جياوز ملادير الصااندوق أن ُيصادر عاادداً  اري حمادود ماان الوحادات متساااوية القيماة تكاون تيعهااا مان فئااة واحادة. ويكاون االشاارتاأ يف الصاندوق علااى
 متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

 للجمهور وإتاحتها التقارير إعداد من االنتهاء وسيتم املراجعة والسنوية األولية املالية القوائم تتضمن واليت وسنوية أولية مالية تقارير بإعداد الصندوق مدير سيقوم
  .هبا املستثمر بالصناديق اخلاصة التقارير إصدار من يوماً ( 21) تتجاوز ال مدة خالل

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

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

 .وحامسة هنائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير، أو اإلشعارات

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

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

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

بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم  (الربيد اإللكرتوينخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على )العنوان الربيدي و/أو يتم موافاة تيع املستثمرين بنس
 بذلك. 

 

 

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


 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

أعضااااء مااان بيااانهم عضاااوان مساااتقالن ينطباااق علااايهم التعرياااف الاااوارد يف قائماااة املصاااطلحات اربعاااة  يشااارف علاااى الصاااندوق جملاااس إدارة مكاااون مااان -1
 املستخدمة يف لوائح اهليئة، ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:

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

 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

كمادير ويعمال    2015عاماً يف جمال إدارة األصول. وانضام إىل شاركة الراجحاي املالياة يف أيار/ماايو عاام  11السيد مقرن الكلييب يتمتع خبربة تزيد عن 
 هم يف شاركةجلنااه االساتثمار. وقباال انضامامه إىل شااركة الراجحاي املالياة كااان السايد مقاارن يعمال كاارئيس الصاناديق و حمااافظ األسا ورئايس إدارة األصاول

ثمارية ملؤسساات مالياة البالد املالية ومقرها اململكة العربية السعودية كما جنح يف اداره عدد من احملافظ االساتثمارية مباا يف ذلاك الصاناديق واحملاافظ االسات
 االقتصاد من جامعة مياميبعض منها تركز على أسواق دول جملس التعاون اخلليجي والسوق السعودية،. وهو حاصل على درجة بكالوريوس يف 

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

، ممال شاهادة املاجساتري مان املعهاد العاايل للقضااء جبامعاة 2010مناذ شاهر سابتمرب  أمني اهليئة الشرعية ومدير اإلدارة الشارعية بشاركة الراجحاي املالياة
عماال يف الرقابااة الشاارعية مبصاارف الراجحااي، كمااا عماال يف جامعااة  لشااريعة ماان اجلامعااة نفسااها،اإلمااام حممااد باان سااعود اإلسااالمية، ومماال بكااالوريوس ا

دوات اإلمام حممد بان ساعود اإلساالمية، لاه مساامهات يف جماال االستشاارات الشارعية وهاو عضاو يف اجلمعياة الفقهياة الساعودية، وشاارأ يف عادد مان النا
 واملؤمترات.

 )عضو مستقل(السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ 

، 2008السيد/ خالد آل الشيخ يعمل يف وليفة مستشاار اقتصاادي يف وحادة االحتااد النقادي مبجلاس التعااون لادول اخللاي  العربياة مناذ شاهر يولياو   
ة النقاد العاريب ممل شهادة املاجستري يف االقتصاد وبكالوريوس احملاسبة من جامعة امللك سعود. هذا وقد عمل كمستشاار اقتصاادي يف كال مان مؤسسا

 واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف تعية االقتصاد السعودية.

 

 

 



 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(

. وقبل التحاقه بصندوق التنمية 2016السيد/ فراس السعيد يشغل منصب نائب املدير العام لالستثمار واخلزينة لدى صندوق التنمية الزراعية منذ عام 
ليااة واخلاادمات عااام يف االدارة املا 15الزراعيااة عماال الساايد فااراس كاارئيس للخاادمات املاليااة واالستشااارية لاادى شااركة ساادرة املاليااة ولديااه خااربة تزيااد عاان 

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

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

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

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

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

 عليها يف الئحة صناديق االستثمار.املتطلبات املنصوص  - املثال ال احلصر على سبيل -، ويشمل ذلك واألنظمة واللوائح ذات العالقة
إفصاحات تتعلق بالصندوق  يتضمن أم  ريه(كان عقداً أسواء ) دوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخرمن اكتمال ودقة شروط وأحكام الصن التدكد -

 الئحة صناديق االستثمار. أحكام التدكد من توافق ما سبق معإضافة إىل  ،العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام
 وأحكام الصندوق وشروط ألحكام الئحة صناديق االستثمار مالكي الوحدات وفقاً مقق مصلحة  من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا التدكد -

 .ومذكرة املعلومات
 الوحدات. مالكي مصلحة مقق ومبا ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن بدمانة العمل -
 تدوين حماضر االجتماعات اليت تبني تيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها اجمللس -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

 لاير سعودية كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني. 000 60املكاف ت املتوقع دفعها إىل جملس إدارة الصندوق تصل إىل ة

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

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

 مقق مبا بالتصرف التزاماته اإلدارة جملس عضو يراعي سوف احلاالت هذه ويف .الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف حمتمل عارضت على
 لإ فا دون عملياً  ممكنة درجة إىل وحرص نية وحسن بالعمل بدمانة ومسؤوليته كعضو جملس إدارة بالصندوق وذلك رهدو حسب  املعنيني الوحدات مالكي مصاحل
التصويت  عن العضو ذلك ميتنع سوف التصويت تطلبت اليت احلاالت ويف املصاحل يف حمتمل ارضتع ى أيعل االطال  عند ء الصناديق األخرىعمال هاه التزاماته



بني مصاحل عضو جملس  قمتحق تعارض يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق املعلومات مذكرة إعداد اريخت إىل أنه علما أعضاء جملس اإلدارة وجوب ذلك.إذا رأى 
 إدارة الصندوق ومصاحل الصندوق.

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و 

جيتهاد مادير الصاندوق لبياان وحتادي  يدرأ املستثمر يف هذا الصندوق أن أعضاء جملس اإلدارة قد يكون هلم عضاويات مماثلاة يف صاناديق اساتثمارية أخارى، و 
 تيع أمساء الصناديق االستثمارية املدارة من قبل الشركة اليت مل فيها أحد أو تيع أعضاء جملس اإلدارة. اجلدول التايل يوضح عضاويات –من حني آلخر  –

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

     بالبضائع )دوالر أمريكي(صندوق الراجحي للمضاربة 

     صندوق الراجحي للصكوأ

     صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول

     صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     اخلليجية صندوق الراجحي لألسهم

     صندوق الراجحي لألسهم العاملية

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربااح )أساهم منطقاة الشارق 
 األوسط ومشال أفريقيا(

    

     لقطا  املواد األساسيةصندوق الراجحي 

صااااااندوق الراجحااااااي إم إس سااااااي أي ملؤشاااااار األسااااااهم السااااااعودية متعاااااادد 
 العوامل

    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي املتنو  للدخل



      صندوق الراجحي ريت

      صندوق شعا  وادي اهلدا
 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و  هيئةأعضاء  أسماء (أ

 ( أعضاء هم:3من ثالثة )تتكون اهليئة الشرعية للصندوق 

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

يعمال رئيسااً للهيئاة الشارعية يف مام حممد بن سعود اإلساالمية، و حصل الدكتور صاحل على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستري والدكتوراه من جامعة اإل 
 البحرين –وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعاون اخلليجي شركة تكافل الراجحي للتدمني التعاوين، وهو حمامي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

اساتئناف  حصل الدكتور سليمان على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي
 .لس األعلى للقضاءيف اجمل

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(

م الفقاه يف  حصل الدكتور سعد على الشهادة اجلامعية واملاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ويعمل حالياً )أساتاذ( يف قسا
هيئاة كباار العلمااء باململكاة  ساابق لادى ، وهاو عضاوالساعودية الفقهياة للجمعياة ورئيساً  الرياض -كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  .العربية السعودية

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

 .يعةالشاار دراسااة ومراجعااة شااروط وأحااكام الصناادوق وأهاادافه وسياساااته االسااتثمارية، للتدكد من تقيدهااا بدحااكام  .1
 تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية. .2
 خالل إدارته الستثمارات الصندوق.على مدير الصندوق التقيد هبا  جيبحتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت  .3
 والتدكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4
 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية احملددة. .5

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

 االستشارات الشرعيةال ممَّل الصندوق أي تكاليف مقابل 



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

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

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

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

 له فقط.ورسر املضارب جهده وعم
 

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

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

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بدرقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -
 ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها التدجيل من الذهب والفضة والعمالت. -
 اعه إياه باألجل.ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد ب -
 إذا با  الصندوق السلعة على عميل فال جيوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشرتاها الصندوق لنفسه. -

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

 احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.
 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

 امه.النو  األول: الشركات املسامهة ذات األ راض واألنشطة املباحة. وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة بدسهمها وفق شروط البيع وأحك -ث
األ راض واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبال وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوأ الربوية، وشركات النو  الثاين: الشركات املسامهة ذات  -ج

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

اضا أو إيداعاً. وقد النو  الثال : الشركات املسامهة اليت أ راضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالهتا أمور حمرمة، مثل تعاملها بالربا اقرت  -ح
 قررت اهليئة بشدن هذا النو  )النو  الثال ( من الشركات املسامهة ما يد :



 ستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النو  من أنوا  الشركات املسامهة الضوابط اآلتية:أواًل: جيب أن يراعى يف اال

إن جواز التعامل بدسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة، فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب  -
 االكتفاء هبا عن  ريها ممن ال يلتزم بذلك.

( من إتايل القيمة السوقية ما مل ٪30)-سواء أكان قرضًا طويل األجل أم قرضًا قصري األجل–لال املقرتض بالربا أال يتجاوز إتايل املب -
تقل عن القيمة الدفرتية، علمًا أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أربا  

 السنة.
( من إتايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناهًا عن االستثمار بفائدة ربوية أم ٪5اد النات  من عنصر حمرم )أال يتجاوز مقدار اإلير  -

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

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

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

ض؛ سنوية كانت أو ربع ثاً: يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغر ثال
 سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم  ري مدققة.

 عامل حمرم يف أنشطتها أو أ راضها.رابعاً: ال جيوز االشرتاأ يف تدسيس الشركات اليت ينص نظامها على ت

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

ضاربة، أو على سبيل التوسط )السمسرة( كما يف حالة الوساطة يف التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغري كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم م
 إدارة احملافظ االستثمارية. الوكالة عن الغري والتوكيل للغري كما يف

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

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

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

 الضوابط الشرعية:
 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوأ ما يد :  

 ية لشركة الراجحي املالية.أن يكون الصك جمازاً من اهليئة الشرع .1
تكون مستوفية  أن مكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصنا ، أو اإلجارة أو البيع و ريها، وأن .2

 ألركاهنا وشروطها.



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

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

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

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس ، طريق امللك فهد

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

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 000 000 500يعادل دفو  املال املرأس 

 

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


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

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

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

 378,737,840 صايف الدخل
 

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

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

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

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

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

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

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

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 
 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك احملدودة -



 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -السعودية احملدودةشركة منتجات البالستيك  -
 

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

 
  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

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

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

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

  إدارة االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والتدكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليال جملس
 الصندوق بدي خمالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بدي طلبات اسرتداد حمتملة 
 حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا ر مق ملدير الصندوق تعيني مدي 

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

 يوجدال 

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

 يوجد ال

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

 تدبري أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (ث
 :اآلتية احلاالت من أي وقو  حال يف مناسبا تراه آخر

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .8
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .9



 . التنفيذية لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .10
 مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق
 .جوهرية أمهية ذات أهنا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

 )أ( أعاله. الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بدي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب (ج
 تسهيل على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياهتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ح

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

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 ة البالد املاليةشركة البالد لالستثمار ة

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 الصندوق. أصول حفظ رص ما يف اإلدارية التدابري تيع واختاذ الوحدات مالكي تيع عن نيابة الصندوق أصول ومحاية حفظ عن املسؤول هو احلفظ أمني

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


 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

 .تيعها نيابة عنه يف األسواق احمللية أو اخلارجيةمق ألمني احلفظ تكليف أي طرف ثال  للقيام جبزء من مهام أمني احلفظ أو 

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

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

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

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

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

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

 أمهية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى 

فيجب على مدير الصندوق املعاين تعياني أماني حفاظ باديل وفقااً لتعليماات اهليئاة،   إذا مارست اهليئة أياً من صالحياهتا وفقاً للفقرة )أ( من هذه املادة، (د
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفظ املعزول يتعني على مدير الصندوق كما

 حلفظ الباديل. وجياب علاى أماني احلفاظ املعازول أن ينقال، حيثماا كاان ذلاك ضارورياً ومناساباً ( يوماً األوىل من تعيني أمني ا60)ا البديل وذلك خالل ال
 ، إىل أمني احلفظ البديل تيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقاً لتقدير اهليئة احملض

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

  أن عازل أماني احلفاظ يف مصالحة ماالكي الوحادات،  معقاول ى بشاكلرأإذا  كتاايبمبوجاب إشاعار   املعاني مان قبلاهفاظ احلأمني عزل  الصندوقجيوز ملدير
 .وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

 مان  (أ)لفقارة وفقااً لصاادر الكتاايب الإلشاعار ا احلفاظ أماني مان تسالم ( يومااً 30)خاالل  تعياني باديل لاه أماني احلفاظ عازل إذا جيب على مدير الصندوق
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل. وجيب ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. وجيب على أمني احلفظ املعزولهذه 

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

  عن قيامه بتعيني أمني حفاظ باديل، وجياب علاى مادير الصاندوق العاام كاذلك اإلفصااح يف  اإللكرتوين موقعه اإلفصاح فوراً يفجيب على مدير الصندوق
 لعام.املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق ا

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد



 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 

 الرياض -شار  العليا العام
  الدور الثاين -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 

 
 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

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

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

 عرض وبيع وحدات الصندوق حتت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بدفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملوز  (1
 تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر هبا بشكل هميعي حتت مسمى املوز  املستثمرين. (2
جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على املستثمرين واليت تشتمل على منوذج اعرف عمليك ومنوذج مكافحة  سل األموال ومتويل اإلرهاب القيام  (3

 ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقاً للوائح واألنظمة السعودية.
له من تقارير دورية وتقارير تدكيد إمتام الصفقات، والرد على تيع استفسارات مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدمي التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشم (4

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

mailto:support@derayah.com


 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يون  إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية
 طريق امللك فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 
 اململكة العربية السعودية

http://www.ey.com/EM/en 
 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 يف عليهاا املتعاارف املراجعاة ملعاايري وفقااً  تمتا والايت هباا يقاوم الايت املراجعة لأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 بادن التدكاد مان معقولاة درجاة علاى لللحصاو  املراجعاة لأعماا تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التزام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة
 الاواردة واإليضااحات للمبالال مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمن. تيةهر اجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم

 للقوائم العام العرض قييمت إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف
 .املالية

 : ىمعلومات أخر( 17

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

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

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

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

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

  .لنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذيةوفقاً ل
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 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

وق يدعو مدير الصندوق الجتما  مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالس .6
أيام وال تزيد عن  10اء مهلة ال تقل عن املالية السعودية ةتداولة، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعط

ُقرت ح. ك 21
ما يتعني على يوماً من تاريخ انعقاد االجتما . ويتعني أن مدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتما  ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

  ، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بدي اجتما 
أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر،  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتما  ملالكي الوحدات يف  ضون  .7

 % على األقل من وحدات الصندوق.25الذي ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 
% على األقل من قيمة وحدات 25النصاب الالزم لعقد اجتما  ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني يتكون  .8

 الصندوق.
رتوين يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما  ثان من خالل اإلعالن على موقعه اإللك .9

ة املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ةتداولة ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهل وعلى
أيام من تاريخ انعقاد االجتما  الثاين. وخالل االجتما  الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين ميتلكون أي عدد من  5ال تقل عن 

 وحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.ال
 مق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتما  مالكي الوحدات. .10

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق بالكامال، يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناأ يوم حمادد لتصافيته. وماع ذلاك، فإناه سايكون ملادير الصاندوق احلاق يف تصافية الصان
بب حادول بعاض التغياريات إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو بسا

ن قبال هيئاة الساوق املالياة وذلاك دون احلد األدىن املسموح به الساتمرار الصاندوق واحملادد مايف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
 فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
 دت( علاى ماالكي الوحادات املساجلني يف تااريخ التصافية سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصاول الصاندوق وتوزياع املباالال املتبقياة )إن وجا

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

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

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

 ساااتثمر مااان املسااتثمرين يف الصاااندوق، فعلاااى مااادير يف حالااة طلاااب اجلهاااات القضااائية املختصاااة أو هيئاااة الساااوق املاليااة نتاااائ  أي شاااكوى صااادرة عااان أي م
 الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضو .

 .يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها 



  إدارة شاكاوى املساتثمرين،   -ى هيئاة الساوق املالياةياوم عمال، ماق للمشارتأ إيادا  شاكواه لاد 15ويف حالة تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خاالل
( يوم تقوميي مان تااريخ إيادا  الشاكوى لادى اهليئاة، إال 90كما مق للمشرتأ إيدا  شكواه لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة )

 إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

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

تعاديالت الحقاة يف املساتقبل لتلاك األنظماة مباا ال  الساعودية الساارية املفعاول وألي شروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربياةمذكرة املعلومات و ختضع 
 فصل يف منازعات األوراق املالية.الراجحي املالية. ومال أي نزا  ينشا بني مدير الصندوق واملستثمرين إىل جلنة الرالف الضوابط الشرعية  املعتمدة لدى 

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

املعلومات، والقوائم املالية ملدير ملالكي الوحدات احلق يف االطال  على شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور يف مذكرة 
 .الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

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

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

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

 ال يوجد

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

 ال يوجد

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

لى أساس األوراق بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق جملس إدارة الصندوق، على السياسات العامة املرتبطة مبمارسة حقوق التصويت املمنوحة للصندوق ع
أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء على تقديره اخلاص، ممارسة أو عدم ممارساة أي حقاوق تصاويت، بعاد التشااور املالية اليت تشكل جزءاً من 

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

 

 



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

 نسبة المصروفات الصندوق

 %0.34 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالريال السعودي

 %0.39 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر األمريكي

 %2.12 صندق الراجحي لألسهم السعودية

 %2.18 صندوق الراجحي لألسهم العاملية

 %2.18 الراجحي لألسهم اخلليجية صندوق

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

 %0.60 صندوق الراجحي للصكوأ

 %2.25 صندوق الراجحي لالسهم السعودية للدخل

 %0.85 الراجحي ريت

 %2.64 جدوى ريت

 %0.81 للصناديق المستثمر فيهاالمتوسط المرجح لنسبة المصروفات 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  ال ينطبق

 المكلف الرئيــس التنفيذي     مسؤول المطابقة وااللتزام

 عبدالعزيز السبت االسم:      االسم: محمد سالم المنجم 
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:م2018الرسوم والمصاريف الفعلية للعام ملخص   

  

 813,829.55 

 31,500.00 

 5,250.00 

 20,000.00 

 7,500.00 

17,916.91 

1,023.56 

- 

897,020.02 

%0.59 

85,610.00 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 


