
 

 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 أسهم مفتوح يستثمر يف استثمار صندوق هو أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع املال رأس لتنمية الراجحي صندوق
 أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة وأسواق رئيسي بشكل اخلليجية األسواق يف املدرجة الشركات بني من الشرعية الضوابط مع املتوافقة الشركات
  ثانوي بشكل

 األهداف االستثمارية .2

 حتقيق إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هو أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع املال رأس لتنمية الراجحي صندوق
 يفوق أداء حتقيق إىل الصندوق مدير يسعى أيضا. األصول قيمة وزيادة املال رأس تنمية مكاسب مع احلايل الدخل دمج خالل من إمجالية عوائد
 بشكل اخلليجية األسواق يف املدرجة الشركات بني من الشرعية الضوابط مع املتوافقة الشركات أسهم يف االستثمار خالل من وذلك املؤشر أداء

 .  األرباح توزع اليت الشركات أسهم على خاص بوجه الرتكيز مع ثانوي بشكل أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة وأسواق رئيسي

 سياسات االستثمار وممارساته .3
بشركل رئيسري،   أفريقيرا ومشرال األوسرط الشررق منطقرة يفسياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشرركات املدرجرة يف أسرواق األسرهم ترتكز 
 يوضح اجلدول التايل سياسة تركيز االستثمارات يف الصندوق:كما 

 االستثمار نوع األدىن احلد األعلى احلد

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%

 *النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و  0% 50%

30% 0% 
 الصناديق وتشملذات أهداف واالسرتاتيجيات املماثلة  عاما   طرحا   املطروحة األخرى االستثمار صناديق
  املتداولة

 املتداولة العقارية الصناديقمتداولة وتشمل /املطروحة طرحا  عاما  األوراق املالية املدرة للدخل  0% 20%

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

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4
  يعترب الصندوق صندوق استثمار عايل املخاطر، وتبعا  لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة اليت قد

 هلا أثر سليب على أداء الصندوق يكون



  األداءليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن ظروف السروق وطررق الترداول يف تمرت مسرتمر كمرا أن 
 ال يعترب ضمانا  لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق

 مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر  الصندوق خسائر كبتة أو أن أداءأي تتحقق أو أنه لن يتم تكبد بأن األرباح سوف  ال يوجد ضمان
 أو مياثل األداء السابق.

 بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق جيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن. 
  ،أقررل مررن السررعر الررذي وقررد يكررون مبلررد االسرررتداد جيررب علررى مررالكي الوحرردات أن يرردركوا أوررم رمبررا  سرررون جررزءا  مررن أو كامررل اسررتثمارهم

. وقد تنخفض قيمرة االسرتثمارات الرئيسرة للصرندوق ورمبرا ال يسرتطع مرالكي الوحردات اسررتداد املبلرد الرذي اسرتثمرو  الصندوقبه يف  اشرتكوا
 يف الصندوق.

 :صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اائمة ق

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

 مخاطر سوق األسهم

ملخاطر السوق والتذبذبات العالية، ويف الوقت ذاته ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة 
ثمر الصررندوق سرريحقق أداء  إجيابيررا. وينبمرري أن يكررون املسررتثمر علررى علررم باملخرراطر الرريت ينطرروي عليهررا هررذا النرروع مررن االسررتثمارات. كمررا أن املسررت

سيسرعى و   عوامل النمو لتلك الشركات الريت تترأثر بالعديرد مرن العوامرل الداخليرة واخلارجيرة.يدرك أن مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا ل
قرردر اكمكرران للتقليررل مررن خمرراطر هررذ  التذبررذبات بررالتوزيع النشررط يف القطاعررات ومررن خررالل ختفرريض أو زيررادة نسرربة األسررهم يف مرردير الصررندوق ب

 الصندوق تبعا لظروف السوق.

 مخاطر القطاع

يف ذلرررك القطررراع، بشررركل عرررام ال يرررتم الرتكيرررز علرررى  للتمرررتاتصرررندوق يف اسرررتثمار  علرررى أحرررد القطاعرررات عرررا جيعرررل الصرررندوق عرضرررة قرررد يركرررز ال 
ق األكثرر االستثمار يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كبتة لذلك القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنرة بالصرنادي

 تنوعا.

 العمالتمخاطر 

ينطررروي االسرررتثمار يف الصرررندوق علرررى بعرررض املخررراطر الررريت تتعلرررق برررالعمالت، فررر ن اخنفررراض قيمرررة أي مرررن العمرررالت الررريت تشررركل قررروام اسرررتثمارات 
لرل الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جمراالت االسرتثمار يف عردد مرن البلردان املختلفرة سريكون مرن شرأنه أن يق

 ن تلك املخاطر. م

 مخاطر االئتمان

 حررال اسررتثمار أصررول الصررندوق يف صررناديق البضررائع فهنرراك خمرراطر ائتمانيررة تتمثررل يف إمكانيررة عرردم قرردرة أو عرردم ر بررة الطرررف ا خررر يف سررداد يف
 املستحقات أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد وائيا .

 



 

 االقتصاديةمخاطر 

أي  ينطرروي االسررتثمار يف الصررندوق علررى درجررة عاليررة مررن املخرراطر النامجررة عررن التوزيررع اجلمرررايف لألسررواق الرريت يسررتثمر فيهررا الصررندوق. وعليرره  فرر ن
 لصندوق. تميتات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول ا

 

 مخاطر عدم الشرعية

 ت متوافقة مع املعايت الشرعية للهيئة الشرعية، عا قد يؤدي  عندما تصبحتتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها 
الشرررركات كنتيجررة لعررردم مطابقتهرررا إىل اضررطرار مررردير الصررندوق لبيرررع تلرررك األسررهم بسرررعر قرررد يكررون  رررت مالئررم. إضرررافة إىل أن اسرررتبعاد عرردد مرررن 

 احملددة من اهليئة الشرعية من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  عا قد يزيد من التذبذبات. للمعايت

 مخاطر السيولة

كانررت قيمررة الوحرردات يتعرررض الصررندوق ملخرراطر عرردم القرردرة علررى تنفيررذ عمليررات االسرررتداد نتيجررة الررنقص يف السرريولة يف أسررواق األسررهم أو إذا  
% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد 10تعادل  تعاملاملسرتدة يف أي يوم 

 لتاريخ الحق.

 مخاطر قانونية

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

 مخاطر سياسية

امللكيرة أو مميرد األرصردة أو حصرول تميرت يف  قد يتأثر أداء الصندوق بالتميت الذي حيصل يف احلكومات أو باحلروب أو بر جراءات املصرادرة ونرزع
 .قوانني تلك البلدان أو التعرض ألية خماطر سياسية أخرى

 مخاطر االستثمارات األخرى

 هرذ  وتعتررب ،REITsالعقاريرة االسرتثمارية والصرناديق ،املتداولرة صرناديقال مثرل أخررى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لمرض
 الصرندوق أداء مرن االسرتثمارات تلرك ختفرض وقرد الثابرت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،

 .الوحدة وسعر

 التمويل مخاطر

ألسررباب خارجررة عررن إرادة يف حررال حصررول مرردير الصررندوق علررى اويررل لمرررض االسررتثمار قررد يتررأخر الصررندوق عررن سررداد املبررالد يف الوقررت احملرردد 
مررردير الصرررندوق، عرررا قرررد يضرررطر مررردير الصرررندوق لبيرررع بعرررض اسرررتثماراته عرررا قرررد يرررؤثر علرررى أصرررول الصرررندوق والرررذي سرررينعكس سرررلبا علرررى أسرررعار 

 الوحدات.



 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحر  علرى بنراء الصرندوق هراأدوات الدخل الثابت  رت املصرنفة ائتمانيرا والريت يسرتثمر فييتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار يف 
يررل، ا التقررول والتصررنيم االئتمرراي الررداخلي الررذي يقرروم برره مرردير الصررندوق. حيرر  أن أي ضررعم يف الوضررع املررايل ملصرردري أدوات الرردخل والتحل

 ق عا يؤثر سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.الثابت رمبا يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندو 

 

 الناشئة األسواق مخاطر

ق قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية يف سوق أو أسواق ناشئة واليت قد تنطوي على خماطر مرتبطرة باكخفراق أو الترأخر يف تسروية صرفقات السرو 
ل هررذ  األسررواق قررد حيمررل بررني طياترره خمرراطرا أعلررى مررن املتوسررط واملعترراد. علمررا بررأن وتسررجيل وأمانررة حفررظ األوراق املاليررة. كمررا أن االسررتثمار يف مثرر

ق الكررم األكرررب مررن أحجررام القيمررة السرروقية يف األسررواق الناشررئة عررادة يكررون مرتكررزا يف عرردد يفرردود مررن الشررركات. ولررذلك، يف حررال اسررتثمر يف أورا
أكرب من تقلبات األسعار، وسيولة أقل مقارنة  باالستثمار يف أسرواق أكثرر تطرورا عرا قرد مالية تستثمر يف األسواق الناشئة فقد يواجه الصندوق قدرا 

 يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر وحداته.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 عنررد سرلبيا الوحردة وسرعر الصرندوق أداء ترأثر إىل يرؤدي قرد عرا الصررندوق، مردير مروظفي ومهراراتيعتمرد أداء الصرندوق بشركل كبرت علرى قردرات 
 .مناسب بديل وجود وعدم  ياهبم أو استقالتهم

 المصالح تضارب مخاطر

 مرردير قرررارات علررى تررؤثر قررد شخصررية مصررلحة بسرربب الصررندوق مرردير قرررار واسررتقاللية موضرروعية علررى تررؤثر الرريت احلرراالت يفتنشررأ هررذ  املخرراطر 
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد عا االستثمارية القرارات اختاذ يف الصندوق

 الُمصِدر مخاطر

ؤثر سرلبا علرى وتشمل التميتات يف الظروف املالية للُمصدر أو الطرف املقابل/ النظت، والتمتات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملرددة الريت تر
 أداء ترررأثر وبالتررايل همهبوضرررع املصرردر عررا قررد يررؤدي إىل اخنفرراض قيمررة أسررنرروع معررني مررن األوراق املاليررة أو املصرردر، حيرر  إن ذلررك األصررل يتررأثر 

 ة سلبا.الوحد وسعر الصندوق

 

 

 

 



 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5
 .)( العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس1

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

سنواتخمس  منذ التأسيس  سنة ثالث سنوات 

16.45 -5.08 14.09 7.58 

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

 % العائد السنوي
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

%7.58  
0.01% 6.04% -15.60% -1.43% 27.18% -3.54% - - - 

 

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

 % السنوي األداء
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018

%7.58  الصندوق 1.43%- 15.60%- 6.04% 0.01% 
%9.50  المؤشر اإلرشادي 5.12%- 16.39%- 12.37% 9.35% 

  

 .مدار السنوات المالية الثالث الماضية( تاريخ توزيع األرباح على 4

 التوزيعات السنوية 
 تاريخ توزيع األرباح 2015 2016 2017 2018
أبريل 15 3.20 3.00 2.00 1.25  

أكتوبر 15 2.6 2.00 1.25 1.75  

 
 
 



 ( تقارير الصندوق 5 .6
موقعنرا ل وذلرك مرن خرالمقابل القروائم دون  يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ مرن هرذ  .7

  capital.com-www.alrajhiااللكرتوي  

 
 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

% سنويا من إمجرايل أصرول الصرندوق. وحتتسرب هرذ  األتعراب عنرد كرل يروم تقرول و 1.75يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اكدارة مقدارها 
 يتم خصمها من أصول الصندوق يف واية كل شهر ميالدي. 

 رسوم أمين الحفظ

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفرظ سنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل     
 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنويا  من قيمة األصول ( %0.15-%0.07ترتاوح بني )     

 يداع واليت من املمكن أن تتمت من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اك    

 الضرائب

 ألطرراف تردفع الريت الرسروم أو الصرندوق مرع املربمرة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظت أخرى

 رسوم التعامل

يتحمررل الصررندوق عمرروالت ورسرروم التررداول النامررة عررن صررفقات وعمليررات شررراء وبيررع األوراق املاليررة حسررب العمرروالت السررائدة يف األسررواق والرريت 
 .تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ

 رسوم أخرى

والفعليررة كدارترره، رسرروم املراجعررة ورسرروم احلفررظ ورسرروم النشررر والرسرروم الرقابيررة ومكافرر ت أعضرراء جملررس إدارة سرريتحمل الصررندوق املصرراريم الالزمررة 
فظ الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريم التعامل واحل

يف حرررال كانرررت نسرررربة الرسررروم أقررررل مرررن ذلررررك( كمرررا يتحمررررل  150,000قيمررررة األصرررول السررررنوية أو ) % مرررن متوسررررط صرررايف0.25والضررررائب( 
 الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

 بشكل يوميوحتتسب % من إمجايل أصول الصندوق حتتسب على أساس سنوي 1.75 اكدارة  رسوم
 ويتم خصمها من أصول الصندوق يف واية كل شهر ميالديتراكميا 

، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة سنويا   لاير 30,000 أقصى حبد مكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوقجمموع 

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


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

 أتعاب احملاسب القانوي املستقل
ثابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل يومي تراكميا ويدفع  ، مبلد سنويا   لاير 35,000

  كل سته اشهر

 رسوم املؤشر االسرتشادي
من أصول  حتتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم، لاير سنويا   26,500
 بشكل نصم سنوي وتدفعالصندوق 

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

 وتدفع يف واية العامتراكميا 

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

 يوجد ال مبكر اسرتداد رسوم

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

مصاريم يتحملها صندوق االستثمار تتعلق 
 بالتمويل

 ال يوجد

مصاريم تتعلق بتسجيل الوحدات أو 
 اخلدمات اكدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقدل خدمات تتعلق 
 بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

 رسوم أو مصاريم أخرى يتم حتميلها على
مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول 

 الصندوق.

 ال يوجد

 * مجيع الرسوم أعال   ت 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 االلكرتوي   املراكز االستثماريةأوwww.alrajhi-capital.com 
 .920005856أو االتصال خبدمة 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 هاتم
 + 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: اجملاي الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اكلكرتوي: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوي: 
 

 وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (و)
 اليوجد
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أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا –األرباح  رأس المال وتوزيع صندوق الراجحي لتنمية  

(مفتوح -)صندوق أسهم عام   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع املال رأس لتنمية الراجحي صندوقمت اعتماد صندوق الراجحي  أفريقيا ومشال األوسط  على أنه صندوق استثمار  
  ِقبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمارمتوافق مع املعايت الشرعية اجملازة من 

 الشروط واألحكام

االسرتثمار، وتتضررمن معلومرات كاملررة وواضرحة وصررحيحة و رت مضررللة أن شرروط وأحكرام هررذا الصرندوق واملسررتندات األخررى خاضررعة لالئحرة صررناديق 
كما جيب على املستثمرين قراءة شروط و أحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخر قبل اختاذ أي قرار اسرتثماري .  عن صندوق االستثمار

وخربته يف االسرتثمار وأهدافره االسرتثمارية. وإذا كران لردى املسرتثمر احملتمرل أي يف هذا الصندوق. وجيب على املستثمر أن يأخذ يف االعتبار وضعه املايل 
 شرررك يف مالءمرررة هرررذا االسرررتثمار لررره، ف نررره جيرررب عليررره استشرررارة خبرررت مرررايل مسرررتقل. كمرررا أن اشررررتاك املسرررتثمر يف هرررذا الصرررندوق يكرررون علرررى مسرررؤوليته

 الشخصية التامة وسيتحمل أية خماطر تتعلق هبذا االستثمار.

 م10/11/2010اريخ إصدار الشروط واألحكام:  ت

 . م09/06/2020 الموافق هـ17/10/1441  تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام:

 م10/11/2010تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 
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 قملخص الصندو 

 أفريقياأسهم منطقة الشرق األوسط ومشال  –صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األرباح  اسم الصندوق
 شركة الراجحي املالية مدير الصندوق
 صندوق  مفتوح نوع الصندوق

 2012/3/17 تاريخ البدء
 لاير سعودي العملة  الصندوق
 عالية مستوى المخاطرة
 مؤشر ستاندرد آند بورز لنمو األرباح املتوافقة مع الشريعة يف أسهم الشرق األوسط ومشال أفريقيا. المؤشر اإلرشادي

 االستثمار في الصندوقهدف 

اهلدف من االستثمار يف الصندوق هو حتقيق عوائد إمجالية من خالل دمج الدخل احلايل مع مكاسب 
تنمية رأس املال وزيادة قيمة األصول،  أيضا يسعى مدير الصندوق إىل حتقيق أداء يفوق أداء املؤشر وذلك 

عة اكسالمية من بني الشركات املدرجة يف من خالل االستثمار يف أسهم شركات ملتزمة بأحكام الشري
األسواق اخلليجية بشكل رئيسي وأسواق منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشكل ثانوي مع الرتكيز بوجه 

 خاص على أسهم الشركات اليت توزع األرباح.
 كل شخص مؤهل سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا المصرح لهم باالشتراك

 لاير سعودي   100 بداية الطرح سعر الوحدة عند
 لاير سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

 مراكز االستثمار مجيع أيام األسبوع ● قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 القنوات اكلكرتونية مجيع أيام األسبوع ●

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 
 واالسترداد

 عصرا من اليوم السابق ليوم التعامل 5:00الساعة 

 االثنني واألربعاء أيام التعامل
 تقول يومي من األحد اىل اخلميس أيام التقويم

 )الثالثاء واخلميس(هو يوم العمل التايل ليوم التعامل  أيام اإلعالن 

 موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل  

الذي مت فيه حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص )إن وجدت( 
 حدات متوافرة لدى مدير الصندوق.املناسبة لتحويل الو 

 % كحد أقصى من مبلد االشرتاك2 رسوم االشتراك
 % سنويا1.75 رسوم اإلدارة 

لرألوراق املاليرة الريت يرتم حفظهرا يف سرنويا  مرن قيمرة األصرول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  رسوم أمين الحفظ



 

  

لألوراق سنويا  من قيمة األصول ( %0.15-%0.07السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني )
 املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

ال تشررمل الرسرروم النظاميررة والرسرروم الرريت قررد تفرضررها األسررواق ومراكررز اكيررداع والرريت مررن املمكررن أن تتمررت مررن 
 وقت ألخر.

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

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

 رسوم أخرى

كدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم سيتحمل الصندوق املصاريم الالزمة والفعلية 
بشرط أال  الرقابية ومكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى،

من  %0.25يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريم التعامل واحلفظ والضرائب( 
يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما  150,000صول السنوية أو )متوسط صايف قيمة األ

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط



 تعريف المصطلحات

 أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع املال رأس لتنمية 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

 ية  مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املال أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

هررري فررررتة بدايرررة الصرررندوق الررريت يرررتم خالهلرررا طررررح وحررردات الصرررندوق بالقيمرررة االمسيرررة إىل مجيرررع  فرتة الطرح األويل
 املشرتكني

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشميل الصندوق

 كل ظرف أو حادثة من شأوا أن تؤثر سلبا  على أداء الصندوق املخاطر

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

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقول 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

ل  حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجرزاء الوحردة وتُعامر  وحدة االستثمار )الوحدة(
 كل وحدة على أوا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

 وحدات يف الصندوقأي شخص او شركة تستثمر يف واتلك  مستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شررخص طبيعرري/ أشررخاص طبيعيررون، أو اعتبرراري/ اعتبرراريون تقررر لرره/هلم أنظمررة اململكررة هبررذ   مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون
 الصفة.

هرررري الضرررروابط والنسررررب املاليررررة الرررريت تتبعهررررا اهليئررررة الشرررررعية ملرررردير الصررررندوق لتصررررنيم الشررررركات  الضوابط الشرعية
 ت متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.واالستثمارات كاستثمارا

االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات اليت يرتم طرحهرا طرحرا  عامرا  لالكتتراب  الطروحات األولية
 ألول مرة يف السوق األولية.

االكتتراب يف أسرهم جديردة مطروحرة وقرت هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطري حلاملهرا احلرق يف  حقوق األولوية
 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

هرري أداة ماليررة أو عقررد تشررتق قيمترره مررن قيمررة أصررول حقيقيررة أو ماليررة أخرررى )أسررهم وسررندات  عقود املشتقات
وعمالت أجنبيرة وسرلع وذهرب( وتكرون لتلرك العقرود املاليرة مردة زمنيرة يفرددة باكضرافة إىل سرعر 

حتديدها عند حترير العقد برني البرائع واملشررتي ومرن هرذ  العقرود ) املسرتقبليات  وشروط معينة يتم
(Futures( عقررود اخليررارات ،)Options(  العقررود ا جلررة ،)Forwards ( املبررادالت ،)
(SWAP.وأي عقود مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق 

 قصتة األجل و تعترب الوظيفة األساسية هلذ  األدوات إجياد السيولة للشركات ينهي أدوات الد  أدوات أسواق النقد
العقررود  واألفررراد واحلكومررات مررن أجررل مواجهررة احتياجا ررا النقديررة قصررتة األجررل والرريت تشررمل

واملشراركة وأي عقرد أخرر متوافرق  املتوافقة مع الضوابط الشرعية املراحبرة واملضراربة والوكالرة واكجرارة
 .لضوابط الشرعية للصندوقمع ا

هررري صرررناديق اسرررتثمارية ذات طررررح عرررام واملوافرررق عليهرررا مرررن قبرررل هيئرررة السررروق املاليرررة أو هيئرررات  صناديق أسواق النقد



تنظيميررة خليجيررة و/أو أجنبيررة وفقررا لتنظرريم بلررد آخررر خاضررع لتنظرريم مسرراوي علررى األقررل لررذلك 
ل رئيسرررري يف أدوات أسررررواق النقررررد املطبررررق علررررى صررررناديق االسررررتثمار يف اململكررررة وتسررررتثمر بشررررك

 وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار املتداولة / الصرناديق 
 العقارية املتداولة

هرري صررناديق اسررتثمارية مقسررمة إىل وحرردات متسرراوية يررتم تررداوهلا يف سرروق األوراق املاليررة خررالل 
املوافررق عليهرررا مرررن قبررل هيئرررة السررروق املاليرررة أو فرررتات الترررداول املسرررتمر كتررداول أسرررهم الشرررركات و 

هيئررات تنظيميررة خليجيررة و/أو أجنبيررة وفقررا لتنظرريم بلررد آخررر خاضررع لتنظرريم مسرراوي علررى األقررل 
لرذلك املطبرق علرى صررناديق االسرتثمار يف اململكرة، علرى أن تكررون متوافقرة مرع الضروابط الشرررعية 

 للصندوق.

يعتقد مدير الصندوق أنه من املمكن أن تؤثر على أصرول الصرندوق أو أهدافره هي احلاالت اليت  الظروف االستثنائية 
 بشكل سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتمتة.

تنظيميرررة هرري صرررناديق اسرررتثمارية مرخصرررة وموافررق عليهرررا مرررن قبرررل هيئررة السررروق املاليرررة أو هيئرررات  صناديق االستثمار ذات الطرح العام
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقرل لرذلك املطبرق علرى 

 صناديق االستثمار يف اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

سررروق هررري مجيرررع األسرررواق الررريت يرررتم ترررداول األسرررهم هبرررا يف اململكرررة العربيرررة السرررعودية وتشرررمل ال أسواق األسهم السعودية
 الرئيسي تداول وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

هررري ضرررريبة  رررت مباشررررة تُفررررض علرررى مجيرررع السرررلع واخلررردمات الررريت يرررتم شررررا ها وبيعهرررا مرررن قبرررل  ضريبة القيمة املضافة
 املنش ت.

الصررندوق يف تراريخ أحقيررة التوزيعرات النقديررة مرن قبررل هرم مررالكي الوحردات املسررجلني يف سرجل  املشرتكني املسجلني يف الصندوق
 الصندوق والذي حيدد من قبل مدير الصندوق.

هي التوزيعات النقديرة الريت يردفعها الصرندوق ملرالكي الوحردات واثرل التوزيعرات النقديرة املدفوعرة  التوزيعات النقدية
 من قبل الشركات املستثمر هبا لصاحل الصندوق إن وجدت. 

 

 

 



 :معلومات عامة 1

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

 شركة الراجحي المالية
 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق املالية 
 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس، طريق امللك فهد

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

 اململكة العربية السعودية
 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

 

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

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

 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوي: 

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


 :النظام المطبق 2

)الشركة(، هي شركة مسامهة سعودية مقفلة مرخص هلا من هيئة السوق املالية )"اهليئة أو اجلهة املنظمرة" ملمارسرة أنشرطة اكدارة ة شركة الراجحي املالي
رقم األوراق املاليرررررة، مبوجرررررب رخصرررررة هيئرررررة السررررروق املاليرررررة والتعامرررررل بصرررررفة أصررررريل ووكيرررررل والتعهرررررد بالتمطيرررررة والرتتيرررررب وتقررررردل املشرررررورة واحلفرررررظ يف 

(37/07068) 

ائح الصندوق عبارة عن صندوق اسرتثماري مفتروح،  ضرع كرال مرن الصرندوق ومردير الصرندوق لنظرام السروق املاليرة ولوائحره التنفيذيرة واألنظمرة واللرو 
 ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية. ىاألخر 

 :وق االستثمارأهداف صند 3

 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1

حتقيق يهدف إىل هو صندوق استثمار مفتوح  أسهم منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا –األرباح  رأس املال وتوزيع صندوق الراجحي لتنمية
أيضا يسعى مدير الصندوق إىل حتقيق أداء يفوق  .وزيادة قيمة األصولالدخل احلايل مع مكاسب تنمية رأس املال  عوائد إمجالية من خالل دمج

اخلليجية بشكل  من بني الشركات املدرجة يف األسواق املتوافقة مع الضوابط الشرعيةشركات اليف أسهم  وذلك من خالل االستثمارأداء املؤشر 
   .يز بوجه خاص على أسهم الشركات اليت توزع األرباحالرتك رئيسي وأسواق منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشكل ثانوي مع

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

 االستثمارية  أهدافه حتقيق االستثمارية التالية ليتمكن من سرتاتيجياتاال الصندوق سيستخدم

 األوسرط الشررق منطقرةأسواق األسرهم يف بشكل رئيسي يف أسهم الشركات املدرجة يف  االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوقحيقق  -1
 .وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية أفريقيا ومشال

 
بشركل رئيسري،   أفريقيرا ومشرال األوسرط الشررق منطقرة يفسياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشرركات املدرجرة يف أسرواق األسرهم ترتكز  -2

 كما يوضح اجلدول التايل سياسة تركيز االستثمارات يف الصندوق:

 االستثمار نوع األدىن احلد األعلى احلد

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%

 *النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و  0% 50%

30% 0% 
 الصناديق وتشملذات أهداف واالسرتاتيجيات املماثلة  عاما   طرحا   املطروحة األخرى االستثمار صناديق
  املتداولة

 املتداولة العقارية الصناديقمتداولة وتشمل /املطروحة طرحا  عاما  األوراق املالية املدرة للدخل  0% 20%



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

 وكاالت من ثالث من واحدة حتدد  ما حسبأدوات أسواق النقد  الستثمارات النظتة لألطراف االئتماي للتصنيم األدىن احلد سيكونو 
ولن يتم االستثمار يف أدوات  -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتايل  أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماي التصنيم

واملتوافقة مع الضوابط الشرعية  عامال طرحال ذات أسواق النقد صناديق يف االستثمار وسيكون.  ت مصنفة  مع أطراف نظتةأسواق النقد أو/و 
نظت حسب القيود املنصوص بالصندوق وسيكون احلد األعلى لالستثمار مع أي طرف للصندوق بناء  على األداء والسيولة واملخاطر املتعلقة 

 .وأي تعديل عليها عليها يف الئحة صناديق االستثمار

 
الصررندوق يسررعى املاليررة واحملاسرربية تتمتررع مبزايررا تنافسررية متميررزة ، باالعتمرراد علررى جمموعررة مررن املعررايت يررتم الرتكيررز يف االختيررار علررى الشررركات الرريت  -3

ر لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشرطة تطبرق أسراليب االسرتثمار املالئمرة هبردف حتقيرق أقصرى العوائرد املمكنرة باحلرد املعقرول مرن املخراط
 .حي  يتم حتديثه بشكل ربع سنوي حسب طبيعة جمال االستثمار يف األسهم

 
واألوراق  أفريقيررا ومشررال األوسررط الشرررق منطقررة يفاملدرجررة يف أسررواق األسررهم بنرراء علررى أهررداف الصررندوق يرتكررز االسررتثمار يف أسررهم الشررركات  -4

 األسررهم بأسررواق املدرجررة الشررركات تقيرريم مسررتوى بررنفس املسررتهدفة الشررركات أسررهم تقيرريم سرريتم حيرر  2املاليررة املررذكورة سررابقا  يف الفقرررة رقررم 
 األوراق يف االسرتثمار لصرندوقميكرن ل كما  ، والنظامية والسياسية االقتصادية العوامل حي  من املستهدف السوق تقييم إىل باكضافة السعودية

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

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

 

٪ مررن صررايف قيمررة أصررول الصررندوق لمرررض تمطيررة طلبررات 10نسرربة تتجرراوز للصررندوق احلصررول علررى اويررل متوافررق مررع الضرروابط الشرررعية بحيررق  -6
 االسرتداد.

 
 .أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يفالصندوق سيقوم باالستثمار بشكل أساسي يف أسواق األسهم  -7

 
وذلررك حسررب قيررود االسررتثمار احملررددة يف  العررام واملتوافقررة مررع الضرروابط الشرررعية للصررندوق ذات الطرررححيررق للصررندوق االسررتثمار يف الصررناديق  -8

املطروحررة طرحررا  عامررا  تعررديل عليهررا، علررى أن ال يتجرراوز االسررتثمار يف الصررناديق  أيالئحررة صررناديق االسررتثمار أو شررروط وأحكررام الصررندوق و 
 . من صايف قيمة أصول الصندوق %50ه ما مقدار  األخرى و الصناديق املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمع

 
ة عاثلة قد يستثمر الصندوق يف مشتقات األوراق املالية جلهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية املالية الصادرة عن اهليئة أو الصادرة عن جهة رقابي -9

علررى أن  املتعلقررة باسررتثمارات الصررندوقخرراطر املالتحرروط مررن متطلبررات و وحتقيررق األهررداف االسررتثمارية للهيئررة لمرررض اكدارة الفعالررة للمحفظررة 
 ٪ من صايف قيمة أصول الصندوق. 10تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية، وعلى أال يتجاوز ذلك 

 

 



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

 :قيود/حدود االستثمار 5

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

 :العملة 6

امليررة عملررة الصررندوق هرري الريررال السررعودي وهرري الرريت سررتقو م هبررا اسررتثماراته ووحداترره، وتقبررل اشرررتاكات املسررتثمرين بررأي عملررة أخرررى مررن العمررالت الع
ر لرئيسررية علررى أسرراس سرررعر الصرررف السررائد يف األسررواق يف ذلرررك الترراريخ، ويتحمررل الرا برررون يف حتويررل اسررتحقاقا م بعملررة  رررت عملررة الصررندوق خمررراطا

 تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7

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

 رسوم اإلدارة

% سررنويا مررن إمجررايل أصررول الصررندوق. وحتتسررب هررذ  األتعرراب عنررد كررل يرروم تقررول و يررتم 1.75مقرردارها  إدارةيسررتحق مرردير الصررندوق أتعرراب 
 خصمها من أصول الصندوق يف واية كل شهر ميالدي. 

 رسوم أمين الحفظ

لررألوراق املاليررة الرريت يررتم حفظهررا يف السرروق السررعودية، ويتحمررل رسرروم حفررظ سررنويا  مررن قيمررة األصررول % 0.02يتحمررل الصررندوق رسرروم حفررظ تعررادل 
 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنويا  من قيمة األصول ( %0.15-%0.07ترتاوح بني )

 اق ومراكز اكيداع واليت من املمكن أن تتمت من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسو 

 الضرائب

 ألطرراف تردفع الريت الرسروم أو الصرندوق مرع املربمرة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظت أخرى

 رسوم التعامل

 والرريت األسررواق يف السررائدة العمرروالت حسررب املاليررة األوراق وبيررع شررراء وعمليررات صررفقات عررن النامررة التررداول ورسرروم عمرروالت الصررندوق يتحمررل
 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع

 



 رسوم أخرى

والفعليررة كدارترره، رسرروم املراجعررة ورسرروم احلفررظ ورسرروم النشررر والرسرروم الرقابيررة ومكافرر ت أعضرراء جملررس إدارة  سرريتحمل الصررندوق املصرراريم الالزمررة
فظ الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريم التعامل واحل

يف حرررال كانرررت نسرررربة الرسررروم أقررررل مرررن ذلررررك( كمرررا يتحمررررل  150,000 قيمررررة األصرررول السررررنوية أو )% مرررن متوسررررط صرررايف0.25والضررررائب( 
 الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

تراكميا  بشكل يوميوحتتسب % من إمجايل أصول الصندوق حتتسب على أساس سنوي 1.75 اكدارة  رسوم
 ويتم خصمها من أصول الصندوق يف واية كل شهر ميالدي

مكاف ت أعضاء جملس إدارة جمموع 
 الصندوق

، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إىل إمجايل سنويا   لاير 30,000 أقصى حبد
 السنه واية يف وختصم يومي تراكميا بشكل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب

 أتعاب احملاسب القانوي املستقل
ثابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل ، مبلد سنويا   لاير 35,000
  سته اشهر

 رسوم املؤشر االسرتشادي
من أصول الصندوق  حتتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم، لاير سنويا   26,500

 بشكل نصم سنوي وتدفع

 رسوم النشر يف موقع تداول 
وتدفع تراكميا حتسب بشكل يومي ، مبلد ثابت على أساس سنوي  سنويا   لاير 5,000 أقصى حبد

 يف واية العام

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

 العام

 يوجد ال مبكر اسرتداد رسوم

 على أساس يومي وختصم يف واية كل شهرحتتسب كنسبة مئوية  رسوم مصاريم احلفظ وخدمات احلفظ

مصاريم يتحملها صندوق االستثمار تتعلق 
 بالتمويل

 ال يوجد

مصاريم تتعلق بتسجيل الوحدات أو 
 اخلدمات اكدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقدل خدمات تتعلق 
 بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد



 رسوم أو مصاريم أخرى يتم حتميلها على
مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول 

 الصندوق.
 ال يوجد

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

 
 تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات .2

 االشتراكرسوم 
 هذ  ختفيض وميكن االشرتاك، مبلد من%2 أقصى حبد اشرتاك كل  قيمة من مسرتد  ت اشرتاك رسم الصندوق مدير يستحق
. الصندوق مدير من بقرار النسبة  

 ج( أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق
 ال يوجد

 :التقويم والتسعير 8

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

 :يلي كما تقول يوم كل يف الصندوق أصول بتقول الصندوق مدير يقوم
 سعر يتوفر مل ذاإ .مضافا  إليها األرباح املستحقة إ الق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقول يوم يف اك الق أسعار اعتماد سيتم

وحقوق  األولية الطروحات يف هبا املشاركة ات اليتاألسهم  تقول وسيتم متوفر إ الق سعر اخر اعتماد سيتم التقول يوم لألصل اك الق
 صناديق يف االستثمار حالة يفأو سعر احلق املكتتب به، و  االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يفاألولوية 

 به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال يفو  املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ذات الطرح العام،االستثمار 
 الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم  عنه معلن سعر خرآ اعتماد سيتم

 .للصفقة اكمسية للقيمة وإضافته

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 السراعة قبرل  أعرال  )أ( الفقررة يف إليره االشرارة مت كمرا  الصرندوق يف أصرل كرل  لقيمرة وفقا اخلميس إىل األحد من يوميا   الصندوق أصول تقول سيتم
 التعامل. ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما  مساء ، اخلامسة

 
 

 



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

 بشكل وحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقول عند املتضررين الوحدات مالكي مجيع وتعويض توثيق سيتم
 ذلك عن واكفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبته تشكل التسعت أو التقول يف خطأ أي عن فورا   اهليئة إبالغ سيتم كما.   خاطئ
 .الصندوق تقارير ويف تداول وموقع املالية الراجحي موقع يف فورا  

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

 املرتاكمة()إمجايل األصول ناقصا  املستحقات ناقصا  املصروفات  :التالية املعادلة باستخدام وحدة األصول لكل قيمة صايفيتم حساب 
 وأي السعودي بالريال الصندوق أصول قيمة صايف تقول ويتم. العالقة ذي التقول يوم يف القائمة الصندوق وحدات عدد إمجايل على مقسومة

 .التقول تاريخ يف السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال بعملة تقوميها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات

 .ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارهاهـ( مكان 

 يف الشرركة موقرع يف الوحردة سرعر نشرر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم يف مساء   اخلامسة الساعة قبل تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 .التقول يوم يلي الذي العمل يوم

 :التعامالت  9

 .واالستردادأ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك 

وهي األيام اليت يتم بناء  عليها بيع وحدات الصرندوق واسررتدادها والتحويرل ويف  (ويوم األربعاء األثنني يوم)التعامل يف الصندوق بناء على تقول  سيتم
 .التعامل التايل مل يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق يف يوم  حالة

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

الريت مت فيهرا حتديرد سرعر االسررتداد، أو  التعامرلسيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة قبل إقفرال العمرل يف اليروم اخلرامس الترايل لنقطرة 
 ت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص )إن وجد

 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 العامليرة العمرالت مرن أخررى عملرة برأي املسرتثمرين اشررتاكات وتقبرل ووحداتره، اسرتثماراته هبرا سرتقو م الريت وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة
 خمراطر الصرندوق عملرة  رت بعملرة اسرتحقاقا م حتويرل يف الرا برون ويتحمرل التراريخ، ذلرك يف األسرواق يف السرائد الصررف سعر أساس على الرئيسية
 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب

 
 

 



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

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو تأجيل فيها ميكنه اليت واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 بشركل إمرا االسرتثمار صرندوق ميلكهرا الريت األخررى األصرول أو املاليرة األوراق مرع التعامرل فيهرا يرتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

جيروز ملردير و .الصرندوق أصرول قيمرة صرايف إىل نسربة مهمرة أورا معقرول بشركل الصرندوق مردير يررى الريت الصرندوق أصرول إىل بالنسربة أو عرام
إمجررايل نسرربة مجيررع طلبررات االسرررتداد ملررالكي الصررندوق تأجيررل اسرررتداد الوحرردات كحررد أقصررى إىل يرروم التعامررل التررايل. وحيرردث ذلررك، إذا بلررد 

 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10) الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل
 

مررع يف حررال تعليررق تقررول الصررندوق، سرريتخذ مرردير الصررندوق االجررراءات الالزمررة مررع االخررذ باالعتبررار املرردة الضرررورية واملررربرات ومراجعررة التعليررق 
وأمني احلفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئرة السروق املاليرة ومرالكي الوحردات فرورا برأي تعليرق مرع توضريح أسرباب الصندوق إدارة  جملس

عررن  التعليررق، وإشررعار هيئررة السرروق املاليررة ومررالكي الوحرردات فررور انتهرراء التعليررق بالطريقررة نفسررها املسررتخدمة يف اكشررعار  عررن التعليررق واكفصرراح
 املواقع اكلكرتوي ملدير الصندوق واملوقع اكلكرتوي للسوق.ذلك يف 

 السروق هيئرة للوائح خمالفة االشرتاك هذا على يف حال رأى مدير الصندوق أنه يرتتب الصندوق يف اشرتاك طلب أي رفض الصندوق ملدير وحيق
 .مالكي الوحدات احلاليني األموال أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة  سل نظام مكافحة أو املالية

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

ويرتم معاملررة كررل طلرب علررى حرردة أولويرة اسررتالم الطلررب يف حالرة مت تأجيررل االسرررتداد مرن قبررل مرردير الصرندوق، فسرروف يررتم الردفع علررى أسرراس 
% سرروف يررتم تنفيررذ طلبررات العمررالء الرريت مت اسررتالم طلبررا م قبررل املوعررد 10االسرررتداد يف يرروم التعامررل الواحررد حبيرر  إذا مرراوز إمجررايل طلبررات 

قيمررة الوحرردات عررن احلررد األدىن املطلرروب لالسررتمرار بالصررندوق، . فرر ذا اخنفضررت حبسررب األسرربقيةالنهررائي لتقرردل التعليمررات اخلاصررة باالسرررتداد 
 رين بالكامل.فعندئذ جيب اسرتداد وحدات املستثم

 .و( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

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

 الصندوق.

 

 

 



 استثمار مدير الصندوق في الصندوقز( 

كته قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقدير  اخلاص. وحيتفظ مدير الصندوق حبقه يف اسرتداد جزء من أو كل مشار 
 -والتقارير السنوية  -يف تقارير الصندوق )التقارير األولية  الصندوق يف استثماراته مدير الصندوق عن يفصح وسوف ،يرا  مناسبا  حسب ما 

 .وإفصاحات مدير الصندوق(

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

 بسررعر  )األثنررني واألربعرراء( د والتحويررل يف الصررندوق بعررد إاررام الطرررح األويل لوحرردات الصررندوق يف كررل يرروم تعامررليسررمح باالشرررتاك واالسرررتدا
. وسريكون آخرر موعرد السرتالم طلبرات االشررتاك واالسررتداد والتحويرل قبرل السراعة اخلامسرة التعامرلالوحدة املعلن عنه يف اليوم الرذي يلري يروم 

 وم التعامل.مساء  من يوم العمل السابق لي
 يروم  إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعرد النهرائي لتقردل التعليمرات اخلاصرة بشرراء الوحردات واسررتدادها، يبردأ االسرتثمار يف الصرندوق مرن

النهرائي لتقردل التعليمرات التعامل الذي يلي استالم األموال اليت مت مبوجبها قبول طلرب املسرتثمر ويف حالرة اسرتالم أمروال االشررتاك بعرد املوعرد 
ة اخلاصررة بشررراء الوحرردات واسرررتدادها بالصررندوق يررتم تنفيررذ الطلررب يف يرروم التعامررل الثرراي الررذي يلرري املوعررد النهررائي لتقرردل التعليمررات اخلاصرر

 اشرررتاك طلرب تقردل إعررادة املشررتك علرى يتوجرب االشرررتاك متطلبرات اسرتيفاء لعرردم االشررتاك قبرول عردم حررال ويف بشرراء الوحردات واسررتدادها
 .االشرتاك متطلبات استيفاء بعد جديد

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

ل برني الصرناديق يوميرا  عرن طريرق فرروع الشرركة املعتمردة خرالل سراعات العمرل الرمسيرة علرى أن يرتم يريتم استالم طلبات االشررتاك واالسررتداد أو التحو 
 تقدل بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اكلكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

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

لاير سرررعودي واحلرررد 2,000األدىن للرصررريد  واحلرررد األدىن لالشررررتاك اكضرررايف  لاير سرررعودي، وهرررو احلرررد5,000احلرررد االدىن لالشررررتاك يف الصرررندوق 
 .لاير سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذ  النسب للربامج االدخارية واالستثمارية 2,000االدىن لالسرتداد 

 دنى للمبلغ التي ينوي مدير الصندوق جمعهاألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

الستمرار  الالزم املتطلب  ص فيما املالية السوق هيئة عن الصادرة والتعاميم االستثمار صناديق الئحة يف الواردة األحكام الصندوق مدير يتبع
 حسب ذلك لتصحيح الصندوق مدير يسعى سوف سعودي لاير ماليني( 10) عن الصندوق أصول قيمة صايف قل حال ، ويفالصندوق عمل

 الصندوق مدير سيقوم الصندوق، عمل الستمرار املطلوب األدىن احلد فوق الصندوق حجم زيادة تعثر حال ويف املمكنة النظامية اكجراءات
 .املعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من( و) الفرعية الفقرة يف املذكورة اكواء كجراءات وفقا   الصندوق إواء ب جراءات بالبدء



 :سياسة التوزيع 10

 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

 يف املسجلني املستثمرين مجيع. عام كل  من أكتوبر 15و أبريل 15 يف وذلك. شهور ستة كل  الوحدات حاملي على األرباح سيقوم الصندوق بتوزيع
 فيكون رمسي، عمل أيام ليست التواريخ هذ  كانت  حال ويف. األسهم أرباح على احلصول يف احلق هلم يكون أعال  بالتواريخ الصندوق يف الصندوق
 واملكاسب األسهم أرباح من املستلم الدخل إىل باالستناد توزيعها يراد اليت األرباح حتديد يف اخليار الصندوق ملدير ويرتك. التايل العمل يوم يف التوزيع
  .توزيعه يتم الذي املبلد مبقدار ستنخفض الوحدة قيمة ف ن األرباح، توزيع وبعد. املال رأس من املتحققة

 ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 أكتوبر من كل عام.  15أبريل و 15وذلك يف  .يتم توزيع األرباح على حاملي الوحدات كل ستة شهور

 .ج( حول كيفية دفع التوزيعات

 النقدية التوزيعات أحقية تاريخ يلي الذي اخلامس اليوم يف العمل إقفال قبل بالعمالء اخلاصة االستثمارية احلسابات يف النقدية التوزيعات إيداع سيتم

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11

 .المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنويةأ( المعلومات 
 وفقا   األولية والتقارير املوجزة السنوية والتقارير( املراجعة السنوية املالية القوائم ذلك يف مبا) السنوية التقارير ب عداد الصندوق مدير سوف يقوم 

 أي دون الطلب عند هبا الوحدات مالكي تزويد وسوف يتم االستثمار وأي تعديل عليها،الئحة صناديق  من( 5) رقم امللحق ملتطلبات
 .مقابل

 مرن وايرة فررتة التقريرر وذلرك يف األمراكن وبالوسرائل احملرددة يف  ( يومرا  70إتاحة التقارير السنوية للجمهرور خرالل مردة ال تتجراوز ) سوف يتم
 ويف املوقع االلكرتوي ملدير الصندوق واملوقع اكلكرتوي للسوق.  الفقرة )ب( من هذ  املادة،

 ( يومرا  مرن وايرة فررتة التقريرر وذلرك يف األمراكن وبالوسرائل احملرددة يف شرروط 35إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهرور خرالل ) سوف يتم
 دوق واملوقع اكلكرتوي للسوق.املوقع االلكرتوي ملدير الصن ويفوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

 :يقوم مدير الصندوق ب تاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق واليت تتضمن املعلومات التالية 

 صايف قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

 صفقة.( يوما  من كل 15سجل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خالل مخسة عشر ) -



 يف صررفقاته يلخررص( البيرران شررأوا يف املعررد السررنة خررالل الوحرردات الررك شررخص أي ذلررك يف مبررا) الوحرردات ملالررك سررنوي بيرران -
 األربرراح البيرران هررذا حيترروي أن وجيررب املاليررة، السررنة وايررة مررن يومررا  ( 30) خررالل املاليررة السررنة مرردار علررى العررام الصررندوق وحرردات
 الصرررندوق وأحكرررام شرررروط يف والرررواردة الوحررردات مالرررك مرررن املخصرررومة واألتعررراب واملصررراريم اخلررردمات مقابرررل وإمجرررايل املوزعرررة
 وأحكرام شرروط يف أو الالئحرة هرذ  يف عليها املنصوص االستثمار قيود خمالفات جلميع تفاصيل إىل باكضافة املعلومات، ومذكرة

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق

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

أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم  (الربيد اكلكرتويعنوان املسجل للمستثمر )العنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اكشعارات
من تقومييا  يوما   )45) مخسة وأربعون أو اكشعار وذلك خالل فرتة التقارير. وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادها

 التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق وائية وحامسة تاريخ إرسال تلك اكشعارات أو

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

موقرع شرركة السروق  وذلرك مرن خراللمقابل دون املاليرة مارية واملسرتثمرين احملتملرني احلصرول علرى نسرخ مرن القروائم يستطيع مرالكي الوحردات االسرتث
www.alrajhi-أو يف املقررررر الرئيسررري ملررردير الصررررندوق أو عرررن طريررررق موقعررره االلكرررررتوي   www.Tadawul.com.saاملاليرررة ترررداول 

capital.com 

 تواصرل وسريلة أي خرالل مرن أو (الربيرد اكلكررتوييتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل علرى )العنروان الربيردي و/أو 
 طي منهم بذلك. بدون مقابل بناء  على استالم طلب خ اعتمادها يتم أخرى

 :سجل مالكي الوحدات 12

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

 املعين فقط

 :اجتماع مالكي الوحدات 13

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

 جيوز ملدير الصندوق، بناء  على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات. 
  تسلم طلب كتايب من أمني احلفظأيام من  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 
  أيام من تسلم طلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25جمتمعني أو منفردين 
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 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

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

ما  من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اكعالن واكخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول يو  21أيام وال تزيد عن 
ُقرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اكخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدل 

األعمال امل
 املالية. نسخة من هذا اكخطار إىل هيئة السوق

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

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

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اكعالن على موقعه  .4
عودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني اكلكرتوي وعلى املوقع اكلكرتوي اخلاص بالسوق املالية الس

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاي. وخالل االجتماع الثاي، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 ، نصابا  قانونيا .الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل عثلني

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

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

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

 
 الوحدات جمموع من%  50 من أكثر ملكيتهميف حال التميتات األساسية املقرتحة جيب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين اثل نسبة   .2

 الة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة.الوحدات سواء  أكان حضورهم شخصيا  أم وك مالكي اجتماع يف مالكها احلاضر
 اثل كل وحدة ميتلكها مالك الوحدات صوتا  واحدا  يف اجتماع مالكي الوحدات. .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14

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

 .صفقة كل  من يوم 15 خالل يفدم
 طلبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول 



 يف احملددة واملدة التميت لنوع وفقا سريانه قبل التميت هبذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف تميت بأي اكشعار 
 .االستثمار صناديق الئحة

 الصندوق إدارة جملس يف تمت بأي اكشعار 
 الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من يفدثة نسخة على احلصول 

 طلبها عند
 عليها تنص اليت األحداث خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاالواء  قبل االستثمار صندوق ب واء الصندوق مدير بر بة االشعار 

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

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15

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

 .:خصائص الوحدات 16

 شكل على الصندوق يف االشرتاك ويكون. واحدة فئة من مجيعها تكون القيمة متساوية الوحدات من يفدود  ت عددا   ُيصدر أن الصندوق ملدير جيوز
 .القيمة متساوية وحدات

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17

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

 الئحة مبوجب احملددة واكشعارات واملوافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتميت املنظمة األحكام جلميع الصندوق هذا  ضع
 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق

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

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

يت يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تميت على شروط وأحكام الصندوق حبسب أنواع التم
 التالية:

 

 



 األساسية التغييرات: 
قرار صندوق عادي، ومن ا احلصول على احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على التميت األساسي املقرتح من خالل 

موافقة اهليئة على التميتات املقرتحة. وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحدا م قبل سريان أي تميت أساسي دون فرض أي رسوم 
 اسرتداد )إن وجدت(.

 
 المهمة التغييرات: 

( يوما  قبل اليوم احملدد لسريان التميت. 21حة، وذلك بفرتة ال تقل عن )إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيا  بأي تميتات مقرت 
 (.وجدت إن) اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تميت أي سريان قبل وحدا م اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي وحيق
 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 
 ( أيام من سريان التميت.8اكشعار، وذلك قبل )إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا  بأي تميتات واجبة 

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

 ( 10إشعار مالكي الوحدات واكفصاح عن تفاصيل التميتات األساسية يف املوقع اكلكرتوي للشركة واملوقع اكلكرتوي للسوق وذلك قبل )
 أيام من سريان التميت.

 ( 10بل )اكفصاح عن تفاصيل التميتات املهمة يف املوقع اكلكرتوي للشركة واملوقع اكلكرتوي للسوق أو بالطريقة اليت حتددها اهليئة وذلك ق
 أيام من سريان التميت.

  ( يوما  من سريان التميت.21)اكفصاح عن تفاصيل التميتات واجبة اكشعار يف املوقع اكلكرتوي للشركة واملوقع اكلكرتوي للسوق خالل 
 .اكفصاح عن مجيع التميتات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار 

 :إنهاء صندوق االستثمار 18

 نه سيكون ملدير الصرندوق احلرق يف تصرفية الصرندوق يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم يفدد لتصفيته. ومع ذلك، ف
بسرربب بالكامرل، إذا أصربح جليرا  أن حجرم أصرول الصرندوق ال يرربر االسرتمرار يف إدارترره بطريقرة عمليرة ومالئمرة وجمديرة مرن الناحيرة االقتصرادية أو 

احلرررد األدىن املسرررموح بررره السرررتمرار الصرررندوق دون حررردوث بعرررض التميرررتات يف األنظمرررة الررريت حتكرررم إدارة الصرررندوق، أو اخنفرررض حجرررم الصرررندوق 
ن قبررل هيئررة السرروق املاليررة وذلررك بعررد اشررعار هيئررة السرروق املاليررة أو ألي سرربب طررارا آخررر. ويف حالررة مت اخترراذ قرررار بتصررفية الصررندوق، واحملرردد مرر

 فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:

  ( يومررا  تقومييررا  مررن ترراريخ 21السرروق املاليررة ومررالكي الوحرردات ، علررى أن يكررون ذلررك قبررل )إرسررال إشررعار مكترروب هبررذ  التصررفية إىل هيئررة

 التصفية.

 



 

  سررداد االلتزامررات املسررتحقة علررى الصررندوق مررن أصررول الصررندوق وتوزيررع املبررالد املتبقيررة )إن وجرردت( علررى مررالكي الوحرردات املسررجلني يف

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

 .جيب على مدير الصندوق اكعالن يف موقعه اكلكرتوي واملوقع اكلكرتوي 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  يعمل
 وذلك فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها الصندوق ومذكرة املعلومات 

 ألشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب االمانة يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املبادا والوجبات اليت نصت عليها الئحة ا
 ما  مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت 
 إدارة الصندوق .1
 عمليات الصندوق مبا يف ذلك اخلدمات اكدارية للصندوق .2
 رح وحدات الصندوقط .3
التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأوا كاملة وواضحة وصحيحة و ت  .4

 مضللة.
  جية يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلم هبا جهة خار

 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 
  احتياله أو إمهاله أو سوء تصرفه أو تقصت  املتعمد.النامة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال ما  مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 
  تؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واكجراءات لرصد املخاطر اليت

 على أن يتضمن تلك السياسات واكجراءات القيام بعملية تقول املخاطر بشكل سنوي على األقل.
 ج التطبيق عند جيب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يدير ، وأن يزود هيئة السوق املالية بنتائ

 طلبها.

 

 



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

جيوز ملدير الصندوق تكليم طرف ثال  أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يدير  مدير صندوق من 
 . تابعة لذلكأتعاب ومصاريم أي يدفع مدير الصندوق سالباطن ألي صندوق استثمار يدير  الصندوق. و 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا ترا  اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (أ
 :ا تية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا ترا  آخر تدبت أي
 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اكدارة نشاط عارسة عن الصندوق مدير توقم .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اكدارة نشاط عارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلماء .2
 االدارة نشاط عارسة يف ترخيصه كلماء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدل .3
 . التنفيذية لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجز  أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

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

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

 وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الر خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على
 البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان  حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير على
 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع
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 . هومسؤوليات هأ( بيان مهام أمين الحفظ وواجبات

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

 أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير ما  مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .املتعمد تقصت 

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

 



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

وسيدفع أمني احلفظ أي أتعاب ومصاريم للحفظ من الباطن للصندوق.  طرف ثال  أو أكثر أو اي من تابعيه بالعمل أمينا  جيوز ألمني احلفظ تكليم 
 تابعة لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من احلاالت ا تية حال وقوع يف مناسبا  ترا   أو اختاذ أي تدبت املعني من مدير الصندوقفظ احلللهيئة عزل أمني  (أ

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن عارسة  توقم (1

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف عارسة نشاط احلفظ أو سحبه  أمني احلفظترخيص  إلماء (2

 ترخيصه يف عارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ كلماء  نإىل اهليئة مطلب  تقدل (3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -ا  ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخ (4

 أمهية جوهرية. ذات اأو -بناء  على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (5

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

( يوما  األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل. وجيب على أمني احلفظ املعزول أن 60)ر للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذلك خالل ال
، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي ووفقا  لتقدير اهليئة احملض ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا  ومناسبا  

 العالقة.

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

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

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

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



عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل، وجيب على مدير الصندوق العام كذلك  اكلكرتوي موقعه اكفصاح فورا  يفجيب على مدير الصندوق  (ج
 عيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.اكفصاح يف املوقع اكلكرتوي للسوق عن قيامه بت
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 .للصندوقأ( اسم المحاسب القانوني 

 إيرنيست أنديونج، الرياض
 الطابق السادس ، برج الفيصلية
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 املتعارف املراجعة ملعايت وفقا   تمت واليت هبا يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استنادا   املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوي احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 درجة على لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التزام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة يف عليها
 أدلة على لاحلصو  ب جراءات القيام أيضا القانوي احملاسب مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم بأن التأكد من معقولة
 احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باكضافة .املالية القوائم يف الواردة واكيضاحات للمبالد مؤيدة

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باكضافة املستخدمة

 .لصندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 

مدير الصندوق حبق تميت مراجع احلسابات وفقا  ملا يرا  مناسبا  بعد أخذ سيكون أرنست أند يونج مراجع احلسابات اخلارجي للصندوق وحيتفظ 
احلق يف رفض تعيني احملاسب القانوي أو توجيه مدير الصندوق لتميت احملاسب  إدارة الصندوقويكون ألعضاء جملس  ،جملس إدارة الصندوقموافقة 

 القانوي املعني، يف أي من احلاالت ا تية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسب القانوي تتعلق بتأدية مهامه -
 إذا مل بعد احملاسب القانوي للصندوق مستقال -
 إدارة الصندوق أن احملاسب القانوي ال ميلك املؤهالت واخلربات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرضإذا قرر جملس  -
 إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احملض تميت احملاسب القانوي املعني فيما يتعلق بالصندوق. -
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 :أصول الصندوق 22
 أصول الصندوق يففوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندوق. (أ

 على أمني احلفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه ا خرين.جيب  (ب
 

 من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال مشاعة(، )ملكيه الوحدات ملالكي مجاعي بشكل علوكة الصندوق أصول تعد (ت

 بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أي   املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن

 املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان  إذا إال األصول،

 عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذ  مسموحا   كان  أو ملكيته، حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات مالكا  

 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف

 إقرار من مالك الوحدات 23

 لقد أطلعت/اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اخلاصة بالصندوق، وأقر/أقررنا باملوافقة على
 شرتكنا فيها./ا تخصائص الوحدات اليت اشرتك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 
 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

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

سارة املالية استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعا  بينهما حسب ما اتفقا عليه، ويف حال اخلسارة تكون اخل
 جهد  وعمله فقط. على أرباب املال و سر املضارب

 
 الضوابط الشرعية:

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

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

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكاوا  –أن تكون السلع علوكة للصندوق ومتعينة له   -

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

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

 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

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

 

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

 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها  رضها حي  من املسامهة، الشركات
 البيع شروط وفق بأسهمها واملتاجرة االستثمار جيوز الشركات وهذ  .املباحة واألنشطة األ راض ذات املسامهة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكامه
 الربوية، والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبد اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األ راض ذات املسامهة الشركات: الثاي النوع -ب

 وهذ . هبا والتعامل الديون تداول يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق اخلليعة، واألفالم اجملون وشركات
 .مطلقا   بأسهمها واملتاجرة االستثمار جيوز ال الشركات

 أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل يفرمة، أمور تعامال ا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أ راضها اليت املسامهة الشركات: الثال  النوع -ت
 :يأيت ما املسامهة الشركات من( الثال  النوع) النوع هذا بشأن اهليئة قررت وقد. إيداعا  

 :ا تية الضوابط املسامهة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن جيب: أوال  
 احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسامهة شركات وجدت ف ذا باحلاجة، مقيد الشركات تلك بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذلك يلتزم ال عن  تها عن هبا االكتفاء فيجب



 القيمة عن تقل مل ما السوقية القيمة إمجايل من( ٪30)-األجل قصت قرضا   أم األجل طويل قرضا   أكان سواء– بالربا املقرتض املبلد إمجايل يتجاوز أال -
 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ مبلمه، كان  مهما حرام بالربا االقرتاض أن علما   الدفرتية،

 نشاط عارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن ناما   اكيراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إمجايل من( ٪5) يفرم عنصر من الناتج اكيراد مقدار يتجاوز أال -
 .االحتياط جانب ذلك يف ويراعى معرفتها، يف فيجتهد اكيرادات بعض عن اكفصاح يتم مل وإذا. ذلك  ت عن أم حملرم الك عن أم يفرم

 .االقتضاء حسب النظر كعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسب حتديد من ورد وما -
 أال على اكمكان حسب أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبي  الشركات أوضاع تمتت إذا: ثانيا  

 . بتمتها العلم تاريخ من يوما   تسعني االنتظار مدة تتجاوز
 كانت  سنوية للمرض  موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة يف يرجع: ثالثا  
 . مدققة  ت أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع أو

 .أ راضها أو أنشطتها يف يفرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات تأسيس يف االشرتاك جيوز ال: رابعا  
 وتعين السنوي، رحبه أي ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق: خامسا  
  أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء    تها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: املتاجرة
  إجارة االستثمارية الصناديق يف كما  المت ألموال اكدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما(  السمسرة) التوسط سبيل على لمتها كان

 .االستثمارية احملافظ إدارة يف كما  للمت والتوكيل المت عن الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانت
 الشرعية اهليئة ضوابط حسب األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىل: سادسا  

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:
منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مشروع تعريم الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة اثل حصصا  شائعة يف ملكية أعيان أو 

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

 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:  
 جمازا  من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية. أن يكون الصك .1
 أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اكسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اكجارة أو البيع و تها، وأن .2

 تكون مستوفية ألركاوا وشروطها.
  الربا أو المرر أو الضرر أو تها من احملرمات يف الشريعة اكسالمية.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف  ت حاالت التعدي أو التفريط. .4
 تية:جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو  تها على أن يتم التقيد بالضوابط ا  .5
 إذا كانت أصول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداوهلا. .ب
الصكوك ف ن كان المرض تصكيك الديون أو النقود إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للمرض من إصدار  .ت

  أو مها معا  فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان المرض تصكيك األعيان وحنو  فال مانع من تداوله.
 

 



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

 

 

أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا –األرباح  رأس المال وتوزيع لتنميةصندوق الراجحي   

مفتوح( -عام )صندوق أسهم   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (البالد لالستثمارأمين الحفظ )شركة 

 

 مذكرة المعلومات

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 مذكرة املعلومات ويفتويا ا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار

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

  

  

  

 



 إقرار

 

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

حة و اكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن املعلومات إدارة الصندوق ومدير الصندوق بص
 والبيانات الواردة يف مذكرة املعلومات  ت مضللة.

 

وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل اهليئة أي  مسؤولية عن يفتويات مذكرة 
وال تعطي أي  تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أي  خسارة املعلومات، 

تنتج عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أي  جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي  توصية بشأن جدوى 
أو تأكيد صحة املعلومات  يف باالستثمارافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها مو  يناالستثمار يف الصندوق من عدمه وال تع

 الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله.

 

صندوق  ه( على أنق األوسط ومشال أفريقياأسهم منطقة الشر  –لتنمية رأس املال وتوزيع األرباح اعتماد )صندوق الراجحي مت 
لشركة الراجحي املالية.اهليئة الشرعية من ِقبل  ةاستثمار متوافق مع املعايت الشرعية اجملاز   
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 قملخص الصندو 

 أسهم منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا –صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األرباح  اسم الصندوق
 شركة الراجحي املالية مدير الصندوق
 صندوق  مفتوح نوع الصندوق

 2012/3/17 البدءتاريخ 
 لاير سعودي العملة  الصندوق
 عالية مستوى المخاطرة
 مؤشر ستاندرد آند بورز لنمو األرباح املتوافقة مع الشريعة يف أسهم الشرق األوسط ومشال أفريقيا. المؤشر اإلرشادي

 هدف االستثمار في الصندوق

خالل دمج الدخل احلايل مع مكاسب  اهلدف من االستثمار يف الصندوق هو حتقيق عوائد إمجالية من
تنمية رأس املال وزيادة قيمة األصول،  أيضا يسعى مدير الصندوق إىل حتقيق أداء يفوق أداء املؤشر وذلك 
من خالل االستثمار يف أسهم شركات ملتزمة بأحكام الشريعة اكسالمية من بني الشركات املدرجة يف 

طقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشكل ثانوي مع الرتكيز بوجه األسواق اخلليجية بشكل رئيسي وأسواق من
 خاص على أسهم الشركات اليت توزع األرباح.

 كل شخص مؤهل سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا المصرح لهم باالشتراك
 لاير سعودي   100 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك
 لاير سعودي 2,000 األدنى لالشتراك اإلضافيالحد 

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

 مراكز االستثمار مجيع أيام األسبوع ● قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 القنوات اكلكرتونية مجيع أيام األسبوع ●

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 
 واالسترداد

 اليوم السابق ليوم التعاملعصرا من  5:00الساعة 

 االثنني واألربعاء أيام التعامل
 تقول يومي من األحد اىل اخلميس أيام التقويم

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل )الثالثاء واخلميس( أيام اإلعالن 

 موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل  

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

 د أقصى من مبلد االشرتاك% كح2 رسوم االشتراك
 % سنويا1.75 رسوم اإلدارة 

لرألوراق املاليرة الريت يرتم حفظهرا يف سرنويا  مرن قيمرة األصرول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  رسوم أمين الحفظ



 

  

لألوراق سنويا  من قيمة األصول ( %0.15-%0.07السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني )
 املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

ال تشررمل الرسرروم النظاميررة والرسرروم الرريت قررد تفرضررها األسررواق ومراكررز اكيررداع والرريت مررن املمكررن أن تتمررت مررن 
 وقت ألخر.

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

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

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق املصاريم الالزمة والفعلية كدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم 
بشرط أال  إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى، الرقابية ومكاف ت أعضاء جملس

من  %0.25يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريم التعامل واحلفظ والضرائب( 
يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما  150,000متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو )

 .وم الفعلية فقطيتحمل الصندوق الرس



 تعريف المصطلحات

 أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع املال رأس لتنمية 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

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

 املشرتكني

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشميل الصندوق

 كل ظرف أو حادثة من شأوا أن تؤثر سلبا  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 اكعالن

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقول 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها تعامليوم ال

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

 وحدة االستثمار )الوحدة(
حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل   

 كل وحدة على أوا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

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

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

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

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

 الصفة.

 الضوابط الشرعية
هي الضوابط والنسب املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصنيم الشركات 

 واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

 الطروحات األولية
ية العامة ألسهم للشركات اليت يتم طرحها طرحا  عاما  لالكتتاب االصدارات أو االكتتابات األول
 ألول مرة يف السوق األولية.

 حقوق األولوية
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أسهم جديدة مطروحة وقت 

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 عقود املشتقات

قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى )أسهم وسندات هي أداة مالية أو عقد تشتق 
وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود املالية مدة زمنية يفددة باكضافة إىل سعر 
وشروط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني البائع واملشرتي ومن هذ  العقود ) املستقبليات 

(Futures( عقود اخليارات ،)Options(  العقود ا جلة ،)Forwards ( املبادالت ،)
(SWAP.وأي عقود مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق 

 أدوات أسواق النقد

 قصتة األجل و تعترب الوظيفة األساسية هلذ  األدوات إجياد السيولة للشركات هي أدوات الدين 
العقود  جهة احتياجا ا النقدية قصتة األجل واليت تشملواألفراد واحلكومات من أجل موا

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

لسوق املالية أو هيئات هي صناديق استثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة ا صناديق أسواق النقد



تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك 
املطبق على صناديق االستثمار يف اململكة وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد 

 وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

ناديق صناديق االستثمار املتداولة / الص
 العقارية املتداولة

هي صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم تداوهلا يف سوق األوراق املالية خالل 
فرتات التداول املستمر كتداول أسهم الشركات واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو 

ظيم مساوي على األقل هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتن
لذلك املطبق على صناديق االستثمار يف اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية 

 للصندوق.

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

 االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املتمتة.بشكل سليب نتيجة أي من العوامل 

 صناديق االستثمار ذات الطرح العام
هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية 

خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على 
 االستثمار يف اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوقصناديق 

 أسواق األسهم السعودية
هي مجيع األسواق اليت يتم تداول األسهم هبا يف اململكة العربية السعودية وتشمل السوق 

 الرئيسي تداول وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

 ضافةضريبة القيمة امل
هي ضريبة  ت مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شرا ها وبيعها من قبل 

 املنش ت.

 املشرتكني املسجلني يف الصندوق
هم مالكي الوحدات املسجلني يف سجل الصندوق يف تاريخ أحقية التوزيعات النقدية من قبل 

 الصندوق والذي حيدد من قبل مدير الصندوق.

 النقدية التوزيعات
هي التوزيعات النقدية اليت يدفعها الصندوق ملالكي الوحدات واثل التوزيعات النقدية املدفوعة 

 من قبل الشركات املستثمر هبا لصاحل الصندوق إن وجدت. 

 

 

 



 :ستثمارالاصندوق ( 1
 .الصندوقاسم  (أ

 " أسهم منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا –األرباح  رأس املال وتوزيع لتنمية" صندوق الراجحي 

Al Rajhi MENA Dividend Growth Fund 

 .الصندوقتاريخ إصدار شروط وأحكام  (ب

 م09/06/2020  بتاريخ هلا حتدي  آخر إجراء ومت ،م من هيئة السوق املالية 2010/   11/ 10يف شروط وأحكام الصندوق على ات املوافقة 
. 

 .الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م10/11/2010احلصول على موافقة اهليئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 صندوق المدة  (د

  ت يفدد املدة هو صندوق عام مفتوح أسهم منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا –األرباح  رأس املال وتوزيع لتنميةصندوق الراجحي 

 صندوقالعملة  ـ(ه

املية عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقو م هبا استثماراته ووحداته، وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت الع
الصندوق خماطر الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ، ويتحمل الرا بون يف حتويل استحقاقا م بعملة  ت عملة 

 تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 صندوقلستثمارية لاالهداف األ (أ

حتقيق يهدف إىل هو صندوق استثمار مفتوح  أسهم منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا –األرباح  رأس املال وتوزيع لتنميةصندوق الراجحي 
أيضا يسعى مدير الصندوق إىل حتقيق أداء يفوق  .الدخل احلايل مع مكاسب تنمية رأس املال وزيادة قيمة األصول إمجالية من خالل دمجعوائد 

اخلليجية بشكل  من بني الشركات املدرجة يف األسواق املتوافقة مع الضوابط الشرعيةشركات اليف أسهم  وذلك من خالل االستثمارأداء املؤشر 
   .الرتكيز بوجه خاص على أسهم الشركات اليت توزع األرباح أسواق منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشكل ثانوي معرئيسي و 
 S&P)   أفريقيا ومشال األوسط الشرق أسهم يف الشريعة مع املتوافقة األرباح لنمو بورز آند ستاندرد مؤشر هو للصندوق االسرتشادي املؤشر

MENA Shariah Composite Index ،)  كما أن اجملال  الصندوق كأداة لقياس أداء  االسرتشادي املؤشر استخدام يتم حي 
للصندوق هو مجيع األوراق املالية اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية ملدير الصندوق يف أسواق األسهم ملنطقة الشرق األوسط ومشال  االستثماري
 .capital.com-www.alrajhiالشركة   موقع يف املؤشر معلومات على االطالع إفريقيا وميكن

 وسيقوم الصندوق بتوزيع األرباح على املستثمرين على فرتات نصم سنوية.
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 .يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي تيلية اللماوراق ااأل (ب

 األوسط الشرق منطقةأسواق األسهم يف بشكل رئيسي يف أسهم الشركات املدرجة يف  االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق حيقق
 .وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية أفريقيا ومشال

 تثمار االسز تركية سياس (ج

بشكل رئيسي، كما  أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يفترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم 
 يوضح اجلدول التايل سياسة تركيز االستثمارات يف الصندوق:

 االستثمار نوع األدىن احلد األعلى احلد

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%

 *النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و  0% 50%

30% 0% 
 الصناديق وتشملهداف واالسرتاتيجيات املماثلة األذات  عاما   طرحا   املطروحة األخرى االستثمار صناديق
  املتداولة

 املتداولة العقارية الصناديقمتداولة وتشمل /املطروحة طرحا  عاما  األوراق املالية املدرة للدخل  0% 20%

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

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

واألوراق املالية  أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يفبناء على أهداف الصندوق يرتكز االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم 
 تقييم إىل باكضافة السعودية األسهم بأسواق املدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس املستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حي املذكورة سابقا  

 مدير قبل من املصدرة املالية األوراق يف االستثمار لصندوقميكن ل كما  ، والنظامية والسياسية االقتصادية العوامل حي  من املستهدف السوق
 .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من دارةامل صناديقال أو تابعيه أو الصندوق

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

يسعى الصندوق املالية واحملاسبية تتمتع مبزايا تنافسية متميزة ، باالعتماد على جمموعة من املعايت يتم الرتكيز يف االختيار على الشركات اليت 
املخاطر لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار املالئمة هبدف حتقيق أقصى العوائد املمكنة باحلد املعقول من 

 .حي  يتم حتديثه بشكل ربع سنوي حسب طبيعة جمال االستثمار يف األسهم



 وكاالت من ثالث من واحدة حتدد  ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظتة لألطراف االئتماي للتصنيم األدىن احلد وسيكون
 أدوات يف االستثمار يتم ولن -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتايل  أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماي التصنيم
 الشرعية الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق يف االستثمار وسيكون.  مصنفة  ت نظتة أطراف مع و/أو النقد أسواق

 املنصوص القيود حسب نظت طرف أي مع لالستثمار األعلى احلد وسيكون بالصندوق املتعلقة واملخاطر والسيولة األداء على بناء   للصندوق
 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف عليها

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

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

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

قيررود االسررتثمار تلررك املفررروض حسررب ال يوجررد قيررود أخرررى علررى نرروع أو أنررواع األوراق املاليررة أو األصررول الرريت ميكررن للصررندوق االسررتثمار هبررا  ررت 
 االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.املذكورة يف الئحة صناديق 

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

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

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

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 طلبات تمطية لمرض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق اويل على احلصول للصندوق حيق
 االسرتداد

 .يرللتعامل مع أي طرف نظ ىعلاألد الح (ي

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

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

الصندوق املشار اليها يف شروط مدير الصندوق اختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع عارسات االستثمار اجليد واحلكيم  اليت حتقق أهداف  على
 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للتأكد من:

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

 واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.



 عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية  ت ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

  املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلهورية اليت يكون الصندوق طرفها فيها 
  اكشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار 
 نة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليد عن  سيل االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )جل

 التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة. اكرهاب لديه، للتأكد مناألموال واويل 
 .إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه 
 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار. التأكد من 
  التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و

 صناديق االستثمار. الئحة، وأحكام املستندات ذات العالقة
 .العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

    أفريقيا ومشال األوسط الشرق أسهم يف الشريعة مع املتوافقة األرباح لنمو بورز آند ستاندرد مؤشراملؤشر االسرتشادي للصندوق هو 

 (  (S&P MENA Shariah Composite Index.  

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 عاثلة رقابية جهة عن الصادرة أو اهليئة عن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد
 تكون أن علىلمرض اكدارة الفعالة للمحفظة وحتقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من املخاطر املتعلقة باستثمارات الصندوق  للهيئة
 .الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 ذلك يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  اليت قد يكرون يعترب الصندوق صندوق استثمار عايل املخاطر، وتبعا  لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة
 هلا أثر سليب على أداء الصندوق
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  األداءلرريس هنرراك تأكيررد أن األهررداف االسررتثمارية للصررندوق سرروف تتحقررق وذلررك ألن ظررروف السرروق وطرررق التررداول يف تمررت مسررتمر كمررا أن 
 ال يعترب ضمانا  لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق

  مقارنرة باملؤشرر االسرتشرادي سريتكرر أو  الصرندوق أو أن أداء خسرائر كبرتةأي تكبرد  األرباح سروف تتحقرق أو أنره لرن يرتمبأن ال يوجد ضمان
 .مياثل األداء السابق

  بنكيةال يعترب مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أنجيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار. 
  ،اشررتكواأقرل مرن السرعر الرذي وقرد يكرون مبلرد االسررتداد جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أوم رمبا  سرون جزءا  من أو كامل استثمارهم 

. وقررررد تررررنخفض قيمررررة االسررررتثمارات الرئيسررررة للصررررندوق ورمبرررا ال يسررررتطع مررررالكي الوحرررردات اسرررررتداد املبلررررد الررررذي اسررررتثمرو  يف الصررررندوقيف بررره 
 الصندوق.

 صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

 مخاطر سوق األسهم

ملخاطر السوق والتذبذبات العالية، ويف الوقت ذاته ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة 
ثمر الصررندوق سرريحقق أداء  إجيابيررا. وينبمرري أن يكررون املسررتثمر علررى علررم باملخرراطر الرريت ينطرروي عليهررا هررذا النرروع مررن االسررتثمارات. كمررا أن املسررت

سيسرعى و   عوامل النمو لتلك الشركات الريت تترأثر بالعديرد مرن العوامرل الداخليرة واخلارجيرة.يدرك أن مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا ل
قرردر اكمكرران للتقليررل مررن خمرراطر هررذ  التذبررذبات بررالتوزيع النشررط يف القطاعررات ومررن خررالل ختفرريض أو زيررادة نسرربة األسررهم يف مرردير الصررندوق ب

 الصندوق تبعا لظروف السوق.

 مخاطر القطاع

يف ذلرررك القطررراع، بشررركل عرررام ال يرررتم الرتكيرررز علرررى  للتمرررتاتصرررندوق يف اسرررتثمار  علرررى أحرررد القطاعرررات عرررا جيعرررل الصرررندوق عرضرررة قرررد يركرررز ال 
ق األكثرر االستثمار يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كبتة لذلك القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنرة بالصرنادي

 تنوعا.

 العمالتمخاطر 

ينطررروي االسرررتثمار يف الصرررندوق علرررى بعرررض املخررراطر الررريت تتعلرررق برررالعمالت، فررر ن اخنفررراض قيمرررة أي مرررن العمرررالت الررريت تشررركل قررروام اسرررتثمارات 
لرل الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جمراالت االسرتثمار يف عردد مرن البلردان املختلفرة سريكون مرن شرأنه أن يق

 خاطر. من تلك امل

 مخاطر االئتمان

 حررال اسررتثمار أصررول الصررندوق يف صررناديق البضررائع فهنرراك خمرراطر ائتمانيررة تتمثررل يف إمكانيررة عرردم قرردرة أو عرردم ر بررة الطرررف ا خررر يف سررداد يف
 املستحقات أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد وائيا .



 مخاطر االقتصادية

أي  ينطرروي االسررتثمار يف الصررندوق علررى درجررة عاليررة مررن املخرراطر النامجررة عررن التوزيررع اجلمرررايف لألسررواق الرريت يسررتثمر فيهررا الصررندوق. وعليرره  فرر ن
 تميتات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. 

 اطر عدم الشرعيةمخ

 ت متوافقة مع املعايت الشرعية للهيئة الشرعية، عا قد يؤدي  عندما تصبحتتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها 
جررة لعررردم مطابقتهرررا إىل اضررطرار مررردير الصررندوق لبيرررع تلرررك األسررهم بسرررعر قرررد يكررون  رررت مالئررم. إضرررافة إىل أن اسرررتبعاد عرردد مرررن الشرررركات كنتي

 احملددة من اهليئة الشرعية من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  عا قد يزيد من التذبذبات. للمعايت

 مخاطر السيولة

وحرردات يتعرررض الصررندوق ملخرراطر عرردم القرردرة علررى تنفيررذ عمليررات االسرررتداد نتيجررة الررنقص يف السرريولة يف أسررواق األسررهم أو إذا كانررت قيمررة ال
% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد 10تعادل  تعاملاملسرتدة يف أي يوم 

 لتاريخ الحق.

 مخاطر قانونية

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

 مخاطر سياسية

األرصردة أو حصرول تميرت يف قد يتأثر أداء الصندوق بالتميت الذي حيصل يف احلكومات أو باحلروب أو بر جراءات املصرادرة ونرزع امللكيرة أو مميرد 
 .قوانني تلك البلدان أو التعرض ألية خماطر سياسية أخرى

 مخاطر االستثمارات األخرى

 هرذ  وتعتررب ،REITsالعقاريرة االسرتثمارية والصرناديق ،املتداولرة صرناديقال مثرل أخررى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لمرض
 الصرندوق أداء مرن االسرتثمارات تلرك ختفرض وقرد الثابرت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات،

 .الوحدة وسعر

 التمويل مخاطر

يف حررال حصررول مرردير الصررندوق علررى اويررل لمرررض االسررتثمار قررد يتررأخر الصررندوق عررن سررداد املبررالد يف الوقررت احملرردد ألسررباب خارجررة عررن إرادة 
الصرررندوق، عرررا قرررد يضرررطر مررردير الصرررندوق لبيرررع بعرررض اسرررتثماراته عرررا قرررد يرررؤثر علرررى أصرررول الصرررندوق والرررذي سرررينعكس سرررلبا علرررى أسرررعار مررردير 

 الوحدات.

 



 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 البحر  علرى بنراء الصرندوق هرااملصرنفة ائتمانيرا والريت يسرتثمر فييتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار يف أدوات الدخل الثابت  رت 
يررل، ا التقررول والتصررنيم االئتمرراي الررداخلي الررذي يقرروم برره مرردير الصررندوق. حيرر  أن أي ضررعم يف الوضررع املررايل ملصرردري أدوات الرردخل والتحل

 ء الصندوق وأسعار الوحدات.لى أداالثابت رمبا يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق عا يؤثر سلبا ع

 الناشئة األسواق مخاطر

ق قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية يف سوق أو أسواق ناشئة واليت قد تنطوي على خماطر مرتبطرة باكخفراق أو الترأخر يف تسروية صرفقات السرو 
األسررواق قررد حيمررل بررني طياترره خمرراطرا أعلررى مررن املتوسررط واملعترراد. علمررا بررأن  هررذ وتسررجيل وأمانررة حفررظ األوراق املاليررة. كمررا أن االسررتثمار يف مثررل 

ق الكررم األكرررب مررن أحجررام القيمررة السرروقية يف األسررواق الناشررئة عررادة يكررون مرتكررزا يف عرردد يفرردود مررن الشررركات. ولررذلك، يف حررال اسررتثمر يف أورا
من تقلبات األسعار، وسيولة أقل مقارنة  باالستثمار يف أسرواق أكثرر تطرورا عرا قرد مالية تستثمر يف األسواق الناشئة فقد يواجه الصندوق قدرا أكرب 

 ا على أداء الصندوق وسعر وحداته.يؤثر سلب

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 عنررد سرلبيا الوحردة وسرعر الصرندوق أداء ترأثر إىل يرؤدي قرد عرا الصررندوق، مردير مروظفي ومهراراتيعتمرد أداء الصرندوق بشركل كبرت علرى قردرات 
 .مناسب بديل وجود وعدم  ياهبم أو استقالتهم

 المصالح تضارب مخاطر

 مرردير قرررارات علررى تررؤثر قررد شخصررية مصررلحة بسرربب الصررندوق مرردير قرررار واسررتقاللية موضرروعية علررى تررؤثر الرريت احلرراالت يفاملخرراطر  هررذ تنشررأ 
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد عا االستثمارية القرارات اختاذ يف الصندوق

 الُمصِدر مخاطر

ؤثر سرلبا علرى وتشمل التميتات يف الظروف املالية للُمصدر أو الطرف املقابل/ النظت، والتمتات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملرددة الريت تر
 أداء ترررأثر وبالتررايل همهاملصرردر عررا قررد يررؤدي إىل اخنفرراض قيمررة أسررنرروع معررني مررن األوراق املاليررة أو املصرردر، حيرر  إن ذلررك األصررل يتررأثر بوضرررع 

 ة سلبا.الوحد وسعر الصندوق

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

االستثمارية واملخاطر أهداف الصندوق  مراعاةمع  االشرتاك بالصندوق، الصفة هبذ  اململكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص يحيق أل
  .أسواق األسهممن خالل االستثمار يف للجمع بني توزيعات األرباح وزيادة رأس املال  يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون  املرتبطة هبا

 األرباح توزيع سياسة (ب

 .أكتوبر من كل عام 15و أبريل 15، وذلك يف سنوية نصم فرتات على املستثمرين على األرباح بتوزيع الصندوق سيقوم



 لصندوق لالسابق  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

16.45 -5.08 14.09 7.58 

 

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

 % العائد السنوي
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

7.58%  
0.01% 6.04% -15.60% -1.43% 27.18% -3.54% - - - 

 

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

 % السنوي األداء
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018

%7.58  الصندوق 1.43%- 15.60%- 6.04% 0.01% 
%9.50  المؤشر اإلرشادي 5.12%- 16.39%- 12.37% 9.35% 

   

 

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 السنويةالتوزيعات  
 تاريخ توزيع األرباح 2015 2016 2017 2018
أبريل 15 3.20 3.00 2.00 1.25  

أكتوبر 15 2.6 2.00 1.25 1.75  

 



 

  لصندوقا تقارير( 5

موقعنررا االلكرررتوي  ل لررك مررن خررالوذ مقابللررى نسررخ مررن هررذ  القرروائم دون يسررتطيع مررالكي الوحرردات االسررتثمارية واملسررتثمرين احملتملررني احلصررول ع
capital.com-www.alrajhi  

 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

 يوم من كل صفقة. 15يفدم خالل 
 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
  وفقا لنوع التميت واملدة احملددة يف اكشعار بأي تميت يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التميت قبل سريانه

 الئحة صناديق االستثمار.
 اكشعار بأي تمت يف جملس إدارة الصندوق 
  احلصول على نسخة يفدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق

 عند طلبها
  يوما تقومييا، خبالف األحداث اليت تنص عليها  21االشعار بر بة مدير الصندوق ب واء صندوق االستثمار قبل االواء مبدة ال تقل عن

 املعلومات عليها. ومذكرةالشروط واألحكام 
 الوحدة على أوقات خمتلفة أو تعذر  يف شروط وأحكام الصندوق، إال يف حالة مت االتفاق مع مالكالسرتداد يف األوقات احملددة دفع عوائد ا

 .ذلك نظرا  لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق
 طلبها من مدير الصندوق داحلصول على اكجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

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

 ال اجلسيم أو التعدي أو التقصت.الصندوق باستثناء تلك احلاالت النامة عن اكمه
 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثمار  يف الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال  عن ديون والتزامات الصندوق. 

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


  يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوي وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها
يتم إعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق اكشعارات وكشوفات احلساب املتعلقة باستثمارا م وأن مدير الصندوق 

مالك الوحدات بكشم احلساب واكشعارات أو أي ى مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو  ت مباشر عن عدم تزويد أو مطالبات عل
معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك اليت تنشأ عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية 

 عارات أو أية معلومات أخرى.أخطاء مزعومة يف كشم احلساب أو اكش
  أي إذا كان مالك الوحدات خاضعا  لقوانني سلطة  ت اململكة العربية السعودية ف نه يتعني عليه أن  ضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك

 التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

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

ن قبل هيئة دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد مبعض التميتات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
فسيقوم مدير الصندوق باختاذ السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارا آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 اخلطوات التالية:

 ( يوما  تقومييا  من 21إرسال إشعار مكتوب هبذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل )
 تاريخ التصفية.

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

 .جيب على مدير الصندوق اكعالن يف موقعه اكلكرتوي واملوقع اكلكرتوي للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته 
 

 .الصندوقبأصول  المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول املتعلقة املخاطر لتقول داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 صندوق المن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

مررن إمجرايل أصرول الصرندوق.  وحتتسرب هرذ  النسرربة يف كرل يروم تقيريم وختصرم مررن  سرنويا   %1.75بنسربة  إدارة يسرتحق مردير الصرندوق أتعراب
 أصول الصندوق وتسدد يف واية كل شهر تقوميي ميالدي.

 



 رسوم أمين الحفظ

لررألوراق املاليررة الرريت يررتم حفظهررا يف السرروق السررعودية، ويتحمررل رسرروم حفررظ سررنويا  مررن قيمررة األصررول % 0.02يتحمررل الصررندوق رسرروم حفررظ تعررادل 
 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنويا  من قيمة األصول ( %0.15-%0.07ترتاوح بني )

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

 الضرائب

 ألطرراف تردفع الريت الرسروم أو الصرندوق مرع املربمرة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظت أخرى

 التعاملرسوم 

يتحمررل الصررندوق عمرروالت ورسرروم التررداول النامررة عررن صررفقات وعمليررات شررراء وبيررع األوراق املاليررة حسررب العمرروالت السررائدة يف األسررواق والرريت 
 .تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ

 رسوم أخرى

رسرروم املراجعررة ورسرروم احلفررظ ورسرروم النشررر والرسرروم الرقابيررة ومكافرر ت أعضرراء جملررس إدارة سرريتحمل الصررندوق املصرراريم الالزمررة والفعليررة كدارترره، 
بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريم التعامل واحلفظ  الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى،

يف حرررال كانرررت نسرررربة الرسررروم أقررررل مرررن ذلررررك( كمرررا يتحمررررل  150,000السررررنوية أو )% مرررن متوسررررط صرررايف قيمررررة األصرررول 0.25والضررررائب( 
 الصندوق الرسوم الفعلية فقط

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

 بشكل يوميوحتتسب صول الصندوق حتتسب على أساس سنوي إمجايل أ% من 1.75 اكدارة  رسوم
 يتم خصمها من أصول الصندوق يف واية كل شهر ميالديو تراكميا 

 جمموع مكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق
يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة ، سنويا   لاير 30,000 أقصى حبد

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

 أتعاب احملاسب القانوي املستقل
مبلد ثابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل يومي تراكميا ويدفع  ، سنويا   لاير 35,000

  كل سته اشهر

 رسوم املؤشر االسرتشادي
من أصول  حتتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم، لاير سنويا   26,500
 بشكل نصم سنوي وتدفعالصندوق 



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

 وتدفع يف واية العامتراكميا 

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

 يوجد ال مبكر اسرتداد رسوم

 شهر كل  واية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة  حتتسب رسوم مصاريم احلفظ و خدمات احلفظ

مصاريم يتحملها صندوق االستثمار تتعلق 
 بالتمويل

 ال يوجد

مصاريم تتعلق بتسجيل الوحدات أو 
 اخلدمات اكدارية األخرى

 ال يوجد

مستحقة مقابل تقدل خدمات تتعلق أتعاب 
 بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

رسوم أو مصاريم أخرى يتم حتميلها على 
مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول 

 الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة املضافةقبل احتساب *مجيع الرسوم أعال  
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 

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

. اشرتاك كل  قيمة من أقصى كحد%  2 مبعدل مسرتدة  ت بالصندوق اشرتاك عملية كل  عند مباشرة ختصم اشرتاك رسوم الصندوق مدير يستحق
 .النسبة هذ  خفض اخلاص لتقدير  وفقا   الصندوق ملدير وجيوز

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة  تبيان أي عموال (د

 ال يوجد



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

 لاير مليون 10 يعادل الصندوق وحجم سعودي لاير 100,000 املستثمر املبلد أن بافرتاض أعال  املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال
 %.10 يعادل املالية السنة واية يف احملقق والعائد سعودي

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق 

 بالريال السعودي
رسوم ومصاريف المستثمر بالريال 

 السعودي 

االشتراك رسوم * - 2,100 

الحفظ رسوم  

%(0.10)على افرتاض أن متوسط رسوم احلفظ يعادل   10,500 105 

المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة  30,000 300 

الحسابات مراجع  رسوم  36,750 367.5 

التوزيع مصاريف  50,000 500 

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 52.5 

االسترشادي المؤشر رسوم  27,825 278.25 

الصندوق ادارة رسوم  183,750 1,837.50 

**السنوية والمصاريف الرسوم مجموع   351,575 3,516 

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

المالية السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي  10,648,425 106,484 

 ن  ت متضمنة يف مبلد االستثمار.*  تدفع رسوم االشرتاك من قبل املستثمر مباشرة وتكو 
 عدا الرسوم املعفاة أو اليت ال ينطبق عليها رسوم الضريبة. فيماأعال  شاملة ضريبة القيمة املضافة يف املثال *مجيع الرسوم *

 :التسعيرالتقويم و( 6

 أصول الصندوقتقويم آلية تفاصيل  (أ



 :يلي كما تقويم يوم كل في الصندوق أصول بتقويم الصندوق مدير يقوم
 سعر يتوفر مل ذاإ .مضافا  إليها األرباح املستحقة إ الق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقول يوم يف اك الق أسعار اعتماد سيتم

 يفوحقوق األولوية  األولية الطروحات يف هبا املشاركة ات اليتاألسهم  تقول وسيتم متوفر إ الق سعر اخر اعتماد سيتم التقول يوم لألصل اك الق
ذات الطرح االستثمار  صناديق يف االستثمار حالة يفأو سعر احلق املكتتب به، و  االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة
 معلن سعر خرآ اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال يفو  املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم العام،
 .للصفقة  اكمسية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم  عنه

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

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

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

سيتم توثيق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقول أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ 
أكثر من سعر الوحدة واكفصاح عن ذلك فورا  يف موقع % أو 0.5.  كما سيتم إبالغ اهليئة فورا  عن أي خطأ يف التقول أو التسعت تشكل نسبته 

 الراجحي املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

 على مقسومة (املرتاكمة املصروفات ناقصا   املستحقات ناقصا   األصول إمجايل): التالية املعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صايفيتم حساب 
 مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق أصول قيمة صايف تقول ويتم. العالقة ذي التقول يوم يف القائمة الصندوق وحدات عدد إمجايل

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

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تأن توضح مكان ووق يجب ـ(ه

 يف الشرركة موقرع يف الوحردة سرعر نشرر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم يف مساء   اخلامسة الساعة قبل تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 .التقول يوم يلي الذي العمل يوم

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 .2012/3/17 بدأ الصندوق قبول االشرتاكات يف

 يعترب الصندوق قائم وال يوجد حد أدىن لعمل الصندوق

 لاير سعودي 100يساوي   سعر الوحدة عند بداية الطرح



 

 

 

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  (ب

بسعر الوحدة  )األثنني واألربعاء( تعامليف الصندوق بعد إاام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم والتحويل يسمح باالشرتاك واالسرتداد 
يوم من  الساعة اخلامسة مساء   والتحويل قبل. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد التعاملاملعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم 

 .عاملالسابق ليوم التالعمل 

 بين المدةو  الطلبات تقديم مكانو  للملكية األدنى الحدو  االستردادو  لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستر وا االشتراك إجراءات (ج
 االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل

لاير سعودي واحلد  2000للرصيد  واحلد األدىن لالشرتاك اكضايف ، وهو احلد األدىن االف لاير سعودي 5000احلد االدىن لالشرتاك يف الصندوق 
 للربامج االدخارية واالستثمارية. النسب هذ  خفض الصندوق ملدير وجيوزلاير سعودي  2000االدىن لالسرتداد 

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

لذي مت فيه حتديد سعر االسرتداد، ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل ادفع السيتم 
 .أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق

 الوحدات مالكي سجل (د

تميتات يف املعلومات حسب  سيقوم مدير الصندوق ب عداد سجل  مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثه بشكل مستمر عند حصول أي
ت الالئحة وحفظه يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدا

 املعين فقط.

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق  ـ(ه

، لصراحل املسرتثمرين بالصرندوق ق النقرداسرو أ صرفقاتو  طرح األوىل سريتم اسرتثمارها يف صرناديق أسرواق النقردأموال االكتتاب املستلمة خالل فرتة ال
إىل احلرد األدىن املطلروب أو الوقرت احملردد ، إىل حرني الوصرول خرارج اململكرة ةمع طرف خاضع لتنظيم مؤسسرة النقرد أو هليئرة رقابيرة عاثلرة للمؤسسر

 .لبدء عمل الصندوق

 



 األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوقالحد  (و

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

 عمل الستمرار الالزم املتطلب  ص فيما املالية السوق هيئة عن الصادرة والتعاميم االستثمار صناديق الئحة يف الواردة األحكام الصندوق مدير يتبع
 اكجراءات حسب ذلك لتصحيح الصندوق مدير يسعى سوف سعودي لاير ماليني( 10) عن الصندوق أصول قيمة صايف قل حال ويف الصندوق،
 إواء ب جراءات بالبدء الصندوق مدير سيقوم الصندوق، عمل الستمرار املطلوب األدىن احلد فوق الصندوق حجم زيادة تعثر حال ويف املمكنة النظامية
 .املعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من( و) الفرعية الفقرة يف املذكورة اكواء كجراءات وفقا   الصندوق

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

جيروز ملردير الصرندوق .الصرندوق أصرول قيمرة صرايف إىل نسربة مهمرة أورا معقرول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل بالنسبة أو عام
إذا بلد إمجايل نسبة مجيرع طلبرات االسررتداد ملرالكي الوحردات واملطلروب تأجيل اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. وحيدث ذلك، 

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

مرع جملرس يف حال تعليق تقول الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجرراءات الالزمرة مرع االخرذ باالعتبرار املردة الضررورية واملرربرات ومراجعرة التعليرق 
ر هيئرة إدارة وأمني احلفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليرق مرع توضريح أسرباب التعليرق، وإشرعا

ملواقررع اكلكرررتوي السرروق املاليررة ومررالكي الوحرردات فررور انتهرراء التعليررق بالطريقررة نفسررها املسررتخدمة يف اكشررعار  عررن التعليررق واكفصرراح عررن ذلررك يف ا
 ملدير الصندوق واملوقع اكلكرتوي للسوق.

 السرروق هيئررة للرروائح خمالفررة االشرررتاك هررذا علررى يرتتررب أنرره الصررندوق مرردير رأى حررال يف الصررندوق يف اشرررتاك طلررب أي رفررض الصررندوق ملرردير وحيررق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة حيقق االشرتاك طلب رفض كان  إذا أو األموال  سل مكافحة نظام أو املالية

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

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

صندوق، فعندئذ جيب اسرتداد بال لالستمرارلوب . ف ذا اخنفضت قيمة الوحدات عن احلد األدىن املطاألسبقية  حبسبالتعليمات اخلاصة باالسرتداد 
 وحدات املستثمرين بالكامل



  :خصائص الوحدات( 8

شكل  جيوز ملدير الصندوق أن ُيصدر عددا   ت يفدود من الوحدات متساوية القيمة تكون مجيعها من فئة واحدة. ويكون االشرتاك يف الصندوق على
 وحدات متساوية القيمة. 

 :و تقديم التقارير المحاسبة( 9

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

وسرريتم االنتهرراء مررن إعررداد التقررارير السررنوية وإتاحتهررا  راجعررةالقرروائم املاليررة السررنوية امل ب عررداد تقررارير ماليررة سررنوية والرريت تتضررمن الصررندوق مرردير سرريقوم
كما يقوم الصندوق أيضا  ب عداد تقرارير ماليرة أوليرة والريت تتضرمن   ن واية السنة املالية للصندوق،م يوما  ( 70) سبعني للجمهور خالل مدة ال تتجاوز

يومرا  مرن وايرة  (35) مخسرة وثالثرون من إعدادها وإتاحتها للجمهور خرالل مردة ال تتجراوز االنتهاءي وسيتم القوائم املالية األولية بشكل نصم سنو 
  فرتة التقرير.

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

أو أي وسيلة تواصل أخرى يتم  (اكلكرتوي الربيدعنوان املسجل للمستثمر )العنوان الربيدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق واكشعارات التقاريرترسل 
من تقومييا  يوما   )45) مخسة وأربعون أو اكشعار وذلك خالل فرتة التقارير. وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادها

 .ق وائية وحامسةالتقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندو تاريخ إرسال تلك اكشعارات أو 

 .2013-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 صندوقلل المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

موقع شركة السوق املالية  وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذ  القوائم دون 
 capital.com-www.alrajhiأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوي    www.Tadawul.com.saتداول 

بدون مقابل بناء  على استالم طلب  (الربيد اكلكرتوييتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على )العنوان الربيدي و/أو 
 خطي منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

أعضاء من بينهم عضوان مستقالن ينطبق عليهم التعريم الوارد يف قائمة املصطلحات اربعة  جملس إدارة مكون منيشرف على الصندوق  -1
 املستخدمة يف لوائح اهليئة، ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:

  عضو غير مستقل( –السيد / احمد المحسن )رئيس المجلس 
  عضو غير مستقل( -العيسى الشيخ/ أنس بن عبداهلل( 

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


 )السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل 
 )السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

قبل انضمامه للراجحي املالية، كان   .عاما من اخلربة يف األعمال املصرفية واملالية واملراجعة 14هو املدير املايل لشركة الراجحي املالية، ,ولديه أكثر من 
 السعودية، وقبل ذلك كان يعمل يف شركة -األردن، كما أنه عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -يشمل منصب املدير املايل يف مصرف الراجحي 

PwC أمحد حاصل على شهادة ماجستت يف إدارة األعمال من جامعة ساوث ايست  .ودي للتنميةوشركة ديلويت وعمل أيضا يف الصندوق السع
من  (CPA) الواليات املتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك سعود. أمحد أيضا يفاسب عام معتمد -ميسوري ستيت 

 .للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا كدارة األعمال يف جامعة ستانفورد جملس كاليفورنيا للمحاسبة، وقد حضر الربنامج التنفيذي

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

، حيمل شهادة املاجستت من املعهد العايل للقضاء 2010منذ شهر سبتمرب  أمني اهليئة الشرعية ومدير اكدارة الشرعية بشركة الراجحي املالية
عمرل يف الرقابرة الشررعية مبصررف الراجحري، كمرا  جبامعرة اكمرام يفمرد برن سرعود اكسرالمية، وحيمرل بكرالوريوس الشرريعة مرن اجلامعرة نفسرها،

عمررل يف جامعررة اكمررام يفمررد بررن سررعود اكسررالمية، لرره مسررامهات يف جمررال االستشررارات الشرررعية وهررو عضررو يف اجلمعيررة الفقهيررة السررعودية، 
 الندوات واملؤارات. وشارك يف عدد من

 السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل(

السريد/ خالررد آل الشريخ يعمررل يف وظيفرة مستشررار اقتصرادي يف وحرردة االحترراد النقردي مبجلررس التعراون لرردول اخللريج العربيررة منرذ شررهر يوليررو   
امللرك سرعود. هرذا وقرد عمرل كمستشرار اقتصرادي يف كرل مرن ، حيمل شهادة املاجستت يف االقتصاد وبكالوريوس احملاسبة من جامعة 2008

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

 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(

. وقبررل التحاقرره 2016راعيررة منررذ عررام السرريد/ فررراس السررعيد يشررمل منصررب نائررب املرردير العررام لالسررتثمار واخلزينررة لرردى صررندوق التنميررة الز 
عررام يف  15بصرندوق التنميرة الزراعيرة عمرل السريد فرراس كررئيس للخردمات املاليرة واالستشرارية لردى شرركة سردرة املاليرة ولديره خرربة تزيرد عرن 

تماعيرررة مرررن جامعرررة مارميونرررت االدارة املاليرررة واخلررردمات املصررررفية االسرررتثمارية. وهرررو حاصرررل علرررى درجرررة البكرررالوريوس يف ا داب والعلررروم االج
 االمريكية. 

 

 

 



 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

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

 لقرارات االستثماريةل ا  العقود املربمة وفقوال يشمل ذلك  ،للصندوق، وعقود تقدل خدمات احلفظ تقدل خدمات اكدارةعلى عقود  املوافقة
 .استثمارات قام هبا الصندوق أو سيقوم هبا يف املستقبل شأن أي يف

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق. -
 .الصندوقمدير يفصح عنه مصاحل  عارضت املصادقة على أياملوافقة أو  كان ذلك مناسبا ،ومىت   اكشراف، -
الصندوق ملراجعة التزام لديه  املطابقة وااللتزاموااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتني سنويا  على األقل مع جلنة املطابقة االجتماع -

عليها يف الئحة صناديق املتطلبات املنصوص  - املثال ال احلصر على سبيل -ويشمل ذلك  ،مجيع القوانني واألنظمة واللوائح ذات العالقة
 االستثمار.

إفصاحات تتعلق  يتضمن أم  ت (كان عقدا  أسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر التأكد -
 الئحة صناديق االستثمار. أحكام التأكد من توافق ما سبق معإضافة إىل  ،لعامبالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق ا

وأحكام  وشروط ألحكام الئحة صناديق االستثمار حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا   من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا التأكد -
 .ومذكرة املعلومات الصندوق

 الوحدات. مالكي مصلحة حيقق ومبا وعناية وحرصومهارة  واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -
 تدوين يفاضر االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها اجمللس. -
 

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

 سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني.لاير سعودي" كحد أقصى  30,000املكاف 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 سواء  كانت تدار  استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء يف أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة جملس ألعضاء ميكن
 أنه ألعماله عارسته نطاق يف الصندوق إدارة جملس أعضاء أحد جيد أن املمكن فمن ولذلكمن قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 اكدارة جملس عضو يراعي سوف احلاالت هذ  ويف .الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف يفتمل عارضت على ينطوي موقم يف
 نية وحسن بالعمل بأمانة ومسؤوليته كعضو جملس إدارة بالصندوق وذلك دور حسب  املعنيني الوحدات مالكي مصاحل حيقق مبا بالتصرف التزاماته
 اليت احلاالت ويف املصاحل يف يفتمل ارضتع أي ىعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال ما  التزاماته لإ فا دون عمليا   عكنة درجة إىل وحرص

وشروط  املعلومات مذكرة إعداد اريخت إىل أنه علما أعضاء جملس اكدارة وجوب ذلك.التصويت إذا رأى  عن العضو ذلك ميتنع سوف التصويت تطلبت
 بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق ومصاحل الصندوق.  قمتحق تعارض يوجد ال وأحكام الصندوق

 



 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

بيران يدرك املستثمر يف هذا الصندوق أن أعضاء جملس اكدارة قد يكون هلم عضويات عاثلة يف صناديق استثمارية أخرى، و جيتهد مدير الصرندوق ل
مجيررع أمسراء الصرناديق االسررتثمارية املردارة مررن قبرل الشرركة الرريت حيرل فيهررا أحرد أو مجيرع أعضرراء جملرس اكدارة. اجلرردول  – خرر مرن حررني  –وحتردي  

 التايل يوضح عضويات أعضاء جملس اكدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية.

 ستقلينأعضاء م أعضاء غير مستقلين 
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     صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع )الريال السعودي(

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     للصكوكصندوق الراجحي 

     صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول

     صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية

     العامليةصندوق الراجحي لألسهم 

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربراح )أسرهم منطقرة الشررق 
 األوسط ومشال أفريقيا(

    

     لقطاع املواد األساسيةصندوق الراجحي 



صررررررندوق الراجحرررررري إم إس سرررررري أي ملؤشررررررر األسررررررهم السررررررعودية متعرررررردد 
 العوامل

    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

  صندوق الراجحي املتنوع للدخل
   

     صندوق الراجحي ريت

     صندوق شعاع وادي اهلدا

 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و  هيئةأعضاء  أسماء (أ

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

 صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(فضيلة الشيخ د. 

 حصل الدكتور صاحل على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستت والردكتورا  مرن جامعرة اكمرام يفمرد برن سرعود اكسرالمية، ويعمرل رئيسرا  للهيئرة 
 .البحرين –التعاون اخلليجي الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني التعاوي، وهو يفامي ويفكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

حصررل الرردكتور سررليمان علررى الشررهادة اجلامعيررة وشررهادة املاجسررتت والرردكتورا  مررن جامعررة اكمررام يفمررد بررن سررعود اكسررالمية، ويعمررل حاليررا  
 .قاضي استئناف يف اجمللس األعلى للقضاء

  بن تركي الخثالن )عضوًا(فضيلة الشيخ د. سعد 

ويعمررل حاليررا  )أسررتاذ( يف حصررل الرردكتور سررعد علررى الشررهادة اجلامعيررة واملاجسررتت والرردكتورا  مررن جامعررة اكمررام يفمررد بررن سررعود اكسررالمية، 
وهررو عضرو سرابق لرردى الريراض، ورئيسرا  للجمعيررة الفقهيرة السرعودية،  -قسرم الفقره يف كليرة الشررريعة جبامعرة اكمرام يفمررد برن سرعود اكسررالمية

 هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية.

 

 

 



 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:           

 .يعةالشررر دراسررة ومراجعررة شررروط وأحرركام الصنرردوق وأهرردافه وسياسرراته االسررتثمارية، للتأكد من تقيدهررا بأحرركام  .1
 تقدل الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية. .2
 ل إدارته الستثمارات الصندوق.على مدير الصندوق التقيد هبا خال جيبحتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت  .3
 والتأكد من استبعاد . -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاد  من الصندوق  .4
 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية احملددة. .5

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

 االستشارات الشرعيةال حيمَّل الصندوق أي تكاليم مقابل 

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

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

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

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

 فقط. على أرباب املال و سر املضارب جهد  وعمله
 

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

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

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكاوا  –أن تكون السلع علوكة للصندوق ومتعينة له   -
 ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت. -
 إيا  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 كالتوقم للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ جيب ال جيوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة ن .4

 يف هذ  احلال 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 يأيت:
 تعامل يف أسهمها أنواع ثالثة هي:شركات املسامهة، من حي   رضها ونشاطها وضوابط الال

النوع األول: الشركات املسامهة ذات األ راض واألنشطة املباحة. وهذ  الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع  -ث
 وأحكامه.

واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبد وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، النوع الثاي: الشركات املسامهة ذات األ راض  -ج
وشركات اجملون واألفالم اخلليعة، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا. وهذ  

 لقا .الشركات ال جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها مط
اضا أو النوع الثال : الشركات املسامهة اليت أ راضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامال ا أمور يفرمة، مثل تعاملها بالربا اقرت  -ح

 إيداعا . وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع )النوع الثال ( من الشركات املسامهة ما يأيت:

 واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابط ا تية:أوال : جيب أن يراعى يف االستثمار 

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة، ف ذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة  -
 فيجب االكتفاء هبا عن  تها عن ال يلتزم بذلك.

( من إمجايل القيمة ٪30)-سواء أكان قرضا  طويل األجل أم قرضا  قصت األجل–رتض بالربا أال يتجاوز إمجايل املبلد املق -
السوقية ما مل تقل عن القيمة الدفرتية، علما  أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبلمه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها 

 لكل ربع من أرباع السنة.
( من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اكيراد ناما  عن االستثمار بفائدة ٪5تج من عنصر يفرم )أال يتجاوز مقدار اكيراد النا -

ربوية أم عن عارسة نشاط يفرم أم عن الك حملرم أم عن  ت ذلك. وإذا مل يتم اكفصاح عن بعض اكيرادات فيجتهد يف 
 معرفتها، ويراعى يف ذلك جانب االحتياط.

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

أال  ثانيا : إذا تمتت أوضاع الشركات حبي  ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسب اكمكان على
 تتجاوز مدة االنتظار تسعني يوما  من تاريخ العلم بتمتها.

ة كانت جع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للمرض  سنويثالثا : ير 
 أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم  ت مدققة.

 رم يف أنشطتها أو أ راضها.رابعا : ال جيوز االشرتاك يف تأسيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل يف

ويعين االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي رحبه السنوي، وتعين -خامسا : تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم، 
سطة  تها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم  سواء  قامت الشركة نفسها بذلك أم بوا -املتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين



ارية إجارة  كان لمتها على سبيل التوسط )السمسرة( كما يف حالة الوساطة يف التداول، أو على سبيل اكدارة ألموال المت كما يف الصناديق االستثم
 احملافظ االستثمارية.كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن المت والتوكيل للمت كما يف إدارة 

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

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

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

 
 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:  
 لشركة الراجحي املالية.أن يكون الصك جمازا  من اهليئة الشرعية  .1
 أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اكسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اكجارة أو البيع و تها، وأن .2

 تكون مستوفية ألركاوا وشروطها.
 أو تها من احملرمات يف الشريعة اكسالمية.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو المرر أو الضرر  .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف  ت حاالت التعدي أو التفريط. .4
 جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو  تها على أن يتم التقيد بالضوابط ا تية: .5
 ديونا  أو نقودا  فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. إذا كانت أصول الصكوك .أ

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداوهلا. .ب
الديون أو النقود  إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للمرض من إصدار الصكوك ف ن كان المرض تصكيك .ت

  أو مها معا  فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان المرض تصكيك األعيان وحنو  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) 2119292هاتم رقم 
 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 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 املصاريم

 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

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 
 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد اهلل بن سليمان الراجحي 
 .رئيس جملس اكدارة/ ت تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -
 .تنفيذي  ت/اكدارة جملس رئيس - شركة الراجحي للتأمني التعاوي ) تكافل الراجحي( -
 .تنفيذي  ت/اكدارة جملس رئيس -شركة جمموعة الراجحي القابضة  -
 .رئيس جملس اكدارة/ ت تنفيذي -للبرتوكيماويات شركة الفارايب -

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


 .رئيس جملس اكدارة/ ت تنفيذي -شركة الفارايب لالستثمار  -
 .رئيس جملس اكدارة/ ت تنفيذي - للبرتوكيماوياتينبع  شركة الفارايب -
 .يرئيس جملس اكدارة/ ت تنفيذ -للصناعات التحويلية  شركة الفارايب -
 .رئيس جملس اكدارة/ ت تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -
 .رئيس جملس اكدارة/ ت تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -
 . ت تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -
 . ت تنفيذي -جبيل السعودية حللول أنسجة األرضيات شركة  -
  ت تنفيذي . –شركة الر ية اخلضراء لألجنيلة الصناعية  -

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

 .جملس إدارة/ ت تنفيذي عضو -شركة الراجحي واملسفر الزراعية ذ.م.م -
 .جملس إدارة/ ت تنفيذي عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -
 .جملس إدارة/ ت تنفيذي عضو -الراجحي وشركا  احملدودةشركة صاحل عبدالعزيز  -

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي  ت/إدارة جملس عضو – ايه آي جي العريبشركة ميتاليم  -
 

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

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

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

 
 

  عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 
 تنفيذي  ت/إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة. 
 تنفيذي  ت/إدارة جملس عضو - صافوال جمموعة. 
 تنفيذي  ت/إدارة جملس عضو -شركة بندة للتجزئة. 

 

 



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

  مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مصاحل حاملي الوحدات يف اطار مذكرة
من الئحة  41االستثمار املنصوص عليها يف املادة وقيود وعارساته  استثمار الصندوقاملعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 صناديق االستثمار
  االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذ  املذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليد جملس

 إدارة الصندوق بأي خمالفات جوهرية
  داد يفتملة مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرت 
  حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا حيق ملدير الصندوق تعيني مدير 

 .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

 اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا ترا  اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (ث
 :ا تية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا ترا  آخر تدبت أي
 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اكدارة نشاط عارسة عن الصندوق مدير توقم .7
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اكدارة نشاط عارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلماء .8
 االدارة نشاط عارسة يف ترخيصه كلماء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدل .9

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

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

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

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



 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 " البالد املاليةشركة البالد لالستثمار "

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

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

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوي: 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

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

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

 .حيق ألمني احلفظ تكليم أي طرف ثال  للقيام جبزء من مهام أمني احلفظ أو مجيعها نيابة عنه يف األسواق احمللية أو اخلارجية

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

 :أي من احلاالت ا تية حال وقوع يف مناسبا  ترا   أو اختاذ أي تدبت مدير الصندوقاملعني من فظ احلللهيئة عزل أمني  (ج
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 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن عارسة  توقم (6

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف عارسة نشاط احلفظ أو سحبه  أمني احلفظترخيص  إلماء (7

 ترخيصه يف عارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ كلماء  إىل اهليئة منطلب  تقدل (8

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -ا  ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخ (9

 أمهية جوهرية. ذات اأو -بناء  على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (10

فيجررب علرررى مرردير الصررندوق املعرررين تعيررني أمررني حفرررظ بررديل وفقرررا   صررالحيا ا وفقرررا  للفقرررة )أ( مررن هرررذ  املررادة، إذا مارسررت اهليئررة أيرررا  مررن (د
تسرهيل النقرل السرلس  التعراون بشركل كامرل مرن أجرل املسراعدة علرى وأمني احلفظ املعرزول يتعني على مدير الصندوق لتعليمات اهليئة، كما

( يومرا  األوىل مرن تعيرني أمرني احلفرظ البرديل. وجيرب علرى أمرني احلفرظ املعرزول أن 60)ر خالل الرللمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذلك 
، إىل أمررني احلفررظ البررديل مجيررع العقررود املرتبطررة بصررندوق االسررتثمار ذي ووفقررا  لتقرردير اهليئررة احملرض ينقرل، حيثمررا كرران ذلررك ضررروريا  ومناسرربا  

 العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أن عرزل أمرني احلفرظ يف مصرلحة مررالكي  معقرول ى بشركلرأإذا  كترايبمبوجررب إشرعار   املعرني مرن قبلرهفرظ احلأمرني عرزل  الصرندوقجيروز ملردير  (د
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  وبشكل كتايب

لفقررة وفقرا  لصرادر الكترايب الكشرعار اأمني احلفظ  من تسلم ( يوما  30)خالل  عيني بديل لهت أمني احلفظ عزل إذا جيب على مدير الصندوق (ه
تسرهيل النقرل السرلس للمسرؤوليات إىل أمرني ل مردير الصرندوقالتعراون بشركل كامرل مرع  املرادة. وجيرب علرى أمرني احلفرظ املعرزولمن هذ   (أ)

حيثمررا كرران ذلررك ضررروريا  ومناسرربا ، إىل أمررني احلفررظ البررديل مجيررع العقررود املرتبطررة احلفررظ البررديل. وجيررب علررى أمررني احلفررظ املعررزول أن ينقررل، 
 بصندوق االستثمار ذي العالقة.

عرن قيامره بتعيرني أمرني حفرظ برديل، وجيرب علرى مردير الصرندوق العرام كرذلك  اكلكررتوي موقعره اكفصراح فرورا  يفجيرب علرى مردير الصرندوق  (و
 ق عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.اكفصاح يف املوقع اكلكرتوي للسو 

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 



 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 

 الرياض -شارع العليا العام
  الدور الثاي -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتم

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 

 
 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

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

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

 عرض وبيع وحدات الصندوق حتت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية عكنة من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملوزع (1
 مسمى املوزع املستثمرين. تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر هبا بشكل مميعي حتت (2
القيام جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على املستثمرين واليت تشتمل على منوذج اعرف عمليك ومنوذج مكافحة  سل األموال واويل  (3

 اكرهاب ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقا  للوائح واألنظمة السعودية.
التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشمله من تقارير دورية وتقارير تأكيد إاام الصفقات، والرد على مجيع مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدل  (4

 استفسارات وطلبات املستثمرين، وتقدل التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.
 حتمل مجيع الرسوم واملصاريم املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5
 ل ودقة الشروط واألحكام اليت تقدم للعمالء وأي حتديثات وتميتات عليها.التأكد من اكتما (6

 

 .االستثمارع فيما يتعلق بصندوق الموز ومسؤوليات  األساسية

 ال يوجد
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 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يونج إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 السادس ، برج الفيصليةالطابق 
 طريق امللك فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 
 اململكة العربية السعودية

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

 املتعرارف املراجعرة ملعرايت وفقرا   تمتر والريت هبرا يقروم الريت املراجعة لأعما إىل استنادا   املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوي احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 درجرة علرى لللحصرو  املراجعرة لأعمرا تنفيرذو  وختطريط ملهنرةا أخالقيرات مبتطلبرات احملاسرب الترزام تطلربت والريت السرعودية العربيرة اململكرة يف عليهرا
 أدلرة علرى لاحلصرو  بر جراءات القيرام أيضرا القرانوي احملاسرب مسرؤوليات تضرمن. تيرةهر اجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم بأن التأكد من معقولة
 احملاسربية التقرديرات ومعقوليرة املتبعرة احملاسربية السياسرات مالءمرة مردى قيريمت إىل باكضرافة .املاليرة القروائم يف الرواردة واكيضراحات للمبرالد مؤيردة

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باكضافة املستخدمة

 : ىمعلومات أخر( 17

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

 .الخاصة العموالتالتخفيضات و الصندوق بشأن  ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات و بالتخفيض المتعلقةات المعلوم(ب

% كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك. 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق  ت مسرتدة مبعدل 
 اخلاص خفض هذ  النسبة. وجيوز ملدير الصندوق وفقا  لتقدير 

 بالزكاة و/أو الضريبة  المتعلقة المعلومات (ج

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

  .لنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذيةالضريبة بشكل منفصل وفقا  ل
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 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اكلكرتوي اخلاص به وعلى املوقع اكلكرتوي اخلاص يدعو مدير  .6
 10بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اكعالن واكخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول  يوما  من 21أيام وال تزيد عن 
ُقرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اكخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقدل 

األعمال امل
 ية.نسخة من هذا اكخطار إىل هيئة السوق املال

أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف  ضون  .7
 % على األقل من وحدات الصندوق.25أكثر، الذي ميتلك منفردا  أو الذين ميتلكون جمتمعني 

% على األقل من قيمة 25الكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد م .8
 وحدات الصندوق.

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اكعالن على موقعه  .9
"تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني اكلكرتوي وعلى املوقع اكلكرتوي اخلاص بالسوق املالية السعودية 

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاي. وخالل االجتماع الثاي، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 با  قانونيا .الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل عثلني، نصا

 حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات. .10
 

 الصندوقنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم يفدد لتصرفيته. ومرع ذلرك، ف نره سريكون ملردير الصرندوق احلرق يف تصرفية الصرن
بب بسرربالكامررل، إذا أصرربح جليررا  أن حجررم أصررول الصررندوق ال يررربر االسررتمرار يف إدارترره بطريقررة عمليررة ومالئمررة وجمديررة مررن الناحيررة االقتصررادية أو 

دون احلد األدىن املسموح به السرتمرار الصرندوق واحملردد حدوث بعض التميتات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
فسريقوم مردير ن قبل هيئة السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارا آخر. ويف حالرة مت اختراذ قررار بتصرفية الصرندوق، م

 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:

 ( يومررا  تقومييررا  مررن تررراريخ 21إرسررال إشررعار مكترروب هبررذ  التصررفية إىل هيئرررة السرروق املاليررة ومررالكي الوحرردات ، علررى أن يكرررون ذلررك قبررل )
 التصفية.

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

 .جيب على مدير الصندوق اكعالن يف موقعه اكلكرتوي واملوقع اكلكرتوي للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته 
  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

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



  مسرتثمر مرن املسرتثمرين يف الصرندوق، فعلرى يف حالة طلب اجلهات القضرائية املختصرة أو هيئرة السروق املاليرة نترائج أي شركوى صرادرة عرن أي
 مدير الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

 .يزود مدير الصندوق املستثمرين باكجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها 
  إدارة شرركاوى  -دى هيئررة السرروق املاليررةيرروم عمررل، حيررق للمشرررتك إيررداع شرركوا  لرر 15ويف حالررة تعررذر الوصررول إىل تسرروية أو مل يررتم الرررد خررالل

( يرروم تقرروميي مررن ترراريخ إيررداع 90املسرتثمرين، كمررا حيررق للمشرررتك إيررداع شرركوا  لرردى جلنررة الفصررل يف منازعرات األوراق املاليررة بعررد مضرري مرردة )
 الشكوى لدى اهليئة، إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

 

 صناديق ال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة (ز

تعررديالت الحقررة يف املسررتقبل لتلررك  ة السررعودية السررارية املفعررول وأليشررروط وأحكررام الصررندوق ألنظمررة اململكررة العربيررمررذكرة املعلومررات و ختضررع 
فصررل يف الاألنظمرة مبرا ال  رالم الضروابط الشررعية  املعتمردة لردى الراجحري املاليرة. وحيرال أي نرزاع ينشرا برني مردير الصرندوق واملسرتثمرين إىل جلنرة 

 منازعات األوراق املالية.

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

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

 .ملكية أصول الصندوق (ط

 أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال (،مشاعة ملكيه) الوحدات ملالكي مجاعي بشكل علوكة الصندوق أصول تعد
 كان  إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أي   املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني
 وذلك الصندوق، لوحدات ا  مالك املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير
 مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذ  مسموحا   كان  أو ،هملكيت حدود يف

 .املعلومات

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

 .بناًء عليها

 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

للصررندوق علررى بعررد التشرراور مررع مسررؤول االلتررزام، يوافررق جملررس إدارة الصررندوق، علررى السياسررات العامررة املرتبطررة مبمارسررة حقرروق التصررويت املمنوحررة 
 أسرراس األوراق املاليررة الرريت تشرركل جررزءا  مررن أصررول الصررندوق، وسرروف يقرررر مرردير الصررندوق، بنرراء  علررى تقرردير  اخلرراص، عارسررة أو عرردم عارسررة أي

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذ  السياسة عند طلبهم . حقوق تصويت، بعد التشاور مع مسؤول االلتزام.

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

أسواق األسهم ملنطقة الشرق األوسط للصندوق هو مجيع األوراق املالية اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية ملدير الصندوق يف  االستثماري اجملال
 ومشال إفريقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1ملحق رقم )

 :م2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 1,051,335.66 

 36,750.00 

 5,250.00 

 0 

 

7,500.00 

30,525.63 

27,847.29 

173,573.23 

90,841.08 

1,423,622.89 

%2.50 

57,203.67 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 


