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 أحكام 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



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف مفتوح استثماري صندوق هو األصول متعدد احملافظ الراجحي صندوق
  .للصندوق الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق يف األصول

 األهداف االستثمارية

 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف هو صندوق استثماري مفتوح األصول متعدد احملافظ الراجحي صندوق
تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق. كما يوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق  فئات أوراق مالية متنوعة صناديق يف األصول

 لتحقيق منو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآلتية:
 85   %( شهور 3)  سايبور 
 6  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 3   %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 

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

 سياسات االستثمار وممارساته .2
 يف مذكور هو ما حسب األخرى، األصول فئات صناديق أقل وبنسبة ، النقد أسواق صناديق يف عالية بنسبة استثماره يرتكز املخاطر منخفض صندوق هو الصندوق
 :التايل اجلدول

 

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %100 %75 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %10 %0 صناديق الدخل الثابت

 %15 %0 األسهم صناديق

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

0% 15% 



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

 سليب على أداء الصندوق
  السيييابق األداءليييس هنيياك ت كييييد أن األهييداف االسييتثمارية للصيييندوق سييوف تتحقييق وذليييك ألن وييروف السييوق وطيييرق التييداول يف تغييري مسيييتمر كمييا أن 

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

 السابق.
 بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق ر أنجيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبا. 
  ،بييه يف  اشييرتكواأقييل ميين السييعر الييذي وقييد يكييون مبلييد االسييرتداد جيييب علييى مييالكي الوحييدات أن يييدركوا أوييم رمبييا  سييرون جييزءاً ميين أو كامييل اسييتثمارهم

 الكي الوحدات اسرتداد املبلد الذي استثمروه يف الصندوق.. وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالصندوق

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

ذات الطيرح العيام الييت تنطيوي عليى خمياطر معينية ولتوضييخ هيذه املخياطر نيورد فيميا يليي والصيكوك يستثمر الصندوق يف صناديق أخرى كصناديق البضائع واألسيهم 
 بياناً ببعضها واليت قد تؤثر على قيمة الوحدة: 

 مخاطر أسواق السلع

ملناسيبة مين ميوردين معتميدين مبا أن صفقات الصندوق مجيعها تبدأ باستالم وعد غري ملزم من طرف راغب يف التمويل، عنيدها يقيوم ميدير الصيندوق بشيراء السيلع ا
ال يييوا الطييرف الواعييد  يف أسييواق السييلع العاملييية، وميين   يبيعهييا مييدير الصييندوق آجييالً علييى الطييرف الواعييد بالشييراء بييربخ جييدد. إال أنييه ويف حيياالت نييادرة جييداً قييد

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

 مخاطر أسعار الفائدة

سييتؤدى إىل تباينييات يف عائييد  إن طبيعيية اسييتثمارات الصييندوق )بضييائع، صييكوك(  علييه يتيي ثر ب سييعار الفائييدة. وعليييه ، فييإن أي تغييريات يف سييوق أسييعار الفائييدة 
 باشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول اليت يديرها الصندوق . وكذلك بشكل غري م  الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح

 مخاطر سوق األسهم

الصييندوق  يسييتثمر الصييندوق بشييكل أساسييي يف األسييهم اليييت هييي عرضيية ملخيياطر السييوق والتذبييذبات العالييية، ويف الوقييت ذاتييه ال يوجييد أي ت كيييد أو ضييمان بيي ن
النوع من االستثمارات. كميا أن املسيتثمر ييدرك أن مجييع األسيهم عرضية   علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على

و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من خماطر  لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تت ثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.
ذات الطيرح العيام املرخصية مين  وصيناديق الصيكوك ذبذبات  من خالل التوزيع النشط ألصول الصندوق بني صناديق األسهم وصناديق املضياربة يف البضيائعهذه الت

 هيئة السوق املالية.

 مخاطر العمالت



الت الييت تشيكل قيوام اسيتثمارات الصيندوق مين شي نه أن ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمية أي مين العمي
 يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

االلتزامات املرتتبة عليه تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر )املتمول أو املشرتى باألجل يف عمليات صناديق املضاربة( يف سداد املستحقات أو 
 د أو عدم إمكانية السداد وائياً.يف الوقت احملد

 المخاطر االقتصادية

أي تغييريات معاكسية يف ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغيرايف لألسيواق الييت يسيتثمر فيهيا الصيندوق، وعلييه فيإن 
 وال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األم

 مخاطر عدم الشرعية

د ييؤدي إىل اضيطرار ميدير تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غري متوافقة مع املعايري الشرعية للهيئية الشيرعية، مميا قي
مالئم، إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة الشرعية اخلاصة الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غري 

 مبدير الصندوق من ش نه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

سيرتدة يف أي ييوم يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القيدرة عليى تنفييذ عملييات االسيرتداد نتيجية الينقص يف السييولة يف أسيواق األسيهم أو إذا كانيت قيمية الوحيدات امل
 خ الحق. % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لت جيل االسرتداد لتاري10تقومي تعادل 

 المخاطر القانونية

الييت اسيتثمر فيهيا الصيندوق قد تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وت يت تلك املخياطر مين الشيركات 
 واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 لمخاطر السياسيةا

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

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

 تقلبيات عنيه ينيت  وبالتيايل تعرض هلا ذلك الصندوق املسيتثمر بيه،يف الصناديق االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخاطر اليت قد ي استثمارات الصندوق
 الوحدة للصندوق والذي سيخفض سعر لالستثمارات، السوقية القيمة  فض من والذي قد االساسية للصندوق الوحدة سعر يف

 

 

 



 األخرى االستثمارات مخاطر

صيييناديق االسيييتثمار العقاريييية امليييدرة لليييدخل، والصيييناديق االسيييتثمارية العقاريييية  مثيييل أخيييرى اسيييتثمارات أصيييول فئييية يف الصيييندوق يسيييتثمر قيييد األصيييول، تنوييييع لغيييرض
REITsتلييك ختفييض وقييد الثابييت والييدخل النقييد أسييوق مثييل التقليدييية األصييول فئييات ميين خطييورة أكثيير االسييتثمارات، عمومييا هييذه وتعتييرب اإلجييارة ، وصييناديق 
 .الوحدة الصندوق وسعر أداء من االستثمارات

 مخاطر التمويل

لغرض االستثمار قد يت خر الصندوق عن سداد املبالد يف الوقيت احمليدد ألسيباب خارجية عين إرادة ميدير الصيندوق، مميا  على متويل مدير الصندوق حصوليف حال 
 ات.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

   والتحليييل، البحيي  علييى بنيياء فيهييا الصييندوق يسييتثمر واليييت ائتمانيييا املصيينفة غييري الثابييت أدوات الييدخل يف باالسييتثمار املتعلقيية املخيياطر الوحييدات مييالكو يتحمييل
 قيمة إىل خفض يؤدي رمبا الثابت الدخل أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حي . الصندوق مدير به يقوم الذي االئتماين الداخلي والتصنيف التقومي
 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف

 الناشئة األسواق مخاطر

 وأمانية وتسيجيل السيوق صيفقات تسيوية يف التي خر أو مرتبطية باإلخفياق خماطر على تنطوي قد واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد
 القيميية أحجييام ميين األكييرب الكييم بيي ن علمييا. واملعتيياد املتوسييط ميين أعلييى خميياطرا طياتييه بييني قييد لمييل األسييواق هييذه مثييل يف االسييتثمار أن كمييا.  املالييية األوراق حفييظ
يواجيييه  فقييد الناشييئة األسيييواق يف تسييتثمر مالييية أوراق يف اسيييتثمر حييال يف ولييذلك،. الشيييركات ميين جييدود عيييدد يف مرتكييزا عيييادة يكييون الناشييئة األسييواق يف السييوقية
 .وحداته وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكرب قدرا الصندوق

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أو اسيتقالتهم عنيد سيلبيا الوحيدة وسيعر الصيندوق أداء تي ثر إىل ييؤدي قيد الصيندوق، مميا ميدير ميووفي ومهيارات قيدرات عليى كبيري بشيكل الصيندوق أداء يعتميد
 .مناسب بديل وجود وعدم غياهبم

 المصالح تضارب مخاطر

 اختيياذ يف الصييندوق مييدير قييرارات علييى تييؤثر قييد شخصييية مصييلحة بسييبب الصييندوق مييدير قييرار واسييتقاللية موضييوعية علييى تييؤثر اليييت احليياالت يف املخيياطر هييذه تنشيي 
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات

 الُمصِدر مخاطر

 مين معيني نيوع عليى سيلبا تيؤثر الييت احمليددة السياسيية أو االقتصيادية الظيروف يف والتغيريات النظيري، /املقابيل الطيرف أو للُمصيدر املاليية الظروف يف التغيريات وتشمل
 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء ت ثر وبالتايل أسهمه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يت ثر 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
14.82 8.10 7.18 1.94 

 

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

 % العائد السنوي

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.94% 2.56% 2.52% -0.20% 1.07% 3.33% 2.92% *-0.26% - - 

 2011عائد الصندوق من تاريخ الت سيس يونيو  *

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

 % السنوي األداء
 السنة  2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق 1.07% 0.20%- 2.52% 2.56% 1.94%

 االسترشاديالمؤشر  0.09% 0.71%- 3.05% 3.39% 2.79%

 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 ( تقارير الصندوق 5

موقعنيييييييا االلكيييييييرتوين  ل لييييييك مييييييين خييييييالوذ مقابلليييييييى نسييييييخ مييييييين هييييييذه القيييييييوائم دون يسييييييتطيع ميييييييالكي الوحييييييدات االسيييييييتثمارية واملسييييييتثمرين احملتمليييييييني احلصييييييول ع
capital.com-www.alrajhi  

 

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


 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

االسيتثمارية وتشيمل الصيناديق املتداولية/ الصيناديق العقاريية لالسيتثمارات يف الصيناديق  قيمية األصيول مينسينوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسيوم حفيظ تعيادل 
لالسيتثمارات يف الصيناديق االسيتثمارية وتشيمل  سينوياً مين قيمية األصيول (%0.20-%0.03) بيني ترتاوح حفظ رسوم ويتحمل، املتداولة يف السوق السعودية

 الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

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

 الضرائب

 نظيري أخيرى ألطيراف تيدفع الييت الرسيوم أو الصيندوق ميع املربمية العقيود أو الصيندوق عليى فرضيها ييتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 رسوم التعامل

السيائدة يف األسيواق  األسيعارحسيب  اسيرتداد أو اشيرتاك رسيوم مين تشيمله مبيا املاليية االوراق وبييع شيراء عمليياتالنا ية عين  عميوالت التيداوليتحمل الصيندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 رسوم أخرى

دارة الصيييندوق سيييتحمل الصيييندوق املصيياريف الالزمييية والفعلييية إلدارتيييه، رسييوم املراجعييية ورسيييوم احلفييظ ورسيييوم النشيير والرسيييوم الرقابييية ومكافييي ت أعضيياء جمليييس إ
ميين متوسييط صييايف قيميية  %0.25شييرط أال يتجيياوز إمجييايل نسييبة املصييروفات األخييرى )باسييتثناء مصيياريف التعامييل واحلفييظ والضييرائب( واملصييروفات االخييرى، ب
 يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000األصول السنوية أو )

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

 .فيها املستثمر

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

يومي  بشكل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه واية يف وختصم تراكميا

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

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

 يف واية العام وتدفعتراكميا يومي 



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

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

 *مجيع الرسوم أعاله غري شاملة لضريبة القيمة املضافة
 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 االتصال

 .920005856خبدمة العمالء على الرقم 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (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 
 

 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)

 ال يوجد
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متعدد األصولالمحافظ صندوق الراجحي   

(مفتوح -قابض )صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

  ِقبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمارعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من متعدد األصول احملافظ مت اعتماد صندوق الراجحي 

 الشروط واألحكام

غييري مضيللة عيين صييندوق معلومييات كاملية وواضييحة وصيحيحة و ، وتتضيمن أن شيروط وأحكييام هيذا الصييندوق واملسيتندات األخييرى خاضيعة لالئحيية صيناديق االسييتثمار
وق. وجييب كما جيب على املستثمرين قراءة شروط و أحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخر قبل اختاذ أي قيرار اسيتثماري يف هيذا الصيند.  االستثمار

ر وأهدافه االستثمارية. وإذا كان لدى املستثمر احملتمل أي شك يف مالءمة هذا االسيتثمار ليه، فإنيه على املستثمر أن ي خذ يف االعتبار وضعه املايل وخربته يف االستثما
 علق هبذا االستثمار.جيب عليه استشارة خبري مايل مستقل. كما أن اشرتاك املستثمر يف هذا الصندوق يكون على مسؤوليته الشخصية التامة وسيتحمل أية خماطر تت

 م29/03/2011واألحكام:  تاريخ إصدار الشروط 

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

 م29/03/2011 بتاريخ الصندوق وحدات طرح على الهيئة موافقة على الحصول تم تاريخ موافقه هيئة السوق المالية:

 

 المكلف الرئيــس التنفيذي     مسؤول المطابقة وااللتزام

 عبدالعزيز السبت االسم:      االسم: محمد سالم المنجم 
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 ملخص الصندوق

 األصول متعدد المحافظ الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .م02/07/2011 املوافق هي، 01/08/1432 يف عمله الصندوق بدأ تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 منخفض    درجة املخاطر

 املؤشر اإلرشادي
 85   %( شهور 3)  سايبور 
 6  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 3   %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 هدف االستثمار
 يف االستثمار طريق عن للصندوق احملدد املخاطر مستوى مع متناسب املال رأس يف منو لتحقيق السعي
 األخرى املالية األوراق فئات وصناديق الثابت، الدخل وصناديق النقد أسواق وصناديق األسهم صناديق

 .املتداولة العقارية والصناديق /املتداولة الصناديق وتشمل السابقة الفئات حتت تندرج ال اليت

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  املصرح هلم االشرتاك يف الصندوق

 )لاير سعودي 375 (دوالر أمريكي واليت تعادل  100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 7,500   األدىن لالشرتاكاحلد 

 لاير سعودي 3,750   احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف

 لاير سعودي 3,750   احلد األدىن لالسرتداد

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

 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل  الستالم طلبات االشرتاك 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
د أقصى قبل إقفال العمل وحب التعامل، ليوم التايل العمل يوم يف يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد 

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

 % من مبلد االشرتاك 1حبد أقصى     رسوم االشرتاك

 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 اإليداع واليت من املمكن أن تتغري 
 من وقت ألخر.

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

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

 رسوم أخرى

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

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

  



 تعريف المصطلحات

 األصول متعدد احملافظ الراجحي صندوق 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

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

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ورف أو حادثة من ش وا 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. إمجايل أصول الصندوق



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

حصيية املييالك يف صييندوق االسييتثمار الييذي يتكييون ميين وحييدات مبييا يف ذلييك أجييزاء الوحييدة وتُعامييل كييل وحييدة   لوحدة(وحدة االستثمار )ا
 على أوا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 الوحدة  يف فرتة الطرح األويلسعر  القيمة االمسية

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

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

املالييييية اليييييت تتبعهييييا اهليئيييية الشييييرعية ملييييدير الصييييندوق لتصيييينيف الشييييركات واالسييييتثمارات  هييييي الضييييوابط والنسييييب  الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

هي أداة مالية أو عقيد تشيتق قيمتيه مين قيمية أصيول حقيقيية أو ماليية أخيرى )أسيهم وسيندات وعميالت أجنبيية  عقود املشتقات
تكون لتلك العقود املالية ميدة زمنيية جيددة باإلضيافة إىل سيعر وشيروط معينية ييتم حتدييدها عنيد وسلع وذهب( و 

(، عقييييييييود اخليييييييييارات Futuresحترييييييييير العقييييييييد بييييييييني البييييييييائع واملشييييييييرتي وميييييييين هييييييييذه العقييييييييود ) املسييييييييتقبليات )
(Options(  العقود اآلجلة ،)Forwards(   املبادالت ،)SWAP وأي عقود مشتقات أخرى، عليى )

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

واألفييراد  قصييرية األجييل و تعتييرب الوويفيية األساسييية هلييذه األدوات إجييياد السيييولة للشييركات هييي أدوات الييدين  أدوات أسواق النقد
العقييود املتوافقييية ميييع الضيييوابط  واحلكومييات مييين أجيييل مواجهيية احتياجا يييا النقديييية قصييرية األجيييل والييييت تشييمل

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

هييي صييناديق اسييتثمارية ذات طييرح عييام واملوافييق عليهييا ميين قبييل هيئيية السييوق املالييية أو هيئييات تنظيمييية خليجييية  صناديق أسواق النقد
لتنظييم مسياوي عليى األقيل ليذلك املطبيق عليى صيناديق االسيتثمار يف و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع 

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

صييناديق االسييتثمار املتداوليية / الصييناديق 
 العقارية املتداولة

داوهلا يف سيوق األوراق املاليية خييالل فيرتات التييداول هيي صيناديق اسييتثمارية مقسيمة إىل وحيدات متسيياوية ييتم تيي
املسييتمر كتييداول أسييهم الشييركات واملوافييق عليهييا ميين قبييل هيئيية السييوق املالييية أو هيئييات تنظيمييية خليجييية و/أو 
أجنبيييية وفقيييا لتنظييييم بليييد آخييير خاضيييع لتنظييييم مسييياوي عليييى األقيييل ليييذلك املطبيييق عليييى صيييناديق االسيييتثمار يف 

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



هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أنيه مين املمكين أن تيؤثر عليى أصيول الصيندوق أو أهدافيه بشيكل سيليب  الظروف االستثنائية 
 نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية.

هيييي صيييناديق اسيييتثمارية مرخصييية وموافيييق عليهيييا مييين قبيييل هيئييية السيييوق املاليييية أو هيئيييات تنظيميييية خليجيييية و/أو  مصناديق االستثمار ذات الطرح العا
أجنبيييية وفقيييا لتنظييييم بليييد آخييير خاضيييع لتنظييييم مسييياوي عليييى األقيييل ليييذلك املطبيييق عليييى صيييناديق االسيييتثمار يف 

 اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

 الضوابط الشرعية للصندوق.

 باشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنش ت.هي ضريبة غري م 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 
 .عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوقب( 

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس، طريق امللك فهد

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

 اململكة العربية السعودية
 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة
   (08100-37)   - 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 ) 

املنظميية  ملمارسيية أنشييطة اإلدارة والتعامييل )الشييركة(، هييي شييركة مسيياةة سييعودية مقفليية مييرخص هلييا ميين هيئيية السييوق املالييية ) اهليئيية أو اجلهيية ة شييركة الراجحييي املالييي
 (37/07068رقم )بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية، مبوجب رخصة هيئة السوق املالية 

ذات  ىاليية ولوائحيه التنفيذيية واألنظمية والليوائخ األخير الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح،  ضع كيال مين الصيندوق وميدير الصيندوق لنظيام السيوق امل
 العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )

 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1
 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح احملافظصندوق الراجحي 

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

 85   %( شهور 3)  سايبور 
 6  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 3   %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 

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

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

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

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

 

 

 

 



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

 

العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق جمموعة من املعايري املالية واحملاسبية، وذلك هبدف حتقيق أقصى العوائد املمكنة باحلد صندوق لتحقيق أفضل اليسعى   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

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

٪ من صايف قيمة أصول الصندوق ولفرتة استحقاق ال تزيد عن سنة ألغراض 10لق للصندوق احلصول على متويل متوافق مع الضوابط الشرعية حبد أقصى  9.5
 لغرض تغطية طلبات االسرتداد. االستثمار، ويستثىن من هذه النسبة االقرتاض

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

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

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

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

 الصندوق.

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

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %100 %75 النقد، وصناديق أدوات أسواق النقد 

 %10 %0 صناديق الدخل الثابت

 %15 %0 صناديق األسهم

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

0% 15% 



 :قيود/حدود االستثمار  5 )

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

 :العملة  6 )

عملية أخيرى مين العميالت العامليية الرئيسيية عليى  عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقّوم هبا استثماراته ووحداته، وتقبل اشرتاكات املستثمرين ب ي
الصيرف لتليك أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقا م بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر 

 العمالت عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

 .ع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابهاتفاصيل لجمي .1

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

االسيتثمارية وتشيمل الصيناديق املتداولية/ الصيناديق العقاريية لالسيتثمارات يف الصيناديق  قيمية األصيول مينسينوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسيوم حفيظ تعيادل 
لالسيتثمارات يف الصيناديق االسيتثمارية وتشيمل  سينوياً مين قيمية األصيول (%0.20-%0.03) بيني ترتاوح حفظ رسوم ويتحمل، املتداولة يف السوق السعودية

 الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

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

 الضرائب

 نظيري أخيرى ألطيراف تيدفع الييت الرسيوم أو الصيندوق ميع املربمية العقيود أو الصيندوق عليى فرضيها ييتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 رسوم التعامل

السيائدة يف األسيواق  األسيعارحسيب  اسيرتداد أو اشيرتاك رسيوم مين تشيمله مبيا املاليية االوراق وبييع شيراء عمليياتالنا ية عين  عميوالت التيداوليتحمل الصيندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 

 

 



 رسوم أخرى

دارة الصيييندوق سيييتحمل الصيييندوق املصيياريف الالزمييية والفعلييية إلدارتيييه، رسييوم املراجعييية ورسيييوم احلفييظ ورسيييوم النشيير والرسيييوم الرقابييية ومكافييي ت أعضيياء جمليييس إ
ميين متوسييط صييايف قيميية  %0.25االخييرى، بشييرط أال يتجيياوز إمجييايل نسييبة املصييروفات األخييرى )باسييتثناء مصيياريف التعامييل واحلفييظ والضييرائب( واملصييروفات 

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

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

 .فيها

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

 واية يف وختصم يومي تراكميا بشكل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه

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

 رسوم النشر يف موقع تداول 
ا تراكميحتسب بشكل يومي ، مبلد ثابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 5,000  أقصى حبد

 وتدفع يف واية العام

 الرسوم الرقابية 
وتدفع يف واية تراكميا حتسب بشكل ، مبلد ثابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500

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

 *مجيع الرسوم أعاله غري شاملة لضريبة القيمة املضافة
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 
 فاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحداتت .2

 رسوم االشتراك
 وجيوز. اشرتاك كل  قيمة من أقصى كحد%  1 مبعدل مسرتدة غري بالصندوق اشرتاك عملية كل  عند مباشرة ختصم اشرتاك رسوم الصندوق مدير يستحق
 .النسبة هذه خفض اخلاص لتقديره وفقاً  الصندوق ملدير

 
 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



 اإلغالق سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم
 املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من العام الطرح ذات االستثمار صناديق يف االستثمار تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل
 فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف

 ..للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

  مسياًء، اخلامسية السياعة قبيل أعياله )أ( الفقيرة يف لييهإ االشيارة مت كميا  الصيندوق 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

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

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

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

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

 .ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارهاهـ( مكان 

 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 )

 .االشتراك واالستردادأ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات 

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

 

 



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

 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
 ي يت أيهما الصندوق، مدير لدى متوافرة الوحدات لتحويل املناسبة( وجدت إن) والرتاخيص الوسائل مجيع فيه تكون الذي الوقت أو االسرتداد، سعر حتديد فيها

 .الحقا

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

 على الرئيسية العاملية العمالت من أخرى عملة ب ي املستثمرين اشرتاكات وتقبل ووحداته، استثماراته هبا ستقّوم اليت وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة
 لتلك الصرف سعر تذبذب خماطر الصندوق عملة غري بعملة استحقاقا م حتويل يف الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلك يف األسواق يف السائد الصرف سعر أساس

 .التحويل تاريخ عند العمالت

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

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو ت جيل فيها ميكنه اليت واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق لقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 بالنسيبة أو عيام بشيكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

اسيرتداد الوحيدات  جيوز ملدير الصندوق ت جيل و .الصندوق أصول قيمة صايف إىل نسبة مهمة أوا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل
%( 10) م تعاملكحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. ولدث ذلك، إذا بلد إمجايل نسبة مجيع طلبات االسرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يو 

 أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .

مييع االخييذ باالعتبييار املييدة الضييرورية واملييربرات ومراجعيية التعليييق مييع جملييس إدارة يف حييال تعليييق تقييومي الصييندوق، سيييتخذ مييدير الصييندوق االجييراءات الالزميية 
 وأمييني احلفييظ بصييورة منتظميية. كمييا سيييتم إشييعار هيئيية السييوق املالييية ومييالكي الوحييدات فييورا بيي ي تعليييق مييع توضيييخ أسييباب التعليييق، وإشييعار هيئييةالصييندوق 

بالطريقييية نفسيييها املسيييتخدمة يف اإلشيييعار  عييين التعليييق واإلفصييياح عييين ذليييك يف املواقيييع اإللكيييرتوين مليييدير السييوق املاليييية وميييالكي الوحيييدات فيييور انتهييياء التعليييق 
 الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 أو املالييية السييوق هيئيية للييوائخ خمالفيية االشييرتاك هييذا علييى يف حييال رأى مييدير الصييندوق أنييه يرتتييب الصييندوق يف اشييرتاك طلييب أي رفييض الصييندوق ملييدير ولييق
 .ل أو إذا كان رفض طلب االشرتاك لقق مصلحة مالكي الوحدات احلالينياألموا غسل مكافحة نظام

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

وييتم معاملية كيل طليب عليى حيدة حبيي  إذا  ياوز أولويية اسيتالم الطليب يف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء الييت مت اسيتالم طلبيا م قبيل املوعيد النهيائي لتقيدمي التعليميات اخلاصية 10االسرتداد يف يوم التعامل الواحد إمجايل طلبات 
رتداد وحيييدات املسيييتثمرين عييين احليييد األدىن املطليييوب لالسيييتمرار بالصيييندوق، فعندئيييذ جييييب اسيييقيمييية الوحيييدات . فيييإذا اخنفضيييت حبسيييب األسيييبقيةباالسيييرتداد 
 بالكامل.



 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

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

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

ص. ولتفظ مدير الصندوق حبقه يف اسرتداد جزء من أو كل مشاركته حسب ما قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره اخلا
 .وإفصاحات مدير الصندوق( -والتقارير السنوية  -تقارير الصندوق )التقارير األولية  يف الصندوق يف استثماراته عنمدير الصندوق  فصخي وسوف ،يراه مناسباً 

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

 بسيعر الوحيدة  )ييوم األثنيني وييوم األربعياء( يسمخ باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصندوق بعد إمتيام الطيرح األويل لوحيدات الصيندوق يف كيل ييوم تعاميل
االشيرتاك واالسيرتداد والتحوييل قبيل السياعة اخلامسية مسياًء مين ييوم العميل . وسييكون آخير موعيد السيتالم طلبيات التعاميلاملعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم 

 السابق ليوم التعامل.
 ييوم التعاميل اليذي  إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشيراء الوحيدات واسيرتدادها، يبيدأ االسيتثمار يف الصيندوق مين

 مبوجبهييا قبييول طلييب املسييتثمر ويف حاليية اسييتالم أمييوال االشييرتاك بعييد املوعييد النهييائي لتقييدمي التعليمييات اخلاصيية بشييراء الوحييدات يلييي اسييتالم األمييوال اليييت مت
 دمعي حيال ويف دادهاواسرتدادها بالصندوق يتم تنفيذ الطلب يف يوم التعامل الثاين الذي يلي املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشراء الوحدات واسرت 

 .االشرتاك متطلبات استيفاء بعد جديد اشرتاك طلب تقدمي إعادة املشرتك على يتوجب االشرتاك متطلبات استيفاء لعدم االشرتاك قبول

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

يوميياً عين طرييق فيروع الشيركة املعتميدة خيالل سياعات العميل الرمسيية عليى أن ييتم تقيدمي بيانيات ل بني الصيناديق ييتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحو 
 إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

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

 سيعودي واحليد االدىن لالسيرتداد لاير 3,750 سعودي، وهو احلد األدىن للرصيد  واحلد األدىن لالشيرتاك اإلضيايف لاير 7,500احلد االدىن لالشرتاك يف الصندوق 
 سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للربام  االدخارية واالستثمارية لاير  3,750

 ندوق جمعهللمبلغ التي ينوي مدير الص دنىاألحد 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 

الصندوق،  عمل الستمراريتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما  ص املتطلب الالزم 
ظامية املمكنة ويف ( ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيخ ذلك حسب اإلجراءات الن10ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن )



اً إلجراءات حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إواء الصندوق وفق
 اإلواء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

 :سياسة التوزيع   10) 

 .بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح أ(

 .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 والسنويةأ( 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

 وذلييك يف  ،هبييا املسييتثمر بالصييناديق اخلاصيية التقييارير إصييدار ميين ( يوميياً 21السيينوية للجمهييور خييالل مييدة ال تتجيياوز )األولييية و إتاحيية التقييارير  سييوف يييتم
 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 املشرتك وصايف قيمتها -

 ( يوماً من كل صفقة.15الل مخسة عشر )سجل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خ -

 وحيييدات يف صيييفقاته يلخيييص( البييييان شييي وا يف املعيييد السييينة خيييالل الوحيييدات متليييك شيييخص أي ذليييك يف مبيييا) الوحيييدات اليييكمل سييينوي بييييان -
 مقابييل وإمجييايل املوزعيية األربيياح البيييان هييذا لتييوي أن وجيييب املالييية، السينة واييية ميين يوميياً ( 30) خييالل املالييية السيينة مييدار علييى العييام الصيندوق
 تفاصييل إىل باإلضيافة املعلوميات، وميذكرة الصيندوق وأحكيام شيروط يف والواردة الوحدات مالك من املخصومة واألتعاب واملصاريف اخلدمات
 .املعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط يف أو الالئحة هذه يف عليها املنصوص االستثمار قيود خمالفات جلميع

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

. 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 تصبخ التقارير الصادرة عن مدير الصندوق وائية وحامسة اإلشعارات أو 

 

 



 .مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنويةج( معلومات عن وسائل تزويد 

 موقيع شيركة السيوق املاليية تيداول  وذليك مين خياللمقابل دون املاليية يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ مين القيوائم 
www.Tadawul.com.sa  أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوينcapital.com-www.alrajhi 

 يييتم أخييرى تواصييل وسييلة أي خييالل ميين أو (الربيييد اإللكيرتوين)العنييوان الربيييدي و/أو ييتم موافيياة مجيييع املسيتثمرين بنسييخة ميين القييوائم املاليية الصييندوق ترسييل عليى 
 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك.  اعتمادها

 :سجل مالكي الوحدات 12)

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

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

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

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

 وحدات الصندوق. % على األقل من قيمة25منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

 وق املالية يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالس
يوماً من  21أيام وال تزيد عن  10الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن السعودية  تداول ، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي 

ُقرت ح. كما يتعني 
على مدير تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن لدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 وحدات فيما يتعلق ب ي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي ال

  أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون
 ل من وحدات الصندوق.% على األق25ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 

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

 على موقعه اإللكرتوين وعلى  يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن
ة ال تقل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية  تداول  ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهل
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الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5عن 
 احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.

 .لق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات 

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

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

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

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

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

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

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

 .االستثمار صناديق
 الصندوق إدارة جملس يف تغري ب ي اإلشعار 
 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من جدثة نسخة على احلصول 
 الشروط عليها تنص اليت األحداث خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاالواء  قبل االستثمار صندوق بإواء الصندوق مدير برغبة االشعار 

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

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )

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



 :خصائص الوحدات 16 )

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

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

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

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

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

 .التغيريات املقرتحة. ولق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحدا م قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم اسرتداد )إن وجدت(
 

 المهمة التغييرات: 
 ملالكي ولق( يوماً قبل اليوم احملدد لسريان التغيري. 21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابياً ب ي تغيريات مقرتحة، وذلك بفرتة ال تقل عن )

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

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

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

  ( أيام من سريان 10اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلك قبل )إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغيريات األساسية يف املوقع
 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.21تغيريات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل )اإلفصاح عن تفاصيل ال 



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

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

دوق بالكاميل، إذا يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم جدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ملدير الصندوق احليق يف تصيفية الصين
بسيبب حيدوث بعيض التغييريات يف أصبخ جلياً أن حجم أصول الصيندوق ال ييربر االسيتمرار يف إدارتيه بطريقية عمليية ومالئمية وجمديية مين الناحيية االقتصيادية أو 

ن قبيل هيئية السيوق املاليية وذليك بعيد دون احلد األدىن املسيموح بيه السيتمرار الصيندوق واحمليدد مياألنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:قوم مدير اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، فسي

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
 )عليى مييالكي الوحييدات املسيجلني يف تيياريخ التصييفية  سيداد االلتزامييات املسييتحقة عليى الصييندوق ميين أصيول الصييندوق وتوزيييع املبيالد املتبقييية )إن وجييدت

 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 هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

 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 

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

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت 
 إدارة الصندوق .1
 إلدارية للصندوقعمليات الصندوق مبا يف ذلك اخلدمات ا .2
 طرح وحدات الصندوق .3
 الت كد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأوا كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة. .4

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

  احتياله أو إةاله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.النا ة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال  اه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 
 د املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرص

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



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

لباطن ألي 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 سصندوق استثمار يديره الصندوق. و 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 آخر 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 وقوع حال يف مناسبا تراه
 .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
 الصندوق 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
 .جوهرية أةية ذات أوا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

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

 الصندوق مدير على وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الي خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل
 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع 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

 أحكام 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

 املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إةال أو احتيال بسبب النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير  اه مسؤوال احلفظ أمني يعد. 
 فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ عن كذلك  مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال احلفظ أمني يعد 

 .الصندوق أصول حبفظ يتعلق

 

 



 .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  طرف ثال  أو أكثر أو اي جيوز ألمني احلفظ تكليف
 لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

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

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

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

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إللغاء  نإىل اهليئة مطلب  تقدمي 

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

 أةية جوهرية. ذات اأو -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى 

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

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

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

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

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

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

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



 :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 
 القوائم ب ن الت كد من معقولة درجة على لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التزام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة
 القوائم يف الواردة واإليضاحات للمبالد مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخطاء من خالية املالية
 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية

 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

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

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

 :أصول الصندوق22 ) 

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

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

 

 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 ليّتجر به، ويتقامسان الربخ بينهما حبسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:
املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك 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 ربخ مناسب، على أن يكون الربخ موزعًا بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة امل
 ر املضارب جهده وعمله فقط.و س
 

 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 ي يت:
 باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت:يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن(   بيعها  .2

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –ب رقامها ومكاوا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

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

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

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

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

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

 

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

 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حي  من املساةة، الشركات
 .وأحكامه البيع شروط وفق ب سهمها واملتاجرة االستثمار جيوز الشركات وهذه .املباحة واألنشطة األغراض ذات املساةة الشركات: األول النوع -أ
 اجملون وشركات الربوية، والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبد اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املساةة الشركات: الثاين النوع -ب

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

 وقد. إيداعاً  أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل جرمة، أمور تعامال ا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها اليت املساةة الشركات: الثال  النوع -ت
 :ي يت ما املساةة الشركات من( الثال  النوع) النوع هذا بش ن اهليئة قررت

 :اآلتية الضوابط املساةة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن جيب: أوالً 
 االكتفاء فيجب احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مساةة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تلك ب سهم التعامل جواز إن -

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

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



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

 .االحتياط
 .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 أوضاع تغريت إذا: ثانياً 
 . بتغريها العلم تاريخ من يوماً  تسعني االنتظار

 سنوية 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 غري أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو

 .أغراضها أو أنشطتها يف جرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات ت سيس يف االشرتاك 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   غريها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بني الفرق من الربخ بقصد والشراء
 الوكالة 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
 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 مشروع معني أو تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية 

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

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

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

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

  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  

 

 

 

  األصول متعدد المحافظ الراجحي صندوق

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

 

 وجتويا ا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمارمذكرة املعلومات 

 ." ينننصخ املستثمرين بقراءة جتويات مذكرة املعلومات وفهمها. ويف حال تعذر فهم جتويات مذكرة املعلومات، ننصخ باألخذ مبشورة مستشار مه"

 

 مسؤول المطابقة وااللتزام
       

 المكلف الرئيــس التنفيذي

 عبدالعزيز السبت االسم:  االسم: محمد سالم المنجم 

 التوقيع: التوقيع:



 إقرار

 

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

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

 

تثمار وطرح وحداته . ال تتحمل اهليئة أّي مسؤولية عن جتويات مذكرة املعلومات، وال وافقت هيئة السوق املالية على ت سيس صندوق االس
تعطي أّي ت كيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أّي خسارة تنت  عما ورد يف مذكرة 

ة السوق املالية أّي توصية بش ن جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال املعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي هيئ
أو ت كيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات،  يف باالستثمارموافقتها على ت سيس الصندوق توصيتها  ينتع

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

 

لشرعي لشركة اهليئة امن ِقبل  ةصندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملاز  ه( على أناألصول متعدد احملافظ الراجحي صندوقاعتماد )مت 
.الراجحي املالية  
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 ملخص الصندوق 

 األصول متعدد المحافظ الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .م02/07/2011 املوافق هي، 01/08/1432 يف عمله الصندوق بدأ تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 منخفض    درجة املخاطر

 املؤشر اإلرشادي
 85   %( شهور 3)  سايبور 
 6  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 3   %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 هدف االستثمار
 يف االستثمار طريق عن للصندوق احملدد املخاطر مستوى مع متناسب املال رأس يف منو لتحقيق السعي
 األخرى املالية األوراق فئات وصناديق الثابت، الدخل وصناديق النقد أسواق وصناديق األسهم صناديق

 .املتداولة العقارية والصناديق /املتداولة الصناديق وتشمل السابقة الفئات حتت تندرج ال اليت

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  املصرح هلم االشرتاك يف الصندوق

 )لاير سعودي 375 (دوالر أمريكي واليت تعادل  100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 7,500   احلد األدىن لالشرتاك

 لاير سعودي 3,750   احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف

 لاير سعودي 3,750   احلد األدىن لالسرتداد

  االشرتاك واالسرتدادأيام قبول طلبات 
 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 

 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل  آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد

 االثنني  واألربعاء أيام التعامل



 اخلميسمن األحد إىل  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 يف يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد 

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

 % من مبلد االشرتاك 1حبد أقصى     رسوم االشرتاك

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

 رسوم احلفظ

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

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

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

 رسوم التعامل
اول النا ة عن عمليات شراء وبيع االوراق املالية مبا تشمله من رسوم يتحمل الصندوق عموالت التد

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

 رسوم أخرى

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

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

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 األصول متعدد احملافظ الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 األوراق املالية للعمالءشخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ  أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

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

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

 هي فرتة بداية الصندوق اليت يتم خالهلا طرح وحدات الصندوق بالقيمة االمسية إىل مجيع املشرتكني الطرح األويلفرتة 

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ورف أو حادثة من ش وا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

 الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماريهو املقياس  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 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها التعامليوم 

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



 صم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق.إمجايل أصول الصندوق بعد خ صايف قيمة أصول الصندوق

حصيية املييالك يف صييندوق االسييتثمار الييذي يتكييون ميين وحييدات مبييا يف ذلييك أجييزاء الوحييدة وتُعامييل كييل وحييدة   وحدة االستثمار )الوحدة(
 على أوا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 املسؤولون ، املووفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوقاملدراء،  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

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

هييييي الضييييوابط والنسييييب املالييييية اليييييت تتبعهييييا اهليئيييية الشييييرعية ملييييدير الصييييندوق لتصيييينيف الشييييركات واالسييييتثمارات   الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

تشيتق قيمتيه مين قيمية أصيول حقيقيية أو ماليية أخيرى )أسيهم وسيندات وعميالت أجنبيية هي أداة مالية أو عقيد  عقود املشتقات
وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود املالية ميدة زمنيية جيددة باإلضيافة إىل سيعر وشيروط معينية ييتم حتدييدها عنيد 

(، عقييييييييود اخليييييييييارات Futuresحترييييييييير العقييييييييد بييييييييني البييييييييائع واملشييييييييرتي وميييييييين هييييييييذه العقييييييييود ) املسييييييييتقبليات )
(Options(  العقود اآلجلة ،)Forwardsاملبادالت ،)   (SWAP ) وأي عقود مشتقات أخرى، عليى

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

واألفييراد  قصييرية األجييل و تعتييرب الوويفيية األساسييية هلييذه األدوات إجييياد السيييولة للشييركات هييي أدوات الييدين  أدوات أسواق النقد
العقييود املتوافقييية ميييع الضيييوابط  أجيييل مواجهيية احتياجا يييا النقديييية قصييرية األجيييل والييييت تشييملواحلكومييات مييين 

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

هيئيية السييوق املالييية أو هيئييات تنظيمييية خليجييية  هييي صييناديق اسييتثمارية ذات طييرح عييام واملوافييق عليهييا ميين قبييل صناديق أسواق النقد
و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظييم مسياوي عليى األقيل ليذلك املطبيق عليى صيناديق االسيتثمار يف 

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

ة / الصييناديق صييناديق االسييتثمار املتداوليي
 العقارية املتداولة

هيي صيناديق اسييتثمارية مقسيمة إىل وحيدات متسيياوية ييتم تييداوهلا يف سيوق األوراق املاليية خييالل فيرتات التييداول 
املسييتمر كتييداول أسييهم الشييركات واملوافييق عليهييا ميين قبييل هيئيية السييوق املالييية أو هيئييات تنظيمييية خليجييية و/أو 

خاضيييع لتنظييييم مسييياوي عليييى األقيييل ليييذلك املطبيييق عليييى صيييناديق االسيييتثمار يف أجنبيييية وفقيييا لتنظييييم بليييد آخييير 
 اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.



هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أنيه مين املمكين أن تيؤثر عليى أصيول الصيندوق أو أهدافيه بشيكل سيليب  الظروف االستثنائية 
 االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتغرية.نتيجة أي من العوامل 

هيييي صيييناديق اسيييتثمارية مرخصييية وموافيييق عليهيييا مييين قبيييل هيئييية السيييوق املاليييية أو هيئيييات تنظيميييية خليجيييية و/أو  صناديق االستثمار ذات الطرح العام
االسيييتثمار يف أجنبيييية وفقيييا لتنظييييم بليييد آخييير خاضيييع لتنظييييم مسييياوي عليييى األقيييل ليييذلك املطبيييق عليييى صيييناديق 

 اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

 الضوابط الشرعية للصندوق.

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

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1
 الصندوقاسم  (أ

 " األصول متعدد المحافظ الراجحي صندوق "

Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund 

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 . م09/02/2020  بتاريخ هلا حتدي  آخر إجراء ومت. م29/03/2011 بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرت

 . الصندوقيئة عل تأسيس وطرح الهتاريخ موافقة  (ج

 م29/03/2011مت احلصول على موافقة اهليئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 صندوق المدة  (د

 غري جدد املدة هو صندوق عام مفتوح األصول متعدد احملافظ الراجحي صندوق

 صندوقالعملة  ـ(ه

املية الرئيسية على عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقّوم هبا استثماراته ووحداته، وتقبل اشرتاكات املستثمرين ب ي عملة أخرى من العمالت الع
ك الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقا م بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلأساس سعر 

 العمالت عند تاريخ التحويل.

 ه:ستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 لصندوق لستثمارية االهداف األ (أ

 توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق إىل يهدف صندوق استثماري مفتوحهو  األصول متعدد احملافظ الراجحي صندوق
تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق. كما يوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق  فئات أوراق مالية متنوعة صناديق يف األصول

 لتحقيق منو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآلتية:
 85   %( شهور 3)  سايبور 
 6  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 3   %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 

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



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

 جمموعة يفباتباع اسرتاتيجية استثمارية نشطة من خالل ختصيص األصول ذات الطرح العام  يهدف الصندوق لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق استثمارية أخرى
 ، ويتم معظمها وفق املؤشرات القياسية املعتمدة املخاطر من االدىن باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقق واليت لالستثمار االمثل التوزيع تضمن اليت الصناديق من خمتارة

 تثمر هبا الصندوق بشكل أساسي:ويف ما يلي موجز ألنواع األصول اليت يس

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

 تثمار االسز تركية سياس (ج

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

 

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

 .اسرتاتيجية مدير الصندوق حسب جليا أو/و عامليا الصندوق استثمارات توزيعيتم 

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

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

 خاضع آخر بلد لتنظيم وفقا أجنبية أو/و خليجية تنظيمية هيئات من مرخصة عاملية أو خليجية استثمارية صناديق يف االستثمار للصندوق ميكن كما.  املالية

 احلد األعلى احلد األدىن فئة األصول

 %100 %75 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %10 %0 صناديق الدخل الثابت

 %15 %0 األسهم صناديق

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

0% 15% 



 األصول فئات مجيع أو/و أحد يف يستثمر أن على الصندوق أهداف حتقيق لغرض اململكة يف االستثمار صناديق على املطبق لذلك األقل على مساوي لتنظيم
تابعيه، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية  أو الصندوق مدير قبل من املدارة الصناديق ذلك ويشمل أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة يف املذكورة

 .للصندوق

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

 أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة يف صول اليت مت ذكرهااألسيقوم الصندوق باالستثمار يف فئات 

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

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

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

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

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 ألغراض سنة عن تزيد ال استحقاق ولفرتة الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 أقصى حبد الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق لق
 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

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

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعة 
 طقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معني ما مل ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو من

 املعلومات وملخص الصندوق.
 عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غري ضرورية تتعلق ب هدافه االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

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



  اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصخ عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار 
 نة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليد عن غسيل األموال ومتويل االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )جل

 التزام مدير الصندوق جبميع اللوائخ واألنظمة املتبعة. اإلرهاب لديه، للت كد من
 .إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه 
 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار. الت كد من 
 ت الت كد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليته مبا لقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و املستندات ذا

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

 اديالسترشر المؤشا (ل

 85   %( شهور 3)  سايبور 
 6  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
 3   %الشرعية الضوابط مع املتوافقة اخلليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 
 6  %الشرعية الضوابط مع املتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

 

   capital.com-www.alrajhi وميكن االطالع 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

 .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 هلا أثر  منخفضيعترب الصندوق صندوق استثمار
 سليب على أداء الصندوق

  السيييابق األداءليييس هنيياك ت كييييد أن األهييداف االسييتثمارية للصيييندوق سييوف تتحقييق وذليييك ألن وييروف السييوق وطيييرق التييداول يف تغييري مسيييتمر كمييا أن 
 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  أو املؤشر االسرتشادي للصندوق للصندوق

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

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


  بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أنجيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار. 
  ،يف بييه  اشييرتكواأقييل ميين السييعر الييذي وقييد يكييون مبلييد االسييرتداد جيييب علييى مييالكي الوحييدات أن يييدركوا أوييم رمبييا  سييرون جييزءاً ميين أو كامييل اسييتثمارهم

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

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

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

 
 مخاطر أسواق السلع

موردين  مبا أن صفقات الصندوق مجيعها تبدأ باستالم وعد غري ملزم من طرف راغب يف التمويل، عندها يقوم مدير الصندوق بشراء السلع املناسبة من
رة جداً قد ال يوا الطرف معتمدين يف أسواق السلع العاملية، ومن   يبيعها مدير الصندوق آجالً على الطرف الواعد بالشراء بربخ جدد. إال أنه ويف حاالت ناد

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

 مخاطر أسعار الفائدة

ستؤدى إىل تباينات يف عائد  فإن أي تغريات يف سوق أسعار الفائدة إن طبيعة استثمارات الصندوق )بضائع، صكوك(  عله يت ثر ب سعار الفائدة. وعليه ، 
 وكذلك بشكل غري مباشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول اليت يديرها الصندوق .   الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح

 مخاطر سوق األسهم

بذبات العالية، ويف الوقت ذاته ال يوجد أي ت كيد أو ضمان ب ن الصندوق يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة ملخاطر السوق والتذ
النوع من االستثمارات. كما أن املستثمر يدرك أن مجيع األسهم   سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا

الشركات اليت تت ثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية. و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك 
ذات الطرح العام  من خماطر هذه التذبذبات  من خالل التوزيع النشط ألصول الصندوق بني صناديق األسهم وصناديق املضاربة يف البضائع وصناديق الصكوك

 ق املالية.املرخصة من هيئة السو 

 مخاطر العمالت

ق من ش نه ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات الصندو 
 أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

)املتمول أو املشرتى باألجل يف عمليات صناديق املضاربة( يف سداد املستحقات أو االلتزامات املرتتبة  تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر
 عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد وائياً.

 



 المخاطر االقتصادية

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

 مخاطر عدم الشرعية

ري متوافقة مع املعايري الشرعية للهيئة الشرعية، مما قد يؤدي إىل اضطرار تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غ
من اهليئة  مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غري مالئم، إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة

 ارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من ش نه أن جيعل استثم

 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
 الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لت جيل االسرتداد لتاريخ الحق. % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول 10تقومي تعادل 

 المخاطر القانونية

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

 المخاطر السياسية

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

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

الصندوق يف الصناديق االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخاطر اليت قد يتعرض هلا ذلك الصندوق املستثمر به، وبالتايل ينت  عنه استثمارات 
 تقلبات يف سعر الوحدة االساسية للصندوق والذي قد  فض من القيمة السوقية لالستثمارات، والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق

 األخرىمخاطر االستثمارات 

ارية العقارية لغرض تنويع األصول، قد يستثمر الصندوق يف فئة أصول استثمارات أخرى مثل صناديق االستثمار العقارية املدرة للدخل، والصناديق االستثم
REITsالثابت وقد ختفض تلك  ، وصناديق اإلجارة وتعترب هذه االستثمارات، عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية مثل أسوق النقد والدخل

 االستثمارات من أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 مخاطر التمويل

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

 



 
 

 مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت

والتحليل،   الصندوق بناء على البح  فيها يتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار يف أدوات الدخل الثابت غري املصنفة ائتمانيا واليت يستثمر 
دي إىل خفض التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حي  أن أي ضعف يف الوضع املايل ملصدري أدوات الدخل الثابت رمبا يؤ 

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

 مخاطر األسواق الناشئة

الصندوق يف أوراق مالية يف سوق أو أسواق ناشئة واليت قد تنطوي على خماطر مرتبطة باإلخفاق أو الت خر يف تسوية صفقات السوق وتسجيل قد يستثمر 
كرب من أحجام األسواق قد لمل بني طياته خماطرا أعلى من املتوسط واملعتاد. علما ب ن الكم األ هذهوأمانة حفظ األوراق املالية. كما أن االستثمار يف مثل 

سواق الناشئة فقد القيمة السوقية يف األسواق الناشئة عادة يكون مرتكزا يف عدد جدود من الشركات. ولذلك، يف حال استثمر يف أوراق مالية تستثمر يف األ
 ؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر وحداته.يواجه الصندوق قدرا أكرب من تقلبات األسعار، وسيولة أقل مقارنًة باالستثمار يف أسواق أكثر تطورا مما قد ي

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء ت ثر إىل يؤدي قد الصندوق، مما مدير مووفي ومهارات قدرات على كبري بشكل الصندوق أداء يعتمد
 .مناسب بديل وجود وعدم غياهبم

 المصالحمخاطر تضارب 

وق يف اختاذ تنش  هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصند
 القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 مخاطر الُمصِدر

الية للُمصدر أو الطرف املقابل/ النظري، والتغريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملددة اليت تؤثر سلبا على نوع معيني مين وتشمل التغيريات يف الظروف امل
 سلبا. عر الوحدةاألوراق املالية أو املصدر، حي  إن ذلك األصل يت ثر بوضع املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمه وبالتايل ت ثر أداء الصندوق وس

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

 هبا املرتبطة واملخاطر االستثمارية الصندوق أهداف مراعاة مع بالصندوق، االشرتاك الصفة هبذه اململكة أنظمة له تقر مؤهل اعتباري أو طبيعي شخص ألي لق
 يف األصول توزيع طريق عن املال رأس وتنمية املال رأس على احملافظة بني توازن حتقيق خالل من املال رأس لتنمية  يسعون الذين املستثمرين الصندوق يستهدف
 . للصندوق الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق

 



 األرباح توزيع سياسة (ب

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

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس
14.82 8.10 7.18 1.94 

 

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

 % العائد السنوي

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.94% 2.56% 2.52% -0.20% 1.07% 3.33% 2.92% *-0.26% - - 

 2011عائد الصندوق من تاريخ الت سيس يونيو  *

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

 % السنوي األداء
 السنة  2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق 1.07% 0.20%- 2.52% 2.56% 1.94%

 االسترشاديالمؤشر  0.09% 0.71%- 3.05% 3.39% 2.79%

 

 .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

موقعنيييييييا االلكيييييييرتوين  ل لييييييك مييييييين خييييييالوذ مقابلدون  ليييييييى نسييييييخ مييييييين هييييييذه القيييييييوائميسييييييتطيع ميييييييالكي الوحييييييدات االسيييييييتثمارية واملسييييييتثمرين احملتمليييييييني احلصييييييول ع
capital.com-www.alrajhi  

 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

 .احلصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 
  15صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات اليت ميتلكها وصايف قيمتها، وسجل جبميع الصفقات يفدم خالل احلصول على تقرير يتضمن 

 يوم من كل صفقة.
 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
 ا التغيري قبل سريانه وفقا لنوع التغيري واملدة احملددة يف الئحة اإلشعار ب ي تغيري يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذ

 صناديق االستثمار.
 اإلشعار ب ي تغري يف جملس إدارة الصندوق 
 بهااحلصول على نسخة جدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طل 
 يوما تقومييا، خبالف األحداث اليت تنص عليها الشروط  21برغبة مدير الصندوق بإواء صندوق االستثمار قبل االواء مبدة ال تقل عن  االشعار

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

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

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

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

 م أو التعدي أو التقصري.احلاالت النا ة عن اإلةال اجلسي
 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق. 
 شعارات وكشوفات يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها اإل

ى مدير الصندوق يتم إعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات علاحلساب املتعلقة باستثمارا م وأن مدير الصندوق 
مالك الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك اليت ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد 

عارات أو أية تنش  عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو الت كد من صحة املعلومات أو تصحيخ أية أخطاء مزعومة يف كشف احلساب أو اإلش
 معلومات أخرى.

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


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

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

دوق بالكامل، إذا أصبخ يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم جدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصن
بب حدوث بعض التغيريات يف األنظمة اليت 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 اشعار هيئة السوق دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد محتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
 م مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو 

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
 لى مالكي الوحدات املسجلني يف تاريخ سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالد املتبقية )إن وجدت( ع

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

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق ب صول 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

لالسيتثمارات يف الصيناديق االسيتثمارية وتشيمل الصيناديق املتداولية/ الصيناديق العقاريية  قيمية األصيول مينسينوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسيوم حفيظ تعيادل 
االسيتثمارية وتشيمل لالسيتثمارات يف الصيناديق  سينوياً مين قيمية األصيول (%0.20-%0.03) بيني ترتاوح حفظ رسوم ويتحمل، املتداولة يف السوق السعودية

 الصناديق املتداولة/ الصناديق العقارية املتداولة يف األسواق األخرى.

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

 الضرائب

 نظيري أخيرى ألطيراف تيدفع الييت الرسيوم أو الصيندوق ميع املربمية العقيود أو الصيندوق عليى فرضيها ييتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم

 



 رسوم التعامل

السيائدة يف األسيواق  األسيعارحسيب  اسيرتداد أو اشيرتاك رسيوم مين تشيمله مبيا املاليية االوراق وبييع شيراء عمليياتالنا ية عين  عميوالت التيداوليتحمل الصيندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

 

 رسوم أخرى

 إدارة الصيييندوق مكافييي ت أعضيياء جمليييسسيييتحمل الصيييندوق املصيياريف الالزمييية والفعلييية إلدارتيييه، رسييوم املراجعييية ورسيييوم احلفييظ ورسيييوم النشيير والرسيييوم الرقابييية و 
ميين متوسييط صييايف قيميية  %0.25واملصييروفات االخييرى، بشييرط أال يتجيياوز إمجييايل نسييبة املصييروفات األخييرى )باسييتثناء مصيياريف التعامييل واحلفييظ والضييرائب( 

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

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

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

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

يومي  بشكل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب
 السنه واية يف وختصم تراكميا

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

  يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

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

 وتدفع يف واية العامتراكميا يومي 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا حتسب بشكل يومي مبلد ثابت على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500
 واية العاموتدفع يف 

 حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف واية كل شهر رسوم احلفظ 
 ضريبة القيمة املضافةل*مجيع الرسوم أعاله غري شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 

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

 ملدير وجيوز. اشرتاك كل  قيمة من أقصى كحد%  1 مبعدل مسرتدة غري بالصندوق اشرتاك عملية كل  عند مباشرة ختصم اشرتاك 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 100,000 املستثمر املبلد أن بافرتاض أعاله املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضخ مثال
 %.10 يعادل املالية السنة واية يف احملقق

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق بالريال 

 السعودي
رسوم ومصاريف المستثمر بالريال 

 السعودي 
*االشرتاك رسوم  - 2,100 
احلفظ رسوم  21,000 210 
املستقلني االدرة جملس اعضاء مكافاة  60,000 600 
احلسابات مراجع  رسوم  31,500 315 
الرقابية الرسوم  7,500 75 
تداول رسوم  5,250 53 
  1,837.50   183,750   ***اإلدارة رسوم

** السنوية واملصاريف الرسوم جمموع   309,000   3,090  
املال رأس% + 10 االفرتاضي العائد  11,000,000 110,000.00 
املالية السنة واية االفرتاضي االستثمار صايف   10,691,000.00   106,910.00  

 *  تدفع رسوم االشرتاك من قبل املستثمر مباشرة وتكون غري متضمنة يف مبلد االستثمار.
 .عليها رسوم الضريبةيف ما عدا الرسوم املعفاة أو اليت ال ينطبق أعاله شاملة ضريبة القيمة املضافة يف املثال **مجيع الرسوم 

 (%1.75واليت تعادل يف مثالنا هذا ) اإلدارية 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
 يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر مل ذاإ .مضافاً إليها األرباح املستحقة إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم
 حال يفو  املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من ذات الطرح العاماالستثمار  صناديق يف االستثمار تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي

 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

  مساًء، 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

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

يتم سيتم توثيق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ .  كما س
ر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فوراً يف موقع الراجحي املالية وموقع تداول % أو أكثر من سع0.5إبالغ اهليئة فوراً عن أي خط  يف التقومي أو التسعري تشكل نسبته 

 ويف تقارير الصندوق.

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

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

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 العمييل ييوم يف الشييركة موقيع يف الوحييدة سيعر نشيير وييتم التعامييل، ييوم يلييي اليذي العميل يييوم يف مسياءً  اخلامسيية السياعة قبييل تيداول موقييع يف الوحيدة سييعر نشير سييتم
 .التقومي يوم يلي الذي

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 .م02/07/2011هي، املوافق  01/08/1432الصندوق عمله يف  بدأ وقد املدة جدد غري مفتوح صندوق يعترب الصندوق

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

 )سعودي لاير 375 (واليت تعادل دوالر أمريكي  100 سعر الوحدة عند بداية الطرح  يساوي

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

بسعر الوحدة املعلن عنه (  واألربعاءاالثنني  )يومتعامل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم والتحويل يسمخ باالشرتاك واالسرتداد 
السابق ليوم يوم العمل من  الساعة اخلامسة مساءً  والتحويل قبل. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد التعامليف اليوم الذي يلي يوم 

 .عاملالت



 المدةو  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

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

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

الييت  عاميلقبيل إقفيال العميل يف الييوم اخليامس التيايل لنقطية التوحبد أقصى  التعامل، ليوم التايل العمل يوم يفسيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة 
ر الصندوق، أيهميا مت فيها حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدي

 ي يت الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

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

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق ـ(ه

، املربميية مييع لصيياحل املسييتثمرين بالصييندوق ق النقييداسييو أ صييفقاتو  املسييتلمة خييالل فييرتة الطييرح األوىل سيييتم اسييتثمارها يف صييناديق أسييواق النقييدأمييوال االكتتيياب 
لبيييدء عميييل إىل احليييد األدىن املطليييوب أو الوقيييت احمليييدد ، إىل حيييني الوصيييول خيييارج اململكييية ةطيييرف خاضيييع لتنظييييم مؤسسييية النقيييد أو هليئييية رقابيييية مماثلييية للمؤسسييي

 .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

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

اً إلجراءات حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إواء الصندوق وفق
 اإلواء 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 لقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 أو عيام بشيكل إميا االسيتثمار صيندوق ميلكهيا الييت األخيرى األصيول أو املاليية األوراق ميع التعاميل فيهيا ييتم الييت الرئيسية السيوق يف التعاميل تعلييق مت إذا -

ت جييل اسيرتداد جييوز مليدير الصيندوق .الصيندوق أصيول قيمية صيايف إىل نسيبة مهمية أويا معقيول بشيكل الصيندوق ميدير ييرى الييت الصيندوق أصيول إىل بالنسيبة
 يف أي ييوم تعاميلالوحيدات كحيد أقصيى إىل ييوم التعاميل التيايل. وليدث ذليك، إذا بليد إمجيايل نسيبة مجييع طلبيات االسيرتداد مليالكي الوحيدات واملطليوب تلبيتهيا 

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

الالزمية مييع االخيذ باالعتبييار امليدة الضييرورية وامليربرات ومراجعيية التعلييق مييع جمليس إدارة وأمييني يف حيال تعليييق تقيومي الصييندوق، سييتخذ مييدير الصيندوق االجييراءات 
املاليية وميالكي  احلفظ بصيورة منتظمية. كميا سييتم إشيعار هيئية السيوق املاليية وميالكي الوحيدات فيورا بي ي تعلييق ميع توضييخ أسيباب التعلييق، وإشيعار هيئية السيوق

بالطريقيية نفسييها املسييتخدمة يف اإلشييعار  عيين التعليييق واإلفصيياح عيين ذلييك يف املواقييع اإللكييرتوين ملييدير الصييندوق واملوقييع اإللكييرتوين الوحييدات فييور انتهيياء التعليييق 
 للسوق.

 نظيام أو ةاملاليي السيوق هيئية لليوائخ خمالفية االشيرتاك هيذا عليى يرتتيب أنيه الصيندوق ميدير رأى حيال يف الصيندوق يف اشيرتاك طليب أي رفيض الصيندوق ملدير ولق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة لقق االشرتاك طلب رفض كان  إذا أو األموال غسل مكافحة

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

ويتم معاملة كل طلب على حدة حبي  إذا  اوز  الطلب استالم أولويةيف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلبا م قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة 10إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد 

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

  :خصائص الوحدات( 8

شيكل وحيدات  جيوز ملدير الصندوق أن ُيصدر عدداً غري جيدود مين الوحيدات متسياوية القيمية تكيون مجيعهيا مين فئية واحيدة. ويكيون االشيرتاك يف الصيندوق عليى
 متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

للجمهيور راجعية وسييتم االنتهياء مين إعيداد التقيارير وإتاحتهيا السينوية املاألوليية و سنوية واليت تتضيمن القيوائم املاليية أولية و بإعداد تقارير مالية  الصندوق مدير سيقوم
 من إصدار التقارير اخلاصة بالصناديق املستثمر هبا. يوماً ( 21) خالل مدة ال تتجاوز

 



 .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 وائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبخ ذلك وبعد التقارير، أو اإلشعارات

 .2012-12-31تم 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 مجيع املستثمرين بنس
 بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

من بينهم عضوان مستقالن ينطبق علييهم التعرييف اليوارد يف قائمية املصيطلحات املسيتخدمة  أعضاء اربعة  يشرف على الصندوق جملس إدارة مكون من -1
 يف لوائخ 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( 
  بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل(السيد/ خالد 
 )السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

كمييدير ويعمييل    2015عاميياً يف جمييال إدارة األصييول. وانضييم إىل شييركة الراجحييي املالييية يف أيار/مييايو عييام  11السيييد مقييرن الكلييييب يتمتييع خبييربة تزيييد عيين 
اليبالد  هم يف شيركةجلنه االستثمار. وقبل انضمامه إىل شركة الراجحيي املاليية كيان السييد مقيرن يعميل كيرئيس الصيناديق و جيافظ األسي ورئيس إدارة األصول

ملؤسسات مالية بعض منها املالية ومقرها اململكة العربية السعودية كما جنخ يف اداره عدد من احملافظ االستثمارية مبا يف ذلك الصناديق واحملافظ االستثمارية 
 .القتصاد من جامعة مياميتركز على أسواق دول جملس التعاون اخلليجي والسوق السعودية،. وهو حاصل على درجة بكالوريوس يف ا
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 )عضو غير مستقل( -الشيخ/ أنس بن عبداهلل العيسى 

، لمييل شييهادة املاجسييتري ميين املعهييد العييايل للقضيياء جبامعيية 2010منييذ شييهر سييبتمرب  أمييني اهليئيية الشييرعية ومييدير اإلدارة الشييرعية بشييركة الراجحييي املالييية
عميل يف الرقابية الشيرعية مبصيرف الراجحيي، كميا عميل يف جامعية اإلميام  الشريعة من اجلامعية نفسيها، اإلمام جمد بن سعود اإلسالمية، ولمل بكالوريوس

 ملؤمترات.جمد بن سعود اإلسالمية، له مساةات يف جمال االستشارات الشرعية وهو عضو يف اجلمعية الفقهية السعودية، وشارك يف عدد من الندوات وا

 )عضو مستقل(السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ 

، 2008يعمييل يف وويفيية مستشييار اقتصييادي يف وحييدة االحتيياد النقييدي مبجلييس التعيياون لييدول اخللييي  العربييية منييذ شييهر يوليييو    السيييد/ خالييد آل الشيييخ
ة النقييد العييريب لميل شييهادة املاجسيتري يف االقتصيياد وبكييالوريوس احملاسيبة ميين جامعية امللييك سييعود. هيذا وقييد عميل كمستشييار اقتصييادي يف كيل ميين مؤسسي

 واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.

 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(

. وقبيل التحاقيه بصيندوق التنميية 2016السيد/ فراس السعيد يشغل منصب نائب املدير العام لالسيتثمار واخلزينية ليدى صيندوق التنميية الزراعيية منيذ عيام 
ليية واخليدمات املصيرفية عيام يف االدارة املا 15الزراعية عمل السيد فراس كرئيس للخدمات املالية واالستشارية لدى شركة سدرة املالية ولدييه خيربة تزييد عين 

 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 مجيع العقود املوافقة -

استثمارات  ش ن 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 ب صول الصندوق. -
 .الصندوقمدير يفصخ عنه مصاحل  عارضت املصادقة على أياملوافقة أو  ومىت كان ذلك مناسباً، اإلشراف، -
القوانني  مجيعالصندوق ملراجعة التزام لديه  املطابقة وااللتزاموااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتني سنوياً على األقل مع جلنة املطابقة االجتماع -

 .عليها يف الئحة صناديق االستثماراملتطلبات املنصوص  - املثال ال احلصر على سبيل -، ويشمل ذلك واألنظمة واللوائخ ذات العالقة
إفصاحات تتعلق بالصندوق  يتضمن أم غريه(كان عقداً أسواء ) الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخرمن اكتمال ودقة شروط وأحكام  الت كد -

 .الئحة صناديق االستثمار أحكام الت كد من توافق ما سبق معإضافة إىل  ،العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام
ومذكرة  وأحكام الصندوق وشروط الئحة صناديق االستثمارألحكام  مالكي الوحدات وفقاً  لقق مصلحة من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا الت كد -

 .املعلومات
 الوحدات. مالكي مصلحة لقق ومبا ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن ب مانة العمل -

 تدوين جاضر االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها اجمللس. -

 



 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

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

 .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. 

 لقق مبا بالتصرف لتزاماتها اإلدارة جملس عضو يراعي سوف احلاالت هذه ويف .الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف جتمل عارضت على
 لإغفا دون عملياً  ممكنة درجة إىل وحرص نية وحسن ب مانةبالعمل  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 جتمل ارضتع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال  اه 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 

 –جيتهيد ميدير الصيندوق لبييان وحتيدي  يدرك املستثمر يف هذا الصندوق أن أعضاء جملس اإلدارة قد يكون هلم عضيويات مماثلية يف صيناديق اسيتثمارية أخيرى، و 
 مجيييع أمسيياء الصييناديق االسييتثمارية املييدارة ميين قبييل الشييركة اليييت لييل فيهييا أحييد أو مجيييع أعضيياء جملييس اإلدارة. اجلييدول التييايل يوضييخ عضييويات –ميين حييني آلخيير 

 ربية السعودية.أعضاء جملس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة الع
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 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و  هيئةأعضاء  أسماء (أ

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

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

يعميل رئيسياً للهيئية الشييرعية يف مييام جميد بين سيعود اإلسييالمية، و حصيل اليدكتور صياحل علييى الشيهادة اجلامعيية وشيهادة املاجسييتري واليدكتوراه مين جامعية اإل 
 البحرين –جامي وجكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعاون اخلليجي شركة تكافل الراجحي للت مني التعاوين، وهو 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

يف استئناف  حصل الدكتور سليمان على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام جمد بن سعود اإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي
 .اجمللس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(

م الفقيه يف  حصل الدكتور سيعد عليى الشيهادة اجلامعيية واملاجسيتري واليدكتوراه مين جامعية اإلميام جميد بين سيعود اإلسيالمية، ويعميل حاليياً )أسيتاذ( يف قسي
هيئيية كبييار العلميياء باململكيية  سييابق لييدى ، وهييو عضييوالسييعودية الفقهييية للجمعييية ورئيسيياً  الرييياض -كلييية الشييريعة جبامعيية اإلمييام جمييد بيين سييعود اإلسييالمية

  .العربية السعودية



 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

 .يعةالشيير دراسيية ومراجعيية شييروط وأحييكام الصنييدوق وأهييدافه وسياسيياته االسييتثمارية، للت كد من تقيدهييا ب حييكام  .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
 والت كد 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 لمَّل 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 ي يت: والبضائع حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم

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

د بني أرباب املال )مالك الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل املضارب استثمار واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا: عق
الية على أرباب املال أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربخ مناسب، على أن يكون الربخ موزعًا بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة امل

 فقط. و سر املضارب جهده وعمله
 

 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 ي يت:
 باآليت: يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن(   بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق .2

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

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

 تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.
 



 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

 امه.النوع األول: الشركات املساةة ذات األغراض واألنشطة املباحة. وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها وفق شروط البيع وأحك -ث
واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبد وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات اجملون النوع الثاين: الشركات املساةة ذات األغراض  -ج

االستثمار واألفالم اخلليعة، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا. وهذه الشركات ال جيوز 
 لقاً.واملتاجرة ب سهمها مط

اضا أو إيداعاً. وقد النوع الثال : الشركات املساةة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامال ا أمور جرمة، مثل تعاملها بالربا اقرت  -ح
 قررت اهليئة بش ن هذا النوع )النوع الثال ( من الشركات املساةة ما ي يت:

 املتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املساةة الضوابط اآلتية:أواًل: جيب أن يراعى يف االستثمار و 

إن جواز التعامل ب سهم تلك الشركات مقيد باحلاجة، فإذا وجدت شركات مساةة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب االكتفاء  -
 هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.

( من إمجايل القيمة السوقية ما مل تقل ٪30)-سواء أكان قرضًا طويل األجل أم قرضًا قصري األجل–ض بالربا أال يتجاوز إمجايل املبلد املقرت  -
 .عن القيمة الدفرتية، علماً أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة

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

 االحتياط.
 لنسب مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.وما ورد من حتديد ل -

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

كانت أو ربع سنوية   ع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنويةثالثاً: يرج
 أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غري مدققة.

 م يف أنشطتها أو أغراضها.رابعاً: ال جيوز االشرتاك يف ت سيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل جر 

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

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



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

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

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

 الضوابط الشرعية:
 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما ي يت:  

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

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

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

  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 

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


 .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 )
 م19/6/2007املوافق  هي4/6/1428

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

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

 .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 - سليمان الراجحيعبد اهلل بن 

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

 



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

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

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غري/إدارة جملس عضو – 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 غري/إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 .تنفيذي غري/دارةإلا جملسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 
  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة. 
 تنفيذي غري/إدارة جملس عضو - صافوال جمموعة. 
 تنفيذي غري/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 الصندوق االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والت كد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليد جملس
 ب ي خمالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء ب ي طلبات اسرتداد جتملة 
 حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا ر لق 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

 آخر 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 وقوع حال يف مناسبا تراه
 .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
 الصندوق 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
 .جوهرية أةية ذات أوا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

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

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

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

   البالد املاليةشركة البالد لالستثمار  

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .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
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 .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 
 م14/08/2007هي املوافق 01/08/1428

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

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

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

 .مجيعها نيابة عنه يف األسواق احمللية أو اخلارجيةلق 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 وقوع يف مناسباً تراه  أو اختاذ أي تدبري املعني من مدير الصندوقفظ احلللهيئة عزل أمني  (ج

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

 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. 

 أةية جوهرية. ذات اأو -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى 

 حفظ بديل وفقاً لتعليمات اهليئة، كما فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني إذا مارست اهليئة أياً من صالحيا ا وفقاً للفقرة )أ( من هذه املادة، (د
تسهيل النقل السلس للمسيؤوليات إىل أميني احلفيظ البيديل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفظ املعزول يتعني على مدير الصندوق

ووفقيياً  أن ينقييل، حيثمييا كييان ذلييك ضييرورياً ومناسييباً  ( يوميياً األوىل ميين تعيييني أمييني احلفييظ البييديل. وجيييب علييى أمييني احلفييظ املعييزول60)ي وذلييك خييالل اليي
 ، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.لتقدير اهليئة احملض
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 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أن عييزل أمييني احلفييظ يف مصييلحة مييالكي الوحييدات،  معقييول ى بشييكلرأإذا  كتييايبمبوجييب إشييعار   املعييني ميين قبلييهفييظ احلأمييني عييزل  الصييندوقجيييوز ملييدير  (د
 .وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

مين هيذه  (أ)لفقيرة وفقياً لصيادر الكتيايب الإلشيعار اأمني احلفيظ  من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيني بديل له أمني احلفظ عزل إذا جيب على مدير الصندوق (ه
تسيهيل النقيل السيلس للمسيؤوليات إىل أميني احلفيظ البيديل. وجييب عليى ل ميدير الصيندوقالتعاون بشيكل كاميل ميع  املادة. وجيب على أمني احلفظ املعزول

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

عيين قيامييه بتعيييني أمييني حفييظ بييديل، وجيييب علييى مييدير الصييندوق العييام كييذلك اإلفصيياح يف  اإللكييرتوين موقعييه اإلفصيياح فييوراً يفجييب علييى مييدير الصييندوق  (و
 املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 اليوجد

 :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 

 

 

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


 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 يف عليهيا املتعيارف املراجعية ملعيايري وفقياً  تمتي والييت هبيا يقيوم الييت املراجعية لأعميا إىل اسيتناداً  املاليية القيوائم عليى اليرأي إبيداء يف القيانوين احملاسيب مسيؤوليةتتمثيل 
 بي ن الت كيد مين معقولية درجية عليى لللحصيو  املراجعية لأعميا تنفييذو  وختطييط ملهنيةا أخالقييات مبتطلبيات احملاسيب التيزام تطليبت والييت السيعودية العربيية اململكية
 يف اليواردة واإليضاحات للمبالد مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمن. تيةهر اجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم
 للقيوائم العيام العيرض قيييمت إىل باإلضيافة املسيتخدمة احملاسيبية التقيديرات ومعقوليية املتبعية احملاسيبية السياسيات مالءمية ميدى قيييمت إىل باإلضيافة .املاليية القيوائم
 .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 اشرتاك. وجيوز ملدير 1يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غري مسرتدة مبعدل 
 اخلاص خفض هذه النسبة. الصندوق وفقاً لتقديره

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

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

  .ملنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذيةلنسب ال

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

 وق املالية يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالس
يوماً من  21أيام وال تزيد عن  10إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن السعودية  تداول ، ومن خالل 

ُقرت ح. كما يتعني 
على مدير تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن لدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 ت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق ب ي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.الصندوق، يف نفس وق
  أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون

 % على األقل من وحدات الصندوق.25ميتلكون جمتمعني ميتلك منفرداً أو الذين 
  على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني % 
 الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه اإللكرتوين وعلى  يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق

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

 احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.
 .لق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات 

 



 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق بالكاميل، إذا يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم جدد لتصفيته. وميع ذليك، فإنيه سييكون مليدير الصيندوق احليق يف تصيفية الصين
بب حيدوث بعييض التغيييريات يف أصيبخ جلييياً أن حجيم أصييول الصيندوق ال يييربر االسييتمرار يف إدارتيه بطريقيية عمليية ومالئميية وجمديية ميين الناحييية االقتصيادية أو بسيي

ن قبيل هيئية السيوق املاليية وذليك بعيد دون احليد األدىن املسيموح بيه السيتمرار الصيندوق واحمليدد مياألنظمة اليت حتكيم إدارة الصيندوق، أو اخنفيض حجيم الصيندوق 
 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارئ آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير 

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
 تصيفية عليى سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالد املتبقية )إن وجدت( على مالكي الوحدات املسجلني يف تاريخ ال

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

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

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

 ر الصيندوق يف حالة طلب اجلهات القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائ  أي شكوى صادرة عن أي مستثمر من املستثمرين يف الصندوق، فعلى ميدي
 تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

  مبعاجلة الشكاوى حال طلبها.يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة 
  إدارة شيكاوى املسيتثمرين، كميا  -يوم عمل، لق للمشرتك إيداع شكواه لدى هيئة السيوق املاليية 15ويف حالة تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خالل

ميي ميين تيياريخ إيييداع الشييكوى لييدى اهليئيية، إال إذا ( يييوم تقييو 90لييق للمشييرتك إيييداع شييكواه لييدى جلنيية الفصييل يف منازعييات األوراق املالييية بعييد مضييي مييدة )
 اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

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

تعييديالت الحقيية يف املسييتقبل لتلييك األنظميية مبييا ال  ة السييعودية السييارية املفعييول وأليالعربيييشييروط وأحكييام الصييندوق ألنظميية اململكيية مييذكرة املعلومييات و ختضييع 
 فصل يف منازعات األوراق املالية. الف الضوابط الشرعية  املعتمدة لدى الراجحي املالية. ولال أي نزاع ينشا بني مدير الصندوق واملستثمرين إىل جلنة ال

 داتالوحالكي ملة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

الية ملدير ملالكي الوحدات احلق يف االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور يف مذكرة املعلومات، والقوائم امل
 .الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

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



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

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

املرتبطية مبمارسية حقيوق التصيويت املمنوحية للصيندوق عليى أسياس األوراق بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافيق جمليس إدارة الصيندوق، عليى السياسيات العامية 
بعد التشاور ميع املالية اليت تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء على تقديره اخلاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت، 

 سة عند طلبهم .وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذه السيا 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 األمريكيصندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر 

 %2.18 صندوق الراجحي لألسهم العاملية

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

 %0.60 صندوق الراجحي للصكوك

 %2.25 صندوق الراجحي لالسهم السعودية للدخل

 %0.85 الراجحي ريت

 %2.64 جدوى ريت

 %0.64 المرجح لنسبة المصروفات للصناديق المستثمر فيهاالمتوسط 



 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  ال ينطبق

 

 

 

 المكلف الرئيــس التنفيذي     مسؤول المطابقة وااللتزام

 

 عبدالعزيز السبت االسم:      االسم: محمد سالم المنجم 
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(1الملحق رقم )   

م:2018ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام   

 

 

 168,098.21 

 31,500.00 

 5,250.00 

 - 

 7,500.00 

5,400.93 

331.63 

- 

218,080.77 

%0.58 

28,890.14 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 

 


