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



 

 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 توظيف طريق عن والسيولة املال رأس يف زيادة حتقيقصندوق استثمار مفتوح يهدف إىل  هو دوالر أمريكي –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل
 من املتحققة والسيولة العائد من معقول قدر توفري خالل من املال رأس يف مستمر منو لتحقيق املخاطر، منخفضة متاجرة عمليات يف األصول
 .املالية لراجحيل الشرعية اهليئة من املقرة الشرعية املعايري وفق وتنفذ بالدوالر األمريكي تقّيم األجل قصرية جتارية استثمارات

 األهداف االستثمارية .2

 توظيف طريق عن والسيولة املال رأس يف زيادة حتقيقصندوق استثمار مفتوح يهدف إىل  هو دوالر أمريكي –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل
 من املتحققة والسيولة العائد من معقول قدر توفري خالل من املال رأس يف مستمر منو لتحقيق املخاطر، منخفضة متاجرة عمليات يف األصول
 .املالية ل الراجحي الشرعية اهليئة من املقرة الشرعية املعايري وفق وتنفذ بالدوالر األمريكي تقّيم األجل قصرية جتارية استثمارات

 USD LIBOR 3شهور /  3 -يسعى الصندوق حتقيق منو مقارب للمؤشر اإلرشادي اآليت: )سعر الفائدة على القروض مبصارف لندن بالدوالر 
MONTHS موقع الشركة  ( وميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر اإلرشادي من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق يف
capital.com-www.alrajhi  

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

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 املضاربة بأسلوب الصندوق مبدير اخلاصة الشرعية للمعايري  موافقة بطريقة البضائع يف تتم جتارية صفقات خالل من أصوله الصندوق يستثمر
 البيع إعادة منها يقصد( والفضة الذهب باستثناء خام ومواد بضائع تضم اليت) السلع من منوعة جمموعة لشراء تعقد اليت والصفقة. الشرعية
 .احلاجة حسب ومتوسطة قصرية مدد على املؤجل الدفع أساس على أعلى بسعر

 موجز بيان يلي وفيما. املالية الناحية من مالءة وذات السمعة حسنة أطراف مع املخاطر منخفضة جتارية صفقات يف الصندوق أصول تستثمر
: الصندوق هذا السرتاتيجية  

 بأتباع هذا سيكون و. املال رأس مع استثمارها إعادة سيتم حيث واألرباح، العوائد توزيع غري من املستثمرين رأمسال يف مستمرة زيادة حتقيق -أ
 خالل من العاملية األسواق يف( سلع) مادية أصول يف األجل ومتوسطة قصرية االستثمارات من منوعة جمموعة يف للتعامل مدروسة خطط
 بالصفقة القيام مراحل ألهم سرد يلي وفيما. الصندوق ملدير الشرعية اهليئة من املعتمدة للضوابط مطابقة مالئمة إسالمية استثمار أدوات
 :التجارية
 .األجل قصرية أم األجل طويلة للصفقة( األجل) الزمين املدى حيدد بدوره الذي العام االستثماري املناخ تقييم  (1
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 املناسب السيولة مستوى حتديد (2
 املالية والقوة باملالءة املتصف( املشرتي) العميل انتقاء (3

 .باآلجل العميل على بيعها مث ومن للبضائع احلايل الشراء خالل من الصفقات تنفيذ (4
 . الصندوق آليات خالل من للمستثمرين الالزمة النقدية السيولة توفري -ب

 .الصندوق أصول من% 10 عن يزيد ال مبا أخرى بضائع صناديق يف االستثمار للصندوق ميكن -ت
 مطابقتها بشرط الصندوق؛ أصول من% 30 يتجاوز ال مبا( الصكوك) مثل األجل قصرية املالية األدوات يف االستثمار للصندوق ميكن -ث

 . الصندوق ملدير الشرعية اهليئة من املعتمدة للضوابط
 .فقط أصوله باستثمار يكتفي و استثماراته، لتعزيز باالقرتاض يقوم ال الصندوق  -ج

 

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4
  املخرباطر، وتبعربال لربذلب عربب علربى مربالكي الوحربدات أن يكونربوا علربى بينربه مربن املخرباطر الرئيسربة الربيت قربربد  مربنخف يعترب  الصربندوق صربندوق اسربتثمار

 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق
  األداءلربربيس هنربرباك تأكيربربد أن األهربربداف االسربربتثمارية للصربربندوق سربربوف تتحقربربق وذلربربب ألن ظربربروف السربربوق وطربربرق التربربداول يف تغربربري مسربربتمر كمربربا أن 

 ال يعت  ضمانال لألداء املستقبلي.  أو املؤشر االسرتشادي للصندوق للصندوق السابق
  مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو  الصندوق خسائر كبرية أو أن أداءأي بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد ال يوجد ضمان

 مياثل األداء السابق.
  بنكيةال يعت  مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق االعتبار أنعب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف. 
  ،بربه  اشربرتكواأقل من السعر الربذي وقد يكون مبلغ االسرتداد عب على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءال من أو كامل استثمارهم

 يستطع مالكي الوحدات اسرتداد املبلغ الذي استثمروه يف الصندوق.. وقد تنخف  قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال الصندوقيف 

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

 :التايلعلى  تشتمل وال تنحصراملخاطر واليت  عواملالصندوق هذا االستثمار يف  االعتبار قبليف  عب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني

 مخاطر أسواق السلع
بشراء السلع املناسبة من موردين  مبا أن صفقات الصندوق مجيعها تبدأ باستالم وعد غري ملزم من طرف راغب يف التمويل، عندها يقوم مدير الصندوق 

إال أنه ويف حاالت نادرة جدال قد ال يوىف بربح حمدد.  معتمدين يف أسواق السلع العاملية، ومن مث يبيعها مدير الصندوق آجالل على الطرف الواعد بالشراء
 السوق بسعرها يف حينه والذي ميكن أن يكون أقل مما اشرتيت به.    الطرف الواعد بوعده، عندها يضطر مدير الصندوق إىل إعادة السلع للمورد أو بيعها يف

 مخاطر أسعار الفائدة
ستؤدى إىل تباينات يف  الفائدة  ، فإن أي تغريات يف سوق أسعار أسعار الفائدة. وعليهجتعله يتأثر ب (بضائع، صكوك)إن طبيعة استثمارات الصندوق  

  يديرها الصندوق. وكذلب بشكل غري مباشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول اليت  عائد الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح
 مخاطر العمالت

استثمارات الصندوق من  تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوامينطوي االستثمار يف الصندوق على بع  املخاطر اليت 
 أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. شأنه

 



 
 مخاطر االئتمان

لتزامات املرتتبة املستحقات أو اال يف سداد (املتمول أو املشرتى باألجل يف عمليات الصندوق)تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر  
 عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيال.

 المخاطر االقتصادية
الصندوق. وعليه؛ فإن أي تغيريات  ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغرايف لألسواق اليت يستثمر فيها

 لد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. معاكسة يف الظروف االقتصادية للب
 مخاطر عدم الشرعية

الشرعية الصادرة عن اهليئة الشرعية  تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أرباح بع  الصفقات يف حال كون التنفيذ مت بطريقة خمالفة للضوابط
 دوق.اخلاصة مبدير الصن

 مخاطر السيولة
املسرتدة يف أي يوم تقومي تعادل  يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة أو إذا كانت قيمة الوحدات

 % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.10
 المخاطر القانونية

الشربركات الربيت اسربتثمر فيهربا  وتربأيت تلربب املخرباطر مربن ,قد تواجه الشركات بع  املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتربزام بتطبيربق األنظمربة واإلجربراءات القانونيربة
 الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 المخاطر السياسية

 أخرى. ياسيةاحلكومات أو احلروب أو يف حال تغيري القوانني يف تلب البلدان أو أي خماطر س بتغيريأداء الصندوق قد يكون متأثرا 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

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

 المصالح تضارب مخاطر

 يف الصربندوق مربدير قربرارات علربى تربؤثر قربد شخصربية مصربلحة بسرببب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر هذه تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 الُمصِدر مخاطر

 نربربوع علربربى سربربلبا تربربؤثر الربيت احملربربددة السياسربربية أو االقتصربربادية الظربروف يف والتغربربريات النظربربري، /املقابربربل الطربربرف أو للُمصربدر املاليربربة الظربربروف يف التغيربربريات وتشربمل
 وسربعر الصربندوق أداء تربأثر وبالتربايل أسربهمه قيمربة اخنفرباض إىل يربؤدي قربد ممربا املصربدر بوضربع يتربأثر األصربل ذلب إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني
  .سلبا الوحدة

 

 



 السابقة المرتبطة بأداء الصندوقالبيانات  .5

 .)( العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس1

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

124.00 7.50 5.44 2.11 

 

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

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

2.11% %1.53 %1.71 %0.98 %0.97 %1.16 %1.42 %1.21 %1.08 %1.37 

 

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

 % السنوي األداء
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق %0.97 %0.98 %1.71 %1.53 %2.11

 المؤشر اإلرشادي %0.13 %0.33 0.77% 1.28% 2.38%
 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 ( تقارير الصندوق 5

موقعنربربربا االلكربربربربرتوين  ل لربربربب مربربربن خربربربالوذ مقابللربربربى نسربربربخ مربربربن هربربربذه القربربربوائم دون يسربربربتطيع مربربربالكي الوحربربربدات االسربربربتثمارية واملسربربربتثمرين احملتملربربربني احلصربربربول ع
capital.com-www.alrajhi  

 
 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب (ب)
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 رسوم اإلدارة

 ، يوزع الربح على النحو اآليت:املصروفاتيف حال حتقق األرباح بعد حسم  -أ

 الصندوق أصول صايف من% 1 السنة يف الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط األرباح، صايف من% 16 الصندوق مدير حصة. 

 وحدات من ميلب ما حبسب كل  للمستثمرين يكون ذلب بعد تبقى ما. 

، يف حالربة اخلسربربارة فربإن مربربدير الصربندوق يضربربيع عليربه جهربربده وعملربربه، وال يتحمربل شربربيئال مربن خسربربارة املربال إال يف حربربال التعربدي أو اإل ربربال أو التفربربريط -ب
 وتكون اخلسارة على املستثمرين حبسب استثماراهتم.

 

 رسوم الحفظ

كمربربا يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربت ،  صربربفقات وأدوات أسربربواق النقربربد األصربربول يف قيمربربةمربربن سربربنويال  %0.0025حفربربت تعربربادل يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم 
 % سنويال من قيمة األصول لالستثمارات يف الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.0.02تعادل 

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

 الضرائب

 ألطربربراف تربربدفع الربربيت الرسربربوم أو الصربربندوق مربربع امل مربربة العقربربود أو الصربربندوق علربربى فرضربربها يربربتم أخربربرى ضربربرائب وأي املضربربافة القيمربربة ضربربريبة الصربربندوق يتحمربربل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظري أخرى

 رسوم التعامل

السربائدة يف األسربواق  األسربعاروعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسربب وأدوات أسواق النقد رسوم الناجتة عن صفقات العموالت و اليتحمل الصندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفت.

 رسوم أخرى

رتربربربه، رسربربربوم املراجعربربربة ورسربربربوم احلفربربربت ورسربربربوم النشربربربر والرسربربربوم الرقابيربربربة ومكافربربرب ت أعضربربرباء جملربربربس إدارة سربربربيتحمل الصربربربندوق املصربربرباريف الالزمربربربة والفعليربربربة إلدا
 %0.25االخربرى، بشربرط أال يتجرباوز إمجربايل نسرببة املصربروفات األخربرى )باسربتثناء مصرباريف التعامربل واحلفربت والضربرائب(  اريفرسوم واملصربالالصندوق و 

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

 

% 1 السنة يف الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط ، األرباح صايف من% 16 الصندوق مدير حصة اإلدارة  رسوم
 الصندوق أصول صايف من

جمموع مكاف ت أعضاء 
 جملس إدارة الصندوق

، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إىل إمجايل أصول سنويال  لاير 60,000  أقصى حبد
 السنه هناية يف وختصم يومي تراكميا بشكل الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب



أتعاب احملاسب القانوين 
 املستقل

، مبلغ ثابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل يومي تراكميا ويدفع   سنويال  لاير 35,000   أقصى حبد
  كل سته اشهر

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

 هناية العام

 وتدفع يف هناية العامتراكميا حتسب بشكل يومي ، مبلغ ثابت على أساس سنوي  سنويال لاير   7,500 الرسوم الرقابية 

 مصاريف التوزيع
 بشكل يومي تراكميال  ملحتو تقديري على أساس سنوي  بلغحتتسب كم سنويال  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام

رسوم مصاريف احلفت و 
 خدمات احلفت

 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة  حتتسب

 ضريبة القيمة املضافةل*مجيع الرسوم أعاله غري شاملة 
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 

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

www.Tadawul.com.sa  ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين  املراكز االستثماريةأو www.alrajhi-capital.com  أو
 .920005856االتصال خبدمة العمالء على الرقم 

 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 املالية الراجحي شركة
 فهد امللب طريق ، الرئيس املركز
 11432 الرياض 5561 ب.ص
 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف
 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس
 السعودية العربية اململكة

www.alrajhi-capital.com 
 
 
 

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


 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 البالد لالستثمارشركة 
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللب طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكرتوين ال يد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)
 شركة دراية المالية
 الرياض -شارع العليا العام
  الدور الثاين -مركز العليا 
 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

دوالر أمريكي – لمضاربة بالبضائعلصندوق الراجحي   

(مفتوح -أسواق النقد)صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

ِقبل جلنة الرقابة الشرعية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من دوالر أمريكي  –للمضاربة بالبضائع  مت اعتماد صندوق الراجحي
  املعينة لصندوق االستثمار

 الشروط واألحكام

غربري مضربربللة عربربن ، وتتضربربمن معلومربات كاملربربة وواضربحة وصربربحيحة و أن شربروط وأحكربربام هربذا الصربربندوق واملسربتندات األخربربرى خاضربعة لالئحربربة صربربناديق االسربتثمار
كما عب على املستثمرين قراءة شروط و أحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخربر قبربل اخترباذ أي قربرار اسربتثماري يف هربذا .  صندوق االستثمار

مر احملتمربربل أي شربربب يف الصربربندوق. وعربربب علربربى املسربربتثمر أن يأخربربذ يف االعتبربربار وضربربعه املربربايل وخ تربربه يف االسربربتثمار وأهدافربربه االسربربتثمارية. وإذا كربربان لربربدى املسربربتث
ية التامربربة مالءمربربة هربربذا االسربربتثمار لربربه، فإنربربه عربربب عليربربه استشربربارة خبربربري مربربايل مسربربتقل. كمربربا أن اشربربرتاك املسربربتثمر يف هربربذا الصربربندوق يكربربون علربربى مسربربؤوليته الشخصربرب

 وسيتحمل أية خماطر تتعلق هبذا االستثمار.

 م01/06/2000تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  

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

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

 المكلف الرئيــس التنفيذي     مسؤول المطابقة وااللتزام

 عبد العزيز السبت االسم:      االسم: محمد سالم المنجم 
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 ملخص الصندوق

 دوالر أمريكي –للمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي  الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1990ديسم   14هرب املوافق 1411مجاد األول 27  تاريخ البدء

 دوالر أمريكي العملة

  منخفضة   درجة المخاطر

 شهور 3 -سعر الفائدة على القروض مبصارف لندن بالدوالر المؤشر اإلرشادي

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

 املضاربة بالبضائع.

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  االشتراك في الصندوقالمصرح لهم 

 أمريكي دوالر 1000  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 الحد األدنى لالشتراك

  
 دوالر أمريكي 2,000

 دوالر أمريكي 1,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 الحد األدنى لالسترداد

  
 دوالر أمريكي 1,000

  االشتراك واالستردادأيام قبول طلبات 
 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 
 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 
  واالسترداد

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل

 من األحد إىل اخلميس أيام التعامل

 اخلميسمن األحد إىل  أيام التقويم 



 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

 يوم العمل التايل ليوم التقومي    موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

 ال يوجد   رسوم االشتراك

 % من صايف األرباح16 رسوم إدارة الصندوق

 الحفظأمين رسوم 

صفقات وأدوات أسواق  األصول يف قيمةمن سنويال  %0.0025يتحمل الصندوق رسوم حفت تعادل 
% سنويال من قيمة األصول لالستثمارات يف 0.02كما يتحمل الصندوق رسوم حفت تعادل ،  النقد

 الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.

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

 رسوم التعامل 
 األوراق وبيع شراء وعمليات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناجتة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل
 وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع واليت األسواق يف السائدة األسعار حسب املالية
 .احلفت

 أخرىرسوم 

والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفت ورسوم النشر والرسوم  سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة
بشرط أال يتجاوز إمجايل  االخرى، اريفرسوم واملصالالرقابية ومكاف ت أعضاء جملس إدارة الصندوق و 

من متوسط صايف  %0.25نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل واحلفت والضرائب( 
يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلب( كما يتحمل الصندوق  150,000وية أو )قيمة األصول السن
 .الرسوم الفعلية فقط

  



 تعريف المصطلحات

 دوالر أمريكي –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفت األوراق املالية للعمالء أمني احلفت

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

أيربربربربربربام قبربربربربربربربول طلبربربربربربربات االشربربربربربربربرتاك 
 واالسرتداد  

 مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ظرف أو حادثة من شأهنا أن تؤثر سلبال على أداء الصندوق املخاطر

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

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 ايف قيمة أصول الصندوقاليوم الذي يتم فيه حساب ص يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلب أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة علربى أهنربا   وحدة االستثمار )الوحدة(
 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

 أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلب وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مالب الوحدة

مسربربربربربربربربتثمر مؤهربربربربربربربربل/ مسربربربربربربربربتثمرون 
 مؤهلون

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

هي الضوابط والنسب املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصنيف الشركات واالستثمارات كاسربتثمارات  الضوابط الشرعية
 متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخربرى )أسربهم وسربندات وعمربالت أجنبيربة وسربلع  عقود املشتقات
وذهب( وتكون لتلب العقود املالية مدة زمنية حمددة باإلضافة إىل سعر وشربروط معينربة يربتم حتديربدها عنربد حتريربر العقربد 

(، العقربود اآلجلربة  Options(، عقربود اخليربارات )Futuresسربتقبليات )بني البائع واملشربرتي ومربن هربذه العقربود ) امل
(Forwards( ( املبادالت ،)SWAP وأي عقود مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضربوابط الشربرعية

 للصندوق.

واألفربربربراد  لة للشربربربركاتقصربربربرية األجربربربل و تعتربربرب  الوظيفربربربة األساسربربربية هلربربربذه األدوات إعربربرباد السربربربيو  هربربربي أدوات الربربربدين  أدوات أسواق النقد
العقربود املتوافقربربة مربع الضربربوابط الشربربرعية  واحلكومربات مربربن أجربل مواجهربربة احتياجاهتربا النقديربربة قصربرية األجربربل والربربيت تشربمل

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

ذات طربربرح عربربام واملوافربربق عليهربربا مربربن قبربربل هيئربربة السربربوق املاليربربة أو هيئربربات تنظيميربربة خليجيربربة و/أو هربربي صربربناديق اسربربتثمارية  صناديق أسواق النقد
أجنبيربربة وفقربربا لتنظربربيم بلربربد آخربربر خاضربربع لتنظربربيم مسربرباوي علربربى األقربربل لربربذلب املطبربربق علربربى صربربناديق االسربربتثمار يف اململكربربة 

 صندوق.وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية لل

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



 :معلومات عامة1 ) 

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

 شركة الراجحي المالية
 1010241681 -سجل تجاري رقم 

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

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس، طريق امللب فهد

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

 اململكة العربية السعودية
 اإللكتروني لمدير الصندوقج( عنوان الموقع 

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

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

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

 
 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز ،املالية البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللب طريق
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 :النظام المطبق2 ) 

لربربة مربربرخص هلربربا مربربن هيئربربة السربربوق املاليربربة ) اهليئربربة أو اجلهربربة املنظمربربة  ملمارسربربة أنشربربطة اإلدارة )الشربربركة(، هربربي شربربركة مسربربا ة سربربعودية مقفة شربربركة الراجحربربي املاليربرب
 (37/07068) رقموالتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفت يف األوراق املالية، مبوجب رخصة هيئة السوق املالية 

مفتربربوح، خيضربربع كربربال مربربن الصربربربندوق ومربربدير الصربربندوق لنظربربام السربربوق املاليربربة ولوائحربربه التنفيذيربربة واألنظمربربة واللربربربوائح الصربربندوق عبربربارة عربربن صربربندوق اسربربتثماري 
 ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية. ىاألخر 

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )

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

 توظيف طريق عن والسيولة املال رأس يف زيادة حتقيق إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هو دوالر أمريكي – بالبضائع للمضاربة الراجحي صندوق
 من املتحققة والسيولة العائد من معقول قدر توفري خالل من املال رأس يف مستمر منو لتحقيق ، املخاطر منخفضة متاجرة عمليات يف األصول
 . املالية ل الراجحي الشرعية اهليئة من املقرة الشرعية املعايري وفق وتنفذ بالدوالر األمريكي تقّيم األجل قصرية جتارية استثمارات

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

للمعايري الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق بأسلوب املضاربة الشرعية. أصوله من خالل صفقات جتارية تتم يف البضائع بطريقة موافقة الصندوق يستثمر 
ى على والصفقة اليت تعقد لشراء جمموعة منوعة من السلع )اليت تضم بضائع ومواد خام باستثناء الذهب والفضة( يقصد منها إعادة البيع بسعر أعل

 أساس الدفع املؤجل على مدد قصرية ومتوسطة حسب احلاجة.

ل الصندوق يف صفقات جتارية منخفضة املخاطر مع أطراف حسنة السمعة وذات مالءة من الناحية املالية. وفيما يلي بيان موجز تستثمر أصو 
 السرتاتيجية هذا الصندوق: 

هذا بأتباع  حتقيق زيادة مستمرة يف رأمسال املستثمرين من غري توزيع العوائد واألرباح، حيث سيتم إعادة استثمارها مع رأس املال. و سيكون -ح
خطط مدروسة للتعامل يف جمموعة منوعة من االستثمارات قصرية ومتوسطة األجل يف أصول مادية )سلع( يف األسواق العاملية من خالل 
 أدوات استثمار إسالمية مالئمة مطابقة للضوابط املعتمدة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق. وفيما يلي سرد ألهم مراحل القيام بالصفقة

 التجارية:
 تقييم املناخ االستثماري العام الذي بدوره حيدد املدى الزمين )األجل( للصفقة طويلة األجل أم قصرية األجل.  (1
 حتديد مستوى السيولة املناسب (2
 انتقاء العميل )املشرتي( املتصف باملالءة والقوة املالية (3
 العميل باآلجل. تنفيذ الصفقات من خالل الشراء احلايل للبضائع ومن مث بيعها على (4

 توفري السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين من خالل آليات الصندوق.  -خ
 % من أصول الصندوق.10ميكن للصندوق االستثمار يف صناديق بضائع أخرى مبا ال يزيد عن  -د



صندوق؛ بشرط مطابقتها ال أصول% من 30ميكن للصندوق االستثمار يف األدوات املالية قصرية األجل مثل )الصكوك( مبا ال يتجاوز  -ذ
 للضوابط املعتمدة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق. 

 الصندوق ال يقوم باالقرتاض لتعزيز استثماراته، و يكتفي باستثمار أصوله فقط.  -ر

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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )

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

 :العملة  6 )

الرئيسربية  وهي اليت ستقّوم هبا اسربتثماراته ووحداتربه، وتقبربل اشربرتاكات املسربتثمرين بربأي عملربة أخربرى مربن العمربالت العامليربة األمريكي الدوالرعملة الصندوق هي 
تذبربربذب سربربعر  علربربى أسربرباس سربربعر الصربربرف السربربائد يف األسربربواق يف ذلربربب التربرباريخ، ويتحمربربل الراغبربربون يف حتويربربل اسربربتحقاقاهتم بعملربربة غربربري عملربربة الصربربندوق خمربرباطر

 ت عند تاريخ التحويل.الصرف لتلب العمال

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

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

 رسوم اإلدارة

 ، يوزع الربح على النحو اآليت:املصروفاتيف حال حتقق األرباح بعد حسم  -ت

 الصندوق أصول صايف من% 1 السنة يف الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط األرباح، صايف من% 16 الصندوق مدير حصة. 

 وحدات من ميلب ما حبسب كل  للمستثمرين يكون ذلب بعد تبقى ما. 

، يف حالربة اخلسربربارة فربإن مربربدير الصربندوق يضربربيع عليربه جهربربده وعملربربه، وال يتحمربل شربربيئال مربن خسربربارة املربال إال يف حربربال التعربدي أو اإل ربربال أو التفربربريط -ث
 اخلسارة على املستثمرين حبسب استثماراهتم.وتكون 

 رسوم الحفظ

كمربربا يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربت ،  صربربفقات وأدوات أسربربواق النقربربد األصربربول يف قيمربربةمربربن سربربنويال  %0.0025يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربت تعربربادل 
 % سنويال من قيمة األصول لالستثمارات يف الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.0.02تعادل 

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



 الضرائب

 ألطربربراف تربربدفع الربربيت الرسربربوم أو الصربربندوق مربربع امل مربربة العقربربود أو الصربربندوق علربربى فرضربربها يربربتم أخربربرى ضربربرائب وأي املضربربافة القيمربربة ضربربريبة الصربربندوق يتحمربربل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظري أخرى

 رسوم التعامل

السربائدة يف األسربواق  األسربعاروعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسربب وأدوات أسواق النقد رسوم الناجتة عن صفقات العموالت و اليتحمل الصندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفت.

 رسوم أخرى

دارة سربربربيتحمل الصربربربندوق املصربربرباريف الالزمربربربة والفعليربربربة إلدارتربربربه، رسربربربوم املراجعربربربة ورسربربربوم احلفربربربت ورسربربربوم النشربربربر والرسربربربوم الرقابيربربربة ومكافربربرب ت أعضربربرباء جملربربربس إ
 %0.25االخربرى، بشربرط أال يتجرباوز إمجربايل نسرببة املصربروفات األخربرى )باسربتثناء مصرباريف التعامربل واحلفربت والضربرائب(  اريفرسوم واملصربالالصندوق و 

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

 صايف من% 1 السنة يف الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط ، األرباح صايف من% 16 الصندوق مدير حصة اإلدارة  رسوم
 الصندوق أصول

جمموع مكاف ت أعضاء جملس 
 إدارة الصندوق

يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إىل إمجايل أصول ، سنويال  لاير 60,000  أقصى حبد
 السنه هناية يف وختصم يومي تراكميا بشكل الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب

أتعاب احملاسب القانوين 
 املستقل

مبلغ ثابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته ،  سنويال  لاير 35,000   أقصى حبد
  اشهر

 رسوم النشر يف موقع تداول 
وتدفع يف هناية تراكميا حتسب بشكل يومي مبلغ ثابت على أساس سنوي  ،  سنويال  لاير 5,000    أقصى حبد
 العام

 وتدفع يف هناية العامتراكميا حتسب بشكل يومي مبلغ ثابت على أساس سنوي ،  سنويال لاير   7,500 الرسوم الرقابية 

 مصاريف التوزيع
وتدفع يف  بشكل يومي تراكميال  ملحتو تقديري على أساس سنوي  بلغحتتسب كم سنويال  لاير 50,000  أقصى حبد

 هناية العام

رسوم مصاريف احلفت و 
 خدمات احلفت

 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة  حتتسب

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



 واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحداتفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك ت .2
 ال يوجد

 
 ج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد

 :التقويم والتسعير  8 )

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

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

 التقومي يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر مل ذاإ .إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم .أ
 .متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم

 .املعلنة وحداهتا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق يف االستثمار حالة يف .ب
 .عنه معلن سعر خرآ اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التقومي أيام اختالف حال يف

 عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب سيتم ،املراحبة بالبضائع، استثمارات يف حسابات إسالمية و املنتجات املركبة االسالمية حالة يف .ج
 .للصفقة  مسيةاإل للقيمة وإضافته الصفقة

 .القيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح املستحقة للصكوك حىت يوم التقومي احتساب سيتم الصكوك، حالة يف .د

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 السرباعةقبربل  أعرباله )أ( الفقربرة يف ليربهإ االشربارة مت كمربا  الصربندوق يف أصربل كربل  لقيمربة وفقربا اخلمربيس إىل األحربد مربن يوميربا   الصندوق أصول تقومي سيتم
 .التعامل ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما  مساءل، اخلامسة

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

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

 

 



 .سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادد( طريقة احتساب 

 مقسومة )إمجايل األصول ناقصال املستحقات ناقصال املصروفات املرتاكمة( :التالية املعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صايفيتم حساب 
 استثمارات وأيبالدوالر األمريكي  الصندوق أصول قيمة صايف تقومي ويتم. العالقة ذي التقومي يوم يف القائمة الصندوق وحدات عدد إمجايل على
 .التقومي تاريخ يف السائدة الصرف بأسعار الدوالر األمريكي بعملة تقوميها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم يف مساءل  اخلامسة الساعة قبل الشركة عقومو  تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامالت  9 ) 

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

 ويف األيام اليت يتم بناءل عليها بيع وحدات الصندوق واسرتدادها والتحويل وهي (األحد إىل اخلميس)من تقومي وتعامل الصندوق سيتم بشكل يومي 
 التايل. التعامليف يوم  التعامل يف الصندوق حالة مل يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم

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

عن هذا اليوم حبد أقصى )أربعة أيام بعد يوم اإلعالن(، سيتم دفع قيمة الوحدات املسرتدة للمستثمرين يف يوم العمل التايل ليوم التقومي، وقد يتأخر الدفع 
 أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص املناسبة لتحويل الوحدات متوفرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.

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

 العاملية العمالت من أخرى عملة بأي املستثمرين اشرتاكات وتقبل ووحداته، استثماراته هبا ستقّوم اليت وهي الدوالر األمريكي هي الصندوق عملة
 خماطر الصندوق عملة غري بعملة استحقاقاهتم حتويل يف الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلب يف األسواق يف السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية
 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلب الصرف سعر تذبذب

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

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

عربوز ملربدير الصربندوق تأجيربل و .الصربندوق أصربول قيمربة صربايف إىل نسبة مهمة أهنا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل بالنسبة
تلبيتهربا اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. وحيدث ذلب، إذا بلغ إمجايل نسبة مجيربع طلبربات االسربرتداد ملربالكي الوحربدات واملطلربوب 

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



جملربس حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجربراءات الالزمربة مربع االخربذ باالعتبربار املربدة الضربرورية واملرب رات ومراجعربة التعليربق مربع  يف
ق، وأمربربني احلفربربت بصربربورة منتظمربة. كمربربا سربربيتم إشربربعار هيئربة السربربوق املاليربربة ومربربالكي الوحربدات فربربورا بربربأي تعليربربق مربع توضربربيح أسربربباب التعليربربالصربندوق إدارة 

 املواقربع وإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليربق بالطريقربة نفسربها املسربتخدمة يف اإلشربعار  عربن التعليربق واإلفصرباح عربن ذلربب يف
 اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 السربربوق هيئربربة للربربوائح خمالفربربة االشربربرتاك هربربذا علربربى الصربربندوق أنربربه يرتتربرببيف حربربال رأى مربربدير  الصربربندوق يف اشربربرتاك طلربربب أي رفربرب  الصربربندوق ملربربدير وحيربربق
 .ل أو إذا كان رف  طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلالينياألموا غسل مكافحة نظام أو املالية

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

ويربتم معاملربة كربل طلربب علربى حربدة حبيربث أولويربة اسربتالم الطلربب يف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يربتم الربدفع علربى أسرباس 
دمي % سوف يتم تنفيربذ طلبربات العمربالء الربيت مت اسربتالم طلبرباهتم قبربل املوعربد النهربائي لتقرب10االسرتداد يف يوم التعامل الواحد إذا جتاوز إمجايل طلبات 

رتداد قيمة الوحدات عربن احلربد األدا املطلربوب لالسربتمرار بالصربندوق، فعندئربذ عربب اسرب. فإذا اخنفضت حبسب األسبقيةالتعليمات اخلاصة باالسرتداد 
 وحدات املستثمرين بالكامل.

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

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

 الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفته مستثمر وذلب وفقا لتقديره اخلاص. وحيتفت مدير الصندوق حبقه يف اسرتداد جزء من أو كل 
والتقارير السنوية  -تقارير الصندوق )التقارير األولية  يف الصندوق يف استثماراته عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،مشاركته حسب ما يراه مناسبال 

 .وإفصاحات مدير الصندوق( -

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

   يوميربال مربن األحربد إىل اخلمربربيس( كربل يربوم تعامربليسربمح باالشربرتاك واالسربرتداد والتحويربل يف الصربندوق بعربد إمتربام الطربرح األويل لوحربربدات الصربندوق يف( 
. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشربرتاك واالسربرتداد والتحويربل قبربل السرباعة اخلامسربة التعاملبسعر الوحدة املعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم 
 مساءل من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

 هربربربائي لتقربربدمي التعليمربربربات اخلاصربربة بشربربربراء الوحربربدات واسربربربرتدادها، يبربربدأ االسربربربتثمار يف الصربربندوق مربربربن يربربربوم إذا مت تسربربديد أمربربربوال االشربربرتاك قبربربربل املوعربربد الن
تعليمربربات التعامربربل الربربذي يلربربي اسربربتالم األمربربوال الربربيت مت مبوجبهربربا قبربربول طلربربب املسربربتثمر ويف حالربربة اسربربتالم أمربربوال االشربربرتاك بعربربد املوعربربد النهربربائي لتقربربدمي ال

صربندوق يربتم تنفيربذ الطلربب يف يربوم التعامربل الثرباين الربذي يلربي املوعربد النهربائي لتقربدمي التعليمربات اخلاصربة بشربربراء اخلاصربة بشربراء الوحربدات واسربرتدادها بال



 بعربد جديربد اشربرتاك طلربب تقربدمي إعربادة املشربرتك علربى يتوجربب االشربرتاك متطلبربات اسربتيفاء لعربدم االشربرتاك قبربول عربدم حال ويف الوحدات واسرتدادها
 .االشرتاك متطلبات استيفاء

 .إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادهاط( 

ل بني الصناديق يوميال عن طريق فروع الشربركة املعتمربدة خربالل سرباعات العمربل الرمسيربة علربى أن يربتم تقربدمي ييتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحو 
 رتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللك

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

واحلربربد أمريكربربي  دوالر 1,000للرصربربيد  واحلربربد األدا لالشربربرتاك اإلضربربايف ، وهربربو احلربربد األدا  أمريكربربي دوالر 2,000احلربربد االدا لالشربربرتاك يف الصربربندوق 
 لل امج االدخارية واالستثمارية. النسب هذه خف  الصندوق ملدير وعوز، أمريكي دوالر 1,000االدا لالسرتداد 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدا لبدء عمل الصندوق 

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

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

ءات النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدا املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجرا
 الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات. إهناء الصندوق وفقال إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة

 :سياسة التوزيع   10) 

 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

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

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

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

 الفقربرة من هناية فرتة التقرير وذلب يف األمرباكن وبالوسربائل احملربددة يف  ( يومال 70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) سوف يتم
 ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.  )ب( من هذه املادة،



 ( يومربربال مربربن هنايربربة فربربرتة التقريربربر وذلربربب يف األمربرباكن وبالوسربربائل احملربربددة يف شربربروط 35إعربربداد التقربربارير األوليربربة وإتاحتهربربا للجمهربربور خربربالل ) سربربوف يربربتم
 دوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.املوقع االلكرتوين ملدير الصن ويفوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق واليت تتضمن املعلومات التالية 

 صايف قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

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

 وحربدات يف صربفقاته يلخص( البيان شأهنا يف املعد السنة خالل الوحدات متلب شخص أي ذلب يف مبا) الوحدات البمل سنوي بيان -
 وإمجربايل املوزعربة األربرباح البيربان هربذا حيتربوي أن وعربب املاليربة، السربنة هنايربة مربن يومربال ( 30) خالل املالية السنة مدار على العام الصندوق
 املعلومربربربات، ومربربربذكرة الصربربربندوق وأحكربربربام شربربربروط يف والربربربواردة الوحربربربدات مالربربربب مربربربن املخصربربربومة واألتعربربرباب واملصربربرباريف اخلربربربدمات مقابربربربل
 مربربذكرة أو الصربربندوق وأحكربربام شربربروط يف أو الالئحربربة هربربذه يف عليهربربا املنصربربوص االسربربتثمار قيربربود خمالفربربات جلميربربع تفاصربربيل إىل باإلضربربافة
 .املعلومات

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

أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم  (ال يد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر )العنوان ال يدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
من تاريخ تقومييال يومال  )45) ربعونأمخسة و  أو اإلشعار وذلب خالل فرتة التقارير. وعب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف اعتمادها

 التقارير، وبعد ذلب تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة إرسال تلب اإلشعارات أو 

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

موقربع شربركة السربوق املاليربة  وذلربب مربن خرباللمقابل دون املاليربة ثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من القربوائم يستطيع مالكي الوحدات االست
 capital.com-www.alrajhiأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين   www.Tadawul.com.saتداول 

 أخرى تواصل وسيلة أي خالل من أو (ال يد اإللكرتوين)العنوان ال يدي و/أو يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على 
 بدون مقابل بناءل على استالم طلب خطي منهم بذلب.  اعتمادها يتم

 :سجل مالكي الوحدات 12)

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

 

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


 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

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

 عوز ملدير الصندوق، بناءل على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات. 
  أيام من تسلم طلب كتايب من أمني احلفت 10الجتماع مالكي الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق 
  أيام من تسلم طلب كتايب من مالب أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25جمتمعني أو منفردين 

 .الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحداتب( إجراءات 

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

يومال من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال  21وال تزيد عن 
ُقرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع

، تقدمي نسخة من هذا امل
 اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.

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

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

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

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5احلفت مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 حدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصابال قانونيال.الذين ميتلكون أي عدد من الو 

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

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

حيددها  اليت للشروط وفقال  تقنية وسائل ع  االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالهتا الوحدات مالكي اجتماعات عقد عوز .1
 .املالية السوق هيئة حتددهامدير الصندوق أو 

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

 متثل كل وحدة ميتلكها مالب الوحدات صوتال واحدال يف اجتماع مالكي الوحدات. .3



 :حقوق مالكي الوحدات 14)

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

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

 .االستثمار صناديق الئحة
 الصندوق إدارة جملس يف تغري بأي اإلشعار 
 عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حمدثة نسخة على احلصول 

 طلبها
 الشروط عليها تنص اليت األحداث خبالف تقومييا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاالهناء  قبل االستثمار صندوق بإهناء الصندوق مدير برغبة االشعار 

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

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )

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

 :خصائص الوحدات 16 )

 شكل على الصندوق يف االشرتاك ويكون. واحدة فئة من مجيعها تكون القيمة متساوية الوحدات من حمدود غري عددال  ُيصدر أن الصندوق ملدير عوز
 .القيمة متساوية وحدات

 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

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

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

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

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



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

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

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

 
 المهمة التغييرات: 

( يومال قبل اليوم احملدد لسريان التغيري. 21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيال بأي تغيريات مقرتحة، وذلب بفرتة ال تقل عن )
 (.وجدت إن) اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيري أي سريان قبل وحداهتم اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي وحيق
 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 
 ( أيام من سريان التغيري.8إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيال بأي تغيريات واجبة اإلشعار، وذلب قبل )

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

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

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

 ( يومال من سريان التغيري.21شعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل )اإلفصاح عن تفاصيل التغيريات واجبة اإل 
 .اإلفصاح عن مجيع التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار 

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

وق مربربن الصربربناديق املفتوحربربة املربربدة ولربربيس هنربرباك يربربوم حمربربدد لتصربربفيته. ومربربع ذلربربب، فإنربربه سربربيكون ملربربدير الصربربندوق احلربربق يف تصربربفية الصربربندوق يعتربرب  هربربذا الصربربند
بسربربرببب بالكامربربربل، إذا أصربربرببح جليربربربال أن حجربربربم أصربربربول الصربربربندوق ال يربربرب ر االسربربربتمرار يف إدارتربربربه بطريقربربربة عمليربربربة ومالئمربربربة وجمديربربربة مربربربن الناحيربربربة االقتصربربربادية أو 

ن دون احلد األدا املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد مغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنف  حجم الصندوق حدوث بع  الت
دير قبربربل هيئربربربة السربربربوق املاليربربربة وذلربربربب بعربربربد اشربربربعار هيئربربربة السربربربوق املاليربربربة أو ألي سربرببب طربربربارا آخربربربر. ويف حالربربربة مت اختربربرباذ قربربربرار بتصربربربفية الصربربربندوق، فسربربربيقوم مربربرب

 باختاذ اخلطوات التالية:الصندوق 

 ( يومال تقومييال من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلب قبل ) 



  الوحربدات املسربجلني يف تربرباريخ سربداد االلتزامربات املسربتحقة علربى الصربربندوق مربن أصربول الصربندوق وتوزيربربع املبربالغ املتبقيربة )إن وجربدت( علربربى مربالكي

 التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالب وحدات بالصندوق.

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

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

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

  الئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلب واجب االمانة جتاه يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املبادا والوجبات اليت نصت عليها
 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
 صندوقعمليات الصندوق مبا يف ذلب اخلدمات اإلدارية لل .2
 طرح وحدات الصندوق .3
التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلب فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة وصحيحة وغري  .4

 مضللة.
 جهة خارجية مبوجب أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف هبا م بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

 أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 
  احتياله أو إ اله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.الناجتة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 
  اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على عب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر

 أن يتضمن تلب السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.
  بنتائج التطبيق عند عب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن يزود هيئة السوق املالية

 طلبها.

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

عوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير صندوق من 
 . تابعة لذلبأتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سالباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

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

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



 املالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء 
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي 
 التنفيذية لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا . 
 مدير لدى مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة 

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

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

 على وعب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الرب خالل وذلب البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل
 العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احمل ، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلب كان  حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير
 .بالصندوق املرتبطة

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

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

 تقصريه أو تصرف سوء أو إ ال أو احتيال بسبب النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوال احلفت أمني يعد 
 .املتعمد

 اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ عن كذلب  مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفت عن مسؤوال احلفت أمني يعد 
 .الصندوق أصول حبفت يتعلق فيما الالزمة

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

وسيدفع أمني احلفت أي أتعاب ومصاريف . للحفت من الباطن للصندوق من تابعيه بالعمل أمينال  طرف ثالث أو أكثر أو ايعوز ألمني احلفت تكليف 
 تابعة لذلب.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

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

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلب مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفتأمني احلفت عن ممارسة  توقف (1



 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلفت أو سحبه  أمني احلفتترخيص  إلغاء (2

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفت.أمني احلفت إللغاء  منإىل اهليئة طلب  تقدمي (3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -ال تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفت قد أخ (4

 أ ية جوهرية. ذات اأهن -بناءل على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (5

فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حفت بديل وفقال لتعليمات  وفقال للفقرة )أ( من هذه املادة،إذا مارست اهليئة أيال من صالحياهتا  (ب
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفت املعزول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

( يومال األوىل من تعيني أمني احلفت البديل. وعب على أمني احلفت املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلب 60)رب أمني احلفت البديل وذلب خالل ال
 ، إىل أمني احلفت البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقال لتقدير اهليئة احمل  ضروريال ومناسبال 

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

أن عزل أمني احلفت يف مصلحة مالكي  معقول ى بشكلرأإذا  كتايبمبوجب إشعار   املعني من قبلهفت احلأمني عزل  الصندوقعوز ملدير  (أ
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلب فورال وبشكل كتايب

 (أ)لفقرة وفقال لصادر الكتايب الإلشعار اأمني احلفت  من تسلم ( يومال 30)خالل  تعيني بديل له أمني احلفت عزل إذا عب على مدير الصندوق (ب
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفت ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. وعب على أمني احلفت املعزولمن هذه 

ضروريال ومناسبال، إىل أمني احلفت البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق  البديل. وعب على أمني احلفت املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلب
 االستثمار ذي العالقة.

عن قيامه بتعيني أمني حفت بديل، وعب على مدير الصندوق العام كذلب  اإللكرتوين موقعه اإلفصاح فورال يفعب على مدير الصندوق  (ج
 عيني أمني حفت بديل للصندوق العام.اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بت

 :المحاسب القانوني  21 )

 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أنديونج، الرياض
 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق امللب فهد
 11464الرياض  2772ص.ب 
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 عليها املتعارف املراجعة ملعايري وفقال  تمت واليت هبا يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استنادال  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 من معقولة درجة على لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التزام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة يف

 للمبالغ مؤيدة أدلة على لاحلصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم بأن التأكد
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

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

 املعني، يف أي من احلاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسب القانوين تتعلق بتأدية مهامه -
 إذا مل بعد احملاسب القانوين للصندوق مستقال -
 دية مهام املراجعة بشكل مرضإذا قرر جملس إدارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلب املؤهالت واخل ات الكافية لتأ -
 إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احمل  تغيري احملاسب القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 

 .أصول الصندوق حمفوظة بواسطة أمني احلفت لصاحل الصندوق 
 .عب على أمني احلفت فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين 
 من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن عوز وال مشاعة(، )ملكيه الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 بتلب يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفت أمني أو احلفت أمني أو الباطن
 مالكال  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفت أمني أو احلفت أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان  إذا إال األصول،
 يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذه مسموحال  كان  أو ملكيته، حدود يف وذلب الصندوق، لوحدات
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

 

 



 إقرار من مالك الوحدات23)  

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

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 الشرعية ملخص الضوابط

 
 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

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

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

 
 الضوابط الشرعية:

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

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

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكاهنا  –ه أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة ل  -

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

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

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

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

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

 

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

 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حيث من املسا ة، الشركات
 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها واملتاجرة االستثمار عوز الشركات وهذه .املباحة واألنشطة األغراض ذات املسا ة الشركات: األول النوع -أ
 الربوية، والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبغ اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املسا ة الشركات: الثاين النوع -ب

 الشركات وهذه. هبا والتعامل الديون تداول يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق اخلليعة، واألفالم اجملون وشركات
 .مطلقال  بأسهمها واملتاجرة االستثمار عوز ال

 أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعامالهتا بع  يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها اليت املسا ة الشركات: الثالث النوع -ت
 :يأيت ما املسا ة الشركات من( الثالث النوع) النوع هذا بشأن اهليئة قررت وقد. إيداعال 

 :اآلتية الضوابط املسا ة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن عب: أوالل 
 فيجب احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسا ة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تلب بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذلب يلتزم ال ممن غريها عن هبا االكتفاء



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

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

 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسب حتديد من ورد وما -
 تتجاوز أال على اإلمكان حسب أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبيث الشركات أوضاع تغريت إذا: ثانيال 
 . بتغريها العلم تاريخ من يومال  تسعني االنتظار مدة
 أو كانت  سنوية للغرض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة يف يرجع: ثالثال 
 . مدققة غري أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع
 .أغراضها أو أنشطتها يف حمرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات تأسيس يف االشرتاك عوز ال: رابعال 
: املتاجرة وتعين السنوي، رحبه أي ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق: خامسال 
 لغريها كان  أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غريها، بواسطة أم بذلب نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع
 مضاربة، أم كانت  إجارة االستثمارية الصناديق يف كما  الغري ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما(  السمسرة) التوسط سبيل على
 .االستثمارية احملافت إدارة يف كما  للغري والتوكيل الغري عن الوكالة سبيل على أو

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

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

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

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

 مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 الشريعة اإلسالمية.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو الغرر أو الضرر أوغريها من احملرمات يف  .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالب الصب رأس ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط. .4
 عوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غريها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5
 وز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصول الصكوك ديونال أو نقودال فال ع .أ
 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقال فال مانع من تداوهلا. .ب
ا إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيب الديون أو النقود أو   .ت

  معال فال عوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيب األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.
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دوالر أمريكي – للمضاربة بالبضائعصندوق الراجحي   

مفتوح( - أسواق النقد)صندوق   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ )

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 مذكرة املعلومات وحمتوياهتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار

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

 

 مسؤول المطابقة وااللتزام

       

 المكلف الرئيــس التنفيذي

 عبدالعزيز السبت االسم:  االسم: محمد سالم المنجم 

 التوقيع: التوقيع:



 

 إقرار

 

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

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

 

حمتويات مذكرة وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل اهليئة أّي مسؤولية عن 
املعلومات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أّي خسارة تنتج 
عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار يف 

أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط  يف باالستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها  ينصندوق من عدمه وال تعال
 واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله.

 

من ِقبل  ةصندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملاز  هعلى أن( دوالر أمريكي –لمضاربة بالبضائع اعتماد )صندوق الراجحي لمت 
 .اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية
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 ملخص الصندوق 

 دوالر أمريكي –للمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي  الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1990ديسم   14املوافق  هرب1411مجاد األول 27  تاريخ البدء

 دوالر أمريكي العملة

  منخفضة   درجة المخاطر

 شهور 3 -لندن بالدوالرسعر الفائدة على القروض مبصارف  المؤشر اإلرشادي

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

 املضاربة بالبضائع.

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 أمريكي دوالر 1000  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لالشتراكالحد األدنى 

  
 دوالر أمريكي 2,000

 دوالر أمريكي 1,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 الحد األدنى لالسترداد

  
 دوالر أمريكي 1,000

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 
 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 

الستالم طلبات االشتراك آخر موعد 
  واالسترداد

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل

 من األحد إىل اخلميس أيام التعامل

 من األحد إىل اخلميس أيام التقويم 



 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

 يوم العمل التايل ليوم التقومي    موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

 ال يوجد   رسوم االشتراك

 % من صايف األرباح16 رسوم إدارة الصندوق

 الحفظأمين رسوم 

صفقات وأدوات أسواق  األصول يف قيمةمن سنويال  %0.0025يتحمل الصندوق رسوم حفت تعادل 
األصول لالستثمارات يف % سنويال من قيمة 0.02كما يتحمل الصندوق رسوم حفت تعادل ،  النقد

 الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.

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

 رسوم التعامل 
 األوراق وبيع شراء وعمليات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناجتة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل
 وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع واليت األسواق يف السائدة األسعار حسب املالية
 .احلفت

 أخرىرسوم 

سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم املراجعة ورسوم احلفت ورسوم النشر والرسوم 
بشرط أال يتجاوز إمجايل  االخرى، اريفرسوم واملصالإدارة الصندوق و الرقابية ومكاف ت أعضاء جملس 

من متوسط صايف  %0.25نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل واحلفت والضرائب( 
يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلب( كما يتحمل الصندوق  150,000قيمة األصول السنوية أو )

 .الرسوم الفعلية فقط

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 دوالر أمريكي –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبفت األوراق املالية للعمالء أمني احلفت

 اململكة العربية السعوديةهيئة السوق املالية يف  اهليئة

أيربربربربربربام قبربربربربربربربول طلبربربربربربربات االشربربربربربربربرتاك 
 واالسرتداد  

 مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ظرف أو حادثة من شأهنا أن تؤثر سلبال على أداء الصندوق املخاطر

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

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق لشرعيةاهليئة ا

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 واسرتدادهااأليام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار  يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 



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

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

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلب أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة علربى أهنربا   وحدة االستثمار )الوحدة(
 حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 صندوقاملدراء، املسؤولون ، املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير ال األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

 أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلب وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مالب الوحدة

مسربربربربربربربربتثمر مؤهربربربربربربربربل/ مسربربربربربربربربتثمرون 
 مؤهلون

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

هي الضوابط والنسب املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصنيف الشركات واالستثمارات كاسربتثمارات  الشرعيةالضوابط 
 متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

وعمربالت أجنبيربة وسربلع هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخربرى )أسربهم وسربندات  عقود املشتقات
وذهب( وتكون لتلب العقود املالية مدة زمنية حمددة باإلضافة إىل سعر وشربروط معينربة يربتم حتديربدها عنربد حتريربر العقربد 

(، العقربود اآلجلربة  Options(، عقربود اخليربارات )Futuresبني البائع واملشربرتي ومربن هربذه العقربود ) املسربتقبليات )
(Forwards( ( املبادالت ،)SWAPعقود مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضربوابط الشربرعية  وأي

 للصندوق.

واألفربربربراد  قصربربربرية األجربربربل و تعتربربرب  الوظيفربربربة األساسربربربية هلربربربذه األدوات إعربربرباد السربربربيولة للشربربربركات هربربربي أدوات الربربربدين  أدوات أسواق النقد
املتوافقربربة مربع الضربربوابط الشربربرعية العقربود  واحلكومربات مربربن أجربل مواجهربربة احتياجاهتربا النقديربربة قصربرية األجربربل والربربيت تشربمل

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

هربربي صربربناديق اسربربتثمارية ذات طربربرح عربربام واملوافربربق عليهربربا مربربن قبربربل هيئربربة السربربوق املاليربربة أو هيئربربات تنظيميربربة خليجيربربة و/أو  صناديق أسواق النقد
لتنظربربيم بلربربد آخربربر خاضربربع لتنظربربيم مسربرباوي علربربى األقربربل لربربذلب املطبربربق علربربى صربربناديق االسربربتثمار يف اململكربربة  أجنبيربربة وفقربربا

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

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



 :ستثمارالا صندوق( 1
 الصندوقاسم  (أ

  دوالر أمريكي –مضاربة بالبضائع   صندوق الراجحي لل

                                                                                           Al Rajhi Commodity Fund- USD    

 الصندوقوأحكام تاريخ إصدار شروط  (ب

 .م09/02/2020   بتاريخ هلا حتديث آخر إجراء ومت. .هرب 1990 ديسم  1 بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرت

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

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

 صندوق المدة  (د

 غري حمدد املدة صندوق عام مفتوح هو دوالر أمريكي –مضاربة بالبضائع صندوق الراجحي لل

 صندوقالعملة  ـ(ه

وهي اليت ستقّوم هبا استثماراته ووحداته، وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت العاملية  الدوالر األمريكيعملة الصندوق هي 
طر تذبذب الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلب التاريخ، ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غري عملة الصندوق خما

 ت عند تاريخ التحويل.سعر الصرف لتلب العمال

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

 توظيف طريق عن والسيولة املال رأس يف زيادة حتقيقصندوق استثمار مفتوح يهدف إىل  هو دوالر أمريكي –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل
 من املتحققة والسيولة العائد من معقول قدر توفري خالل من املال رأس يف مستمر منو لتحقيق املخاطر، منخفضة متاجرة عمليات يف األصول
 .املالية لراجحيل الشرعية اهليئة من املقرة الشرعية املعايري وفق وتنفذ بالدوالر األمريكي تقّيم األجل قصرية جتارية استثمارات

 USD LIBOR 3شهور /  3 -يسعى الصندوق حتقيق منو مقارب للمؤشر اإلرشادي اآليت: )سعر الفائدة على القروض مبصارف لندن بالدوالر 
MONTHSموقع الشركة  يف  ( وميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر اإلرشادي من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق
capital.com-www.alrajhi  

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

 

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


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

للمعربربايري الشربربرعية اخلاصربربة مبربربدير الصربربندوق   يربربة تربربتم يف البضربربائع بطريقربربة موافقربربةصربربفقات جتار  يف االسربربتثمار طريربربق عربربن االسربربتثمارية أهدافربربه الصربربندوق حيقربربق
منهربربا بأسربربلوب املضربرباربة الشربربرعية. والصربربفقة الربربيت تعقربربد لشربربراء جمموعربربة منوعربربة مربربن السربربلع )الربربيت تضربربم بضربربائع ومربربواد خربربام باسربربتثناء الربربذهب والفضربربة( يقصربربد 

 إعادة البيع بسعر أعلى على أساس الدفع املؤجل على مدد قصرية ومتوسطة حسب احلاجة.

  تثماراالسز تركية سياس (ج

 املالية الناحية من مالءة وذات السمعة حسنة أطراف مع املخاطر منخفضة جتارية صفقاتمراحبات و  يف الصندوق ستثمري. 
 الصندوق أصول من% 10 عن يزيد ال مبا أخرى بضائع صناديق يف االستثمار للصندوق ميكن. 
 مطابقتها بشرط الصندوق؛ اصول من% 30 يتجاوز ال مبا( الصكوك) مثل األجل قصرية املالية األدوات يف االستثمار للصندوق ميكن 

 . الصندوق ملدير الشرعية اهليئة من املعتمدة للضوابط

 . هد( أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثمارات

 حسب اسرتاتيجية الصندوق.ميكن للصندوق االستثمار يف األوراق املالية احمللية والعاملية 

  لصندوقلهـ( المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية 

اع بحتقيق زيادة مستمرة يف رأمسال املستثمرين من غري توزيع العوائد واألرباح، حيث سيتم إعادة استثمارها مع رأس املال. و سيكون هذا بأت -ز

خطط مدروسة للتعامل يف جمموعة منوعة من االستثمارات قصرية ومتوسطة األجل يف أصول مادية )سلع( يف األسواق العاملية من خالل 

 أدوات استثمار إسالمية مالئمة مطابقة للضوابط املعتمدة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق. وفيما يلي سرد ألهم مراحل القيام بالصفقة

 التجارية:

 تقييم املناخ االستثماري العام الذي بدوره حيدد املدى الزمين )األجل( للصفقة طويلة األجل أم قصرية األجل.  (1

 حتديد مستوى السيولة املناسب (2

 العميل )املشرتي( املتصف باملالءة والقوة املالية نتقاءا (3

 باآلجل.تنفيذ الصفقات من خالل الشراء احلايل للبضائع ومن مث بيعها على العميل  (4

 .توفري السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين من خالل آليات الصندوق -س

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

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

 



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

قيربود االسربتثمار املربذكورة تلربب املفربروض حسربب ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصول اليت ميكن للصندوق االستثمار هبربا غربري 
 ق.يف الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندو 

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

 % من أصول الصندوق.10كن للصندوق االستثمار يف صناديق بضائع أخرى مبا ال يزيد عن مي

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 .فقط أصوله باستثمار يكتفي و استثماراته، لتعزيز باالقرتاض يقوم ال الصندوق

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

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

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

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

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

 واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.
 دافه االستثماريةعدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غري ضرورية تتعلق بأه 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

  املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلهورية اليت يكون الصندوق طرفها فيها 
  اإلشراف، ومىت كان ذلب مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار 
  األموال االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام )جلنة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسيل

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

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



 اديالسترشر المؤشا (ل

  ( USD LIBOR 3 MONTHSشهور /  3 -سعر الفائدة على القروض مبصارف لندن بالدوالر هو املؤشر االسرتشادي للصندوق

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 .يوجد ال

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  املخرباطر، وتبعربال لربذلب عربب علربى مربالكي الوحربدات أن يكونربوا علربى بينربه مربن املخرباطر الرئيسربة الربيت قربربد  مربنخف يعترب  الصربندوق صربندوق اسربتثمار
 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

  األداءلربربيس هنربرباك تأكيربربد أن األهربربداف االسربربتثمارية للصربربندوق سربربوف تتحقربربق وذلربربب ألن ظربربروف السربربوق وطربربرق التربربداول يف تغربربري مسربربتمر كمربربا أن 
 ال يعت  ضمانال لألداء املستقبلي.  أو املؤشر االسرتشادي للصندوق للصندوق السابق

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

  بنكيةال يعت  مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أنعب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار. 
  ،بربه  اشربرتكواأقل من السعر الربذي وقد يكون مبلغ االسرتداد عب على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءال من أو كامل استثمارهم

 قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات اسرتداد املبلغ الذي استثمروه يف الصندوق.. وقد تنخف  الصندوقيف 

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة 

 :التايلعلى  تشتمل وال تنحصراملخاطر واليت  عواملالصندوق هذا االستثمار يف  االعتبار قبليف  عب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني

 مخاطر أسواق السلع
بشراء السلع املناسبة من موردين  مبا أن صفقات الصندوق مجيعها تبدأ باستالم وعد غري ملزم من طرف راغب يف التمويل، عندها يقوم مدير الصندوق 

بربح حمدد. إال أنه ويف حاالت نادرة جدال قد ال يوىف  الصندوق آجالل على الطرف الواعد بالشراءمعتمدين يف أسواق السلع العاملية، ومن مث يبيعها مدير 
 السوق بسعرها يف حينه والذي ميكن أن يكون أقل مما اشرتيت به.    الطرف الواعد بوعده، عندها يضطر مدير الصندوق إىل إعادة السلع للمورد أو بيعها يف

 مخاطر أسعار الفائدة
ستؤدى إىل تباينات يف  الفائدة  ، فإن أي تغريات يف سوق أسعار جتعله يتأثر بأسعار الفائدة. وعليه (بضائع، صكوك)إن طبيعة استثمارات الصندوق  

  .يديرها الصندوق اليتوكذلب بشكل غري مباشر نتيجة للتغري يف تقييم األصول   عائد الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح
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 العمالتمخاطر 
استثمارات الصندوق من  ينطوي االستثمار يف الصندوق على بع  املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام

 أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. شأنه
 مخاطر االئتمان

املستحقات أو االلتزامات املرتتبة  يف سداد (املشرتى باألجل يف عمليات الصندوقاملتمول أو )تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر  
 عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيال.

 المخاطر االقتصادية
دوق. وعليه؛ فإن أي تغيريات الصن ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجلغرايف لألسواق اليت يستثمر فيها

 معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. 
 مخاطر عدم الشرعية

الشرعية الصادرة عن اهليئة الشرعية  لضوابطتتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أرباح بع  الصفقات يف حال كون التنفيذ مت بطريقة خمالفة ل
 اخلاصة مبدير الصندوق.

 مخاطر السيولة
املسرتدة يف أي يوم تقومي تعادل  يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة أو إذا كانت قيمة الوحدات

 وق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصند10
 المخاطر القانونية

الشربركات الربيت اسربتثمر فيهربا  وتربأيت تلربب املخرباطر مربن ,قد تواجه الشركات بع  املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتربزام بتطبيربق األنظمربة واإلجربراءات القانونيربة
 مخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.الصندوق واحتمالية تعرضها لل

 المخاطر السياسية

 أخرى. احلكومات أو احلروب أو يف حال تغيري القوانني يف تلب البلدان أو أي خماطر سياسية بتغيريأداء الصندوق قد يكون متأثرا 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

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

 المصالح تضارب مخاطر

 يف الصربندوق مربدير قربرارات علربى تربؤثر قربد شخصربية مصربلحة بسرببب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر هذه تنشأ
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ

 الُمصِدر مخاطر

 نربربوع علربربى سربربلبا تربربؤثر الربيت احملربربددة السياسربربية أو االقتصربربادية الظربروف يف والتغربربريات النظربربري، /املقابربربل الطربربرف أو للُمصربدر املاليربربة الظربربروف يف التغيربربريات وتشربمل
 وسربعر الصربندوق أداء تربأثر وبالتربايل أسربهمه قيمربة اخنفرباض إىل يربؤدي قربد ممربا املصربدر بوضربع يتربأثر األصربل ذلب إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني
 .سلبا الوحدة



 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر  مراعاةمع  االشرتاك بالصندوق، الصفة هبذه اململكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص يحيق أل
 يف االستثمار طريق عن للصندوق احملدد املخاطر مستوى مع متناسب املال رأس يف منو لتحقيقيستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون  املرتبطة هبا
  .بالبضائع املضاربة

 األرباح توزيع سياسة (ب

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

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2018ديسمبر  31 - %التراكمي العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

124.00 7.50 5.44 2.11 

 

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

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

2.11% 1.53% %1.71 %0.98 %0.97 %1.16 %1.42 %1.21 %1.08 %1.37 

 

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

 % السنوي األداء
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق %0.97 %0.98 %1.71 %1.53 %2.11

 اإلرشاديالمؤشر  %0.13 %0.33 0.77% 1.28% 2.39%
 



 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

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

  لصندوقا تقارير( 5

موقعنربربربا االلكربربربربرتوين  ل لربربربب مربربربن خربربربالوذ مقابللربربربى نسربربربخ مربربربن هربربربذه القربربربوائم دون احملتملربربربني احلصربربربول عيسربربربتطيع مربربربالكي الوحربربربدات االسربربربتثمارية واملسربربربتثمرين 
capital.com-www.alrajhi  

 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

 يوم من كل صفقة. 15خالل 
 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
 ام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التغيري قبل سريانه وفقا لنوع التغيري واملدة احملددة يف اإلشعار بأي تغيري يف شروط وأحك

 الئحة صناديق االستثمار.
 اإلشعار بأي تغري يف جملس إدارة الصندوق 
 لية ومعلومات أداء الصندوق عند احلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفع

 طلبها
  يوما تقومييا، خبالف األحداث اليت تنص عليها الشروط  21االشعار برغبة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن

 املعلومات عليها. ومذكرةواألحكام 
 ندوق، إال يف حالة مت االتفاق مع مالب الوحدة على أوقات خمتلفة أو تعذر ذلب يف شروط وأحكام الصالسرتداد يف األوقات احملددة دفع عوائد ا

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

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 اآلتي:يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على 

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

 باستثناء تلب احلاالت الناجتة عن اإل ال اجلسيم أو التعدي أو التقصري.
 فيما عدا خسارة مالب الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالب الوحدات مسؤوالل عن ديون والتزامات الصندوق. 
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 أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيها اإلشعارات /يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان ال يدي و
يتم إعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالب الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على وكشوفات احلساب املتعلقة باستثماراهتم وأن مدير الصندوق 

الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق مالب مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد 
باالستثمارات أو تلب اليت تنشأ عن عدم قدرة مالب الوحدة على الرد أو التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف 

 احلساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.
  سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلب القوانني دون أن يكون هناك أي التزام إذا كان مالب الوحدات خاضعال لقوانني

 على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

دوق بالكامل، يعت  هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصفيته. ومع ذلب، فإنه سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصن
بب حدوث بع  إذا أصبح جليال أن حجم أصول الصندوق ال ي ر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق دون احلد األدا املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد مالتغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنف  حجم الصندوق 
م مدير الصندوق باختاذ اخلطوات املالية وذلب بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارا آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو 

 التالية:

 ( يومال تقومييال من تاريخ 21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلب قبل )
 التصفية.

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

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

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية آلية مدير الصندوق بوجوديقر 

 

 

 

 



 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

 ، يوزع الربح على النحو اآليت:املصروفاتيف حال حتقق األرباح بعد حسم  -ج

 الصندوق أصول صايف من% 1 السنة يف الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط األرباح، صايف من% 16 الصندوق مدير حصة. 

 وحدات من ميلب ما حبسب كل  للمستثمرين يكون ذلب بعد تبقى ما. 

التفربربريط، يف حالربة اخلسربربارة فربإن مربربدير الصربندوق يضربربيع عليربه جهربربده وعملربربه، وال يتحمربل شربربيئال مربن خسربربارة املربال إال يف حربربال التعربدي أو اإل ربربال أو  -ح
 وتكون اخلسارة على املستثمرين حبسب استثماراهتم.

 رسوم الحفظ

كمربربا يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربت ،  صربربفقات وأدوات أسربربواق النقربربد األصربربول يف قيمربربةمربربن سربربنويال  %0.0025يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربت تعربربادل 
 أخرى.% سنويال من قيمة األصول لالستثمارات يف الصكوك أو أي أوراق مالية 0.02تعادل 

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

 الضرائب

 ألطربربراف تربربدفع الربربيت الرسربربوم أو الصربربندوق مربربع امل مربربة العقربربود أو الصربربندوق علربربى فرضربربها يربربتم أخربربرى ضربربرائب وأي املضربربافة القيمربربة ضربربريبة الصربربندوق يتحمربربل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظري أخرى

 رسوم التعامل

السربائدة يف األسربواق  األسربعاروعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسربب وأدوات أسواق النقد رسوم الناجتة عن صفقات العموالت و اليتحمل الصندوق 
 واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفت.

 رسوم أخرى

دارة سربربربيتحمل الصربربربندوق املصربربرباريف الالزمربربربة والفعليربربربة إلدارتربربربه، رسربربربوم املراجعربربربة ورسربربربوم احلفربربربت ورسربربربوم النشربربربر والرسربربربوم الرقابيربربربة ومكافربربرب ت أعضربربرباء جملربربربس إ
 %0.25االخربرى، بشربرط أال يتجرباوز إمجربايل نسرببة املصربروفات األخربرى )باسربتثناء مصرباريف التعامربل واحلفربت والضربرائب(  اريفرسوم واملصربالالصندوق و 

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

 

 

 



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

 السنة يف الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط ، األرباح صايف من% 16 الصندوق مدير حصة اإلدارة  رسوم
 الصندوق أصول صايف من% 1

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

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

 أتعاب احملاسب القانوين املستقل
يومي تراكميا مبلغ ثابت على أساس سنوي  وحتسب بشكل ،  سنويال  لاير 35,000   أقصى حبد

  ويدفع كل سته اشهر

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

 وتدفع يف هناية العام

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

 مصاريف التوزيع
بشكل يومي  ملحتو تقديري على أساس سنوي  بلغحتتسب كم سنويال  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام تراكميال 

 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أساس على مئوية كنسبة  حتتسب رسوم مصاريف احلفت و خدمات احلفت

 ضريبة القيمة املضافةل*مجيع الرسوم أعاله غري شاملة 
 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 

 يوجد ال

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد

 



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

دوالر  مليون 10 يعادل الصندوق وحجم دوالر أمريكي 100,000 املستثمر املبلغ أن بافرتاض أعاله املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال
 %.5 يعادل املالية السنة هناية يف احملقق والعائد أمريكي

 إجمالي اصول الصندوق
بالدوالر رسوم ومصاريف الصندوق 

 األمريكي
بالدوالر رسوم ومصاريف المستثمر 

 األمريكي

 - - رسوم االشرتاك

 رسوم احلفت

 (0.006% يعادل احلفت رسوم متوسط أن افرتاض على)
630 6.30 

 160 16,000 مكافاة اعضاء جملس االدرة املستقلني

 98 9,800 رسوم  مراجع احلسابات

 133.33 13,333.33 مصاريف التوزيع

 20 2,000 الرسوم الرقابية

 14 1,400 رسوم تداول

 431.63 43,163.33 *جمموع الرسوم واملصاريف السنوية

 105,000 10,500,000 % + رأس املال5العائد االفرتاضي 

 104,568 10,456,837 صايف األصول قبل خصم رسوم االدارة

 4,568 456,837 صايف الربح قبل خصم رسوم اإلدارة

 767.49 76,749  رسوم ادارة الصندوق

 103,800.88 10,380,088 صايف االستثمار االفرتاضي هناية السنة املالية

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



 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل و تقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

 سيتم التقومي يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر مل ذاإ .إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم .ه
 .متوفر إغالق سعر اخر اعتماد

 حال يف .املعلنة وحداهتا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق يف االستثمار حالة يف .و
 .عنه معلن سعر خرآ اعتماد سيتم به، املستثمر للصندوق بالنسبة التقومي أيام اختالف

 الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب سيتم ،املراحبة بالبضائع، استثمارات يف حسابات إسالمية و املنتجات املركبة االسالمية حالة يف .ز
 .للصفقة  مسيةاإل للقيمة وإضافته

 .القيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح املستحقة للصكوك حىت يوم التقومي احتساب سيتم الصكوك، حالة يف .ح

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

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

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

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

 املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

 على مقسومة (املرتاكمة املصروفات ناقصال  املستحقات ناقصال  األصول إمجايل): التالية املعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صايفيتم حساب 
 مقومة استثمارات وأي األمريكي بالدوالر الصندوق أصول قيمة صايف تقومي ويتم. العالقة ذي التقومي يوم يف القائمة الصندوق وحدات عدد إمجايل

 .التقومي تاريخ يف السائدة الصرف بأسعار الدوالر األمريكي بعملة تقوميها إعادة يتم األخرى بالعمالت

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم يف مساءل  اخلامسة الساعة قبل الشركة عقومو  تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم



 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 .م1990 ديسم  14 املوافق هرب1411األول مجاد 27عمله يف  الصندوق بدأ وقد املدة حمدد غري مفتوح صندوق يعت  الصندوق

 .ال يوجد حد أدا لبدء عمل الصندوق 

 دوالر أمريكي 1000سعر الوحدة عند بداية الطرح  يساوي 

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

بسعر  (اخلميس إىل األحد من)يوميال تعامل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم والتحويل يسمح باالشرتاك واالسرتداد 
من  الساعة اخلامسة مساءل  والتحويل قبل. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد التعاملالوحدة املعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم 

 .عاملالسابق ليوم التيوم العمل 

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

واحلد أمريكي  دوالر 1,000للرصيد  واحلد األدا لالشرتاك اإلضايف ، وهو احلد األدا  أمريكي دوالر 2,000احلد االدا لالشرتاك يف الصندوق 
 لل امج االدخارية واالستثمارية. النسب هذه خف  الصندوق ملدير وعوز، أمريكي دوالر 1,000االدا لالسرتداد 

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

الوحربربدات املسربربرتدة للمسربربتثمرين يف يربربوم العمربربل التربربايل ليربربوم التقربربومي، وقربربد يتربربأخر الربربدفع عربربن هربربذا اليربربوم حبربربد أقصربربى )أربعربربة أيربربام بعربربد يربربوم  الربربدفع ملالربرببسربربيتم 
 اإلعالن(، أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص املناسبة لتحويل الوحدات متوفرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

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

 املعين فقط.

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق ـ(ه

، امل مربة لصاحل املستثمرين بالصربندوق ق النقداسو أ صفقاتو  أموال االكتتاب املستلمة خالل فرتة الطرح األوىل سيتم استثمارها يف صناديق أسواق النقد
إىل احلربد األدا املطلربوب أو الوقربت احملربدد لبربدء ، إىل حربني الوصربول خربارج اململكربة ةرقابية مماثلربة للمؤسسربمع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة 

 .عمل الصندوق



 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .ال يوجد حد أدا لبدء عمل الصندوق 

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

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

ءات النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدا املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجرا
 قرة الرابعة من مذكرة املعلومات.إهناء الصندوق وفقال إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الف

 .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 ذلب -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 عام بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -
عربوز ملربدير الصربندوق تأجيربل .الصربندوق أصربول قيمربة صربايف إىل نسرببة مهمربة أهنربا معقربول بشربكل الصربندوق مربدير يربرى الربيت الصربندوق أصربول إىل بالنسرببة أو

تلبيتهربا يف اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التربايل. وحيربدث ذلربب، إذا بلربغ إمجربايل نسرببة مجيربع طلبربات االسربرتداد ملربالكي الوحربدات واملطلربوب 
 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10) أي يوم تعامل

جملربس إدارة حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبربار املربدة الضربرورية واملرب رات ومراجعربة التعليربق مربع يف 
هيئربة السربوق  وأمني احلفت بصورة منتظمربة. كمربا سربيتم إشربعار هيئربة السربوق املاليربة ومربالكي الوحربدات فربورا بربأي تعليربق مربع توضربيح أسربباب التعليربق، وإشربعار
ين ملربدير الصربندوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة يف اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلربب يف املواقربع اإللكربرتو 

 واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 أو املاليربة السربوق هيئة للوائح خمالفة االشرتاك هذا على يرتتب أنه الصندوق مدير رأى حال يف الصندوق يف اشرتاك طلب أي رف  الصندوق ملدير وحيق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة حيقق االشرتاك طلب رف  كان  إذا أو األموال غسل مكافحة نظام

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

ويتم معاملة كل طلب على حدة حبيث إذا  الطلب استالم أولويةيف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
دمي % سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلباهتم قبل املوعد النهائي لتق10جتاوز إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد 

صندوق، فعندئذ عب اسرتداد بال لالستمرار. فإذا اخنفضت قيمة الوحدات عن احلد األدا املطلوب  األسبقية حبسبالتعليمات اخلاصة باالسرتداد 
 وحدات املستثمرين بالكامل



  :خصائص الوحدات( 8

شربربكل  عربربوز ملربربدير الصربربندوق أن ُيصربربدر عربربددال غربربري حمربربدود مربربن الوحربربدات متسربرباوية القيمربربة تكربربون مجيعهربربا مربربن فئربربة واحربربدة. ويكربربون االشربربرتاك يف الصربربندوق علربربى
 وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

ور بإعداد تقارير مالية سنوية واليت تتضمن القوائم املالية السنوية الراجعة وسيتم االنتهاء من إعداد التقارير السنوية وإتاحتهربا للجمهرب الصندوق مدير سيقوم
كما يقوم الصربندوق أيضربال بإعربداد تقربارير ماليربة أوليربة والربيت تتضربمن القربوائم املاليربة   ن هناية السنة املالية للصندوق،م يومال ( 70) سبعني خالل مدة ال تتجاوز

  يومال من هناية فرتة التقرير. (35) مخسة وثالثون من إعدادها وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز نتهاءاالي وسيتم األولية بشكل نصف سنو 

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 يتم أخرى تواصل وسيلة أي خالل من أو( اإللكرتوين ال يد أو/و ال يدي العنوان) للمستثمر املسجل العنوان على بالصندوق اخلاصة اإلشعارات ترسل
 تاريخ من تقومييال  يومال  (45) وأربعون مخسة فرتة خالل وذلب اإلشعار أو التقارير يف أخطاء أية اكتشاف حال يف الصندوق مدير إخطار وعب. اعتمادها
 .وحامسة هنائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلب وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلب إرسال

 .1993-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

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

بدون مقابل بناءل على استالم طلب خطي  (ال يد اإللكرتوينيتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على )العنوان ال يدي و/أو 
 منهم بذلب. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

أعضرباء مربن بيربنهم عضربوان مسربتقالن ينطبربق علربيهم التعريربف الربوارد يف قائمربة املصربطلحات  اربعربة يشربرف علربى الصربندوق جملربس إدارة مكربون مربن -1
 التالية أمسائهم:املستخدمة يف لوائح اهليئة، ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء 

 (مستقل غير عضو) -خان سعيد أسعد /السيد 
  عضو غير مستقل( -الشيخ/ أنس بن عبداهلل العيسى( 
 )السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل 

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


 )السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 )عضو غير مستقل( -خان سعيد السيد/ أسعد
عامال يف العمل املصريف  15 ة قوامها لدى إدارة االصول. السيد أسعد خان يتمتع خب رئيس احللول االستثمارية يشغل منصب السيد/ اسعد خان

 SAIB BNPم ، وقبربل ذلربب كربان يعمربل بشربركة 2011خربان بشربركة الراجحربي املاليربة يف ديسربم   أسربعد وإدارة األصربول. وقربد التحربق السربيد/
Paribas  يف وظيفربربة كبربربري مربربدراء احملفظربربة ورئربربيس لقسربربم الربربدخل الثابربربت وصربربناديق األصربربول املتعربربددة واحملربربافت الربربيت تربربتم إدارهتربربا وفقربربال لتقربربدير مربربربدير

مربربربل احملفظربربربة. وقربربربد عمربربربل السربربربيد/خان أيضربربربال كمربربربدير حمفظربربربة السربربربتثمار عقربربرباري لربربربدى إدارة اخلزينربربربة ببنربربربب اخللربربربيج الربربربدويل يب إس سربربربي، البحربربربرين. وحي
،  السربربربربيد/خان، درجربربربربة املاجسربربربربتري يف إدارة األعمربربربربال ودرجربربربربة البكربربربربالوريوس يف إدارة األعمربربربربال )مرتبربربربربة الشربربربربرف( يف املاليربربربربة،من معهربربربربد إدارة األعمربربربربال 

م. وقربد عمربل أيضربال كعضربو جملربس إدارة لربدى 2002يف عربام  CFAالباكستان. وقد مت منح السيد/ خان ترخيص حملربل مربايل مربرخص  -كراتشي
 م.2009-2007ني االستثماريني البحرينية خالل الفرتة مجعية املهني

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

، حيمربل شربهادة املاجسربتري مربن املعهربد العربايل للقضرباء 2010منربذ شربهر سرببتم   أمربني اهليئربة الشربرعية ومربدير اإلدارة الشربرعية بشربركة الراجحربي املاليربة
عمل يف الرقابة الشرعية مبصرف الراجحي، كما عمل يف  سالمية، وحيمل بكالوريوس الشريعة من اجلامعة نفسها،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإل

جامعة اإلمام حممد بربن سربعود اإلسربالمية، لربه مسربا ات يف جمربال االستشربارات الشربرعية وهربو عضربو يف اجلمعيربة الفقهيربة السربعودية، وشربارك يف عربدد 
 من الندوات واملؤمترات.

 خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل(السيد/ 

يعمربربربل يف وظيفربربربة مستشربربربار اقتصربربربادي يف وحربربربدة االحتربربرباد النقربربربدي مبجلربربربس التعربربرباون لربربربدول اخللربربربيج العربيربربربة منربربربذ شربربربهر يوليربربربو    السربربربيد/ خالربربربد آل الشربربربيخ
، حيمربربل شربربهادة املاجسربربتري يف االقتصربرباد وبكربربالوريوس احملاسربرببة مربربن جامعربربة امللربربب سربربعود. هربربذا وقربربد عمربربل كمستشربربار اقتصربربادي يف كربربل مربربن 2008

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

 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(

. وقبربل التحاقربه بصربندوق 2016السيد/ فراس السعيد يشغل منصب نائب املدير العام لالستثمار واخلزينة لدى صندوق التنمية الزراعية منذ عام 
عربربام يف االدارة املاليربربة  15املاليربربة واالستشربربارية لربربدى شربربركة سربربدرة املاليربربة ولديربربه خربرب ة تزيربربد عربربن  التنميربربة الزراعيربربة عمربربل السربربيد فربربراس كربربرئيس للخربربدمات

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

 

 

 



 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

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

 شأن أي يف لقرارات االستثماريةل ال وفقالعقود امل مة وال يشمل ذلب  ،للصندوق، وعقود تقدمي خدمات احلفت على عقود تقدمي خدمات اإلدارة
 .استثمارات قام هبا الصندوق أو سيقوم هبا يف املستقبل

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

 .االستثمارعليها يف الئحة صناديق املتطلبات املنصوص  - املثال ال احلصر على سبيل -، ويشمل ذلب القوانني واألنظمة واللوائح ذات العالقة
إفصاحات تتعلق  يتضمن أم غريه(كان عقدال أسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر التأكد -

 .الئحة صناديق االستثمار أحكام التأكد من توافق ما سبق معإضافة إىل  ،بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام
 وأحكام الصندوق وشروط الئحة صناديق االستثمارألحكام  حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقال  من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا التأكد -

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

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

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

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

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

 لتزاماتها اإلدارة جملس عضو يراعي سوف احلاالت هذه ويف .الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف حمتمل عارضت على ينطوي موقف
 درجة إىل وحرص نية وحسن بأمانةبالعمل  ومسؤوليته كعضو جملس إدارة بالصندوق وذلب رهدو حسب  املعنيني الوحدات مالكي مصاحل حيقق مبا بالتصرف
 سوف التصويت تطلبت اليت احلاالت ويف املصاحل يف حمتمل ارضتع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال جتاه التزاماته لإغفا دون عمليال  ممكنة
 يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق املعلومات مذكرة إعداد اريخت إىل أنه علما جملس اإلدارة وجوب ذلب.أعضاء التصويت إذا رأى  عن العضو ذلب ميتنع
 بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق ومصاحل الصندوق.  قمتحق تعارض

 

 



 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

اإلدارة قربربد يكربربون هلربربم عضربربويات مماثلربربة يف صربربناديق اسربربتثمارية أخربربرى، و عتهربربد مربربدير الصربربندوق لبيربربان  يربربدرك املسربربتثمر يف هربربذا الصربربندوق أن أعضربرباء جملربربس
مجيع أمساء الصناديق االستثمارية املربدارة مربن قبربل الشربركة الربيت حيربل فيهربا أحربد أو مجيربع أعضرباء جملربس اإلدارة. اجلربدول التربايل  –من حني آلخر  –وحتديث 

 احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية.يوضح عضويات أعضاء جملس اإلدارة 
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هلل 
بدا

س ع
/ أن

شيخ
ال

سى
العي

 

سعد
أ

 
عيد

س
 

بن  خان
لد 

 خا
يد/

الس
شيخ

ل ال
م آ

راهي
إب

 

ح 
صال

بن 
س 

فرا
عيد

الس
 

     )الريال السعودي(صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع 

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول

     صندوق الراجحي احملافت متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية

     صندوق الراجحي لألسهم العاملية

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربرباح )أسربهم منطقربة الشربرق 
 األوسط ومشال أفريقيا(

    

     لقطاع املواد األساسيةصندوق الراجحي 



صربربربربربربندوق الراجحربربربربربربي إم إس سربربربربربربي أي ملؤشربربربربربربر األسربربربربربربهم السربربربربربربعودية متعربربربربربربدد 
 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 )

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

يعمربربل رئيسربربال للهيئربربة مربربام حممربربد بربربن سربربعود اإلسربربالمية، و حصربربل الربربدكتور صربرباحل علربربى الشربربهادة اجلامعيربربة وشربربهادة املاجسربربتري والربربدكتوراه مربربن جامعربربة اإل 
 البحرين –الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني التعاوين، وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعاون اخلليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

حممربد بربن سربعود اإلسربالمية، ويعمربل حاليربال قاضربربي  حصربل الربدكتور سربليمان علربى الشربهادة اجلامعيربة وشربهادة املاجسربتري والربدكتوراه مربربن جامعربة اإلمربام
 .استئناف يف اجمللس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(

م حصل الربدكتور سربعد علربى الشربهادة اجلامعيربة واملاجسربتري والربدكتوراه مربن جامعربة اإلمربام حممربد بربن سربعود اإلسربالمية، ويعمربل حاليربال )أسربتاذ( يف قسرب
هيئربربة كبربربار  سربربابق لربربدى ، وهربربو عضربربوالسربربعودية الفقهيربربة للجمعيربربة ورئيسربربال  الريربرباض -كليربربة الشربربريعة جبامعربربة اإلمربربام حممربربد بربربن سربربعود اإلسربربالميةالفقربربه يف  

 .العلماء باململكة العربية السعودية

 

 

 



 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

 .يعةالشربربر دراسربربة ومراجعربربة شربربروط وأحربربكام الصنربربدوق وأهربربدافه وسياسربرباته االسربربتثمارية، للتأكد من تقيدهربربا بأحربربكام  .1
 تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية. .2
 خالل إدارته الستثمارات الصندوق.على مدير الصندوق التقيد هبا  عبحتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت  .3
 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4
 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية احملددة. .5

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

 االستشارات الشرعيةال حيمَّل الصندوق أي تكاليف مقابل 

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

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

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

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

 له فقط.على أرباب املال وخيسر املضارب جهده وعم
 

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

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

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

 هذه احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.
 



 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

 امه.النوع األول: الشركات املسا ة ذات األغراض واألنشطة املباحة. وهذه الشركات عوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحك -ث
واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، النوع الثاين: الشركات املسا ة ذات األغراض  -ج

شركات وشركات اجملون واألفالم اخلليعة، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا. وهذه ال
 لقال.ال عوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها مط

اضا أو النوع الثالث: الشركات املسا ة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بع  تعامالهتا أمور حمرمة، مثل تعاملها بالربا اقرت  -ح
 إيداعال. وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من الشركات املسا ة ما يأيت:

 املتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسا ة الضوابط اآلتية:أوالل: عب أن يراعى يف االستثمار و 

إن جواز التعامل بأسهم تلب الشركات مقيد باحلاجة، فإذا وجدت شركات مسا ة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب  -
 االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلب.

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

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

أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلب حملرم أم عن غري ذلب. وإذا مل يتم اإلفصاح عن بع  اإليرادات فيجتهد يف معرفتها، ويراعى 
 يف ذلب جانب االحتياط.

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

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

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

 م يف أنشطتها أو أغراضها.رابعال: ال عوز االشرتاك يف تأسيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمر 

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



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

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

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

يف ملكية موجودات مشروع معني تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصال شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو 
 أو نشاط استثماري خاص، وذلب 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:  

 لراجحي املالية.أن يكون الصب جمازال من اهليئة الشرعية لشركة ا .1
تكون  أن حيكم الصب أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغريها، وأن .2

 مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية. أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو الغرر أو الضرر أوغريها .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالب الصب رأس ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط. .4
 عوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غريها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5
 أو نقودال فال عوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. إذا كانت أصول الصكوك ديونال  .أ
 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقال فال مانع من تداوهلا. .ب
أو النقود أو  ا  إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تصكيب الديون .ت

  معال فال عوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيب األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.
 

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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



 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس ، طريق امللب فهد

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

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

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

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

 م 31/12/2018السنة المنتهي في  البند

 556,701,472 الدخل

 167,406,918 املصاريف

 10,556,714 الزكاة

 378,737,840 صايف الدخل

 

 

 

 

 

 

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


 

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

 أسمائهم:الصندوق من األعضاء التالية مدير يتكون مجلس إدارة 
 رئيس مجلس اإلدارة - بد اهلل بن سليمان الراجحي 

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

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

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

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

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

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

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

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

 
  عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 



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

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

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

 االستثمار
  إدارة االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ جملس

 الصندوق بأي خمالفات جوهرية
 لة مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرتداد حمتم 
  حاجة لذلب. 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

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

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

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

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



 على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياهتا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ح
 على وعب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الرب خالل وذلب البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل
 العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احمل ، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلب كان  حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير
 .بالصندوق املرتبطة

 :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 امللب طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكرتوين ال يد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

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

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 أصول حفت خيص ما يف اإلدارية التدابري مجيع واختاذ الوحدات مالكي مجيع عن نيابة الصندوق أصول ومحاية حفت عن املسؤول هو احلفت أمني
 الصندوق.

 

mailto:clientservices@albilad-capital.com
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 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

 .حيق ألمني احلفت تكليف أي طرف ثالث للقيام جبزء من مهام أمني احلفت 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 اآلتية حال وقوع يف مناسبال تراه  أو اختاذ أي تدبري مدير الصندوقاملعني من فت احلللهيئة عزل أمني  (ج

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلب مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط احلفتأمني احلفت عن ممارسة  توقف (6

 من قبل اهليئة. تعليقه أويف ممارسة نشاط احلفت أو سحبه  أمني احلفتترخيص  إلغاء (7

 ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفت.أمني احلفت إللغاء  إىل اهليئة منطلب  تقدمي (8

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -ال تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفت قد أخ (9

 أ ية جوهرية. ذات اأهن -بناءل على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (10

فيجربب علربى مربدير الصربندوق املعربين تعيربني أمربني حفربت بربديل وفقربال لتعليمربات  صالحياهتا وفقال للفقرة )أ( من هذه املربادة، إذا مارست اهليئة أيال من (د
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفت املعزول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

( يومال األوىل من تعيني أمني احلفت البديل. وعب على أمني احلفت املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلربب 60)رب خالل الأمني احلفت البديل وذلب 
 ، إىل أمني احلفت البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقال لتقدير اهليئة احمل  ضروريال ومناسبال 

 واستبداله: لحفظا أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أن عربربربزل أمربربربني احلفربربربت يف مصربربربلحة مربربربالكي  معقربربربول ى بشربربربكلرأإذا  كتربربربايبمبوجربربربب إشربربربعار   املعربربربني مربربربن قبلربربربهفربربربت احلأمربربربني عربربربزل  الصربربربندوقعربربربوز ملربربربدير  (د
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلب فورال وبشكل كتايب

 (أ)لفقربرة وفقربال لصربادر الكتربايب الإلشربعار اأمربني احلفربت  من تسربلم ( يومال 30)خالل  تعيني بديل له أمني احلفت عزل إذا عب على مدير الصندوق (ه
تسربربهيل النقربربل السربربلس للمسربربؤوليات إىل أمربربني احلفربربت ل مربربدير الصربربندوقالتعربرباون بشربربكل كامربربل مربربع  املربربادة. وعربربب علربربى أمربربني احلفربربت املعربربزولمربربن هربربذه 

حيثمربربا كربربان ذلربربب ضربربروريال ومناسربرببال، إىل أمربربربني احلفربربت البربربديل مجيربربع العقربربود املرتبطربربة بصربربربندوق  البربربديل. وعربربب علربربى أمربربني احلفربربت املعربربزول أن ينقربربربل،
 االستثمار ذي العالقة.

عربربربن قيامربربربه بتعيربربني أمربربربني حفربربت بربربربديل، وعربربربب علربربى مربربربدير الصربربندوق العربربربام كربربربذلب  اإللكربربرتوين موقعربربربه اإلفصربربرباح فربربورال يفعربربب علربربربى مربربدير الصربربربندوق  (و
 وق عن قيامه بتعيني أمني حفت بديل للصندوق العام.اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للس



 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 اسم الموزع.  أ(

 شركة دراية المالية

 المسجل وعنوان العمل للموزع. العنوان  ب(

 الرياض -شارع العليا العام
  الدور الثاين -مركز العليا 
 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 

 
 الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.  ج(

 08109 – 27ترخيص رقم 

 د( وصف األدوار األساسية ومسؤوليات الموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.

 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 ممكنة من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملوزع (1
 مسمى املوزع املستثمرين. تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر هبا بشكل جتميعي حتت (2
إلرهاب القيام جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على املستثمرين واليت تشتمل على منوذج اعرف عمليب ومنوذج مكافحة غسل األموال ومتويل ا (3

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

 استفسارات وطلبات املستثمرين، وتقدمي التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.
 حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5
 ل ودقة الشروط واألحكام اليت تقدم للعمالء وأي حتديثات وتغيريات عليها.التأكد من اكتما (6
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 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يونج إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية
 طريق امللب فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 
 العربية السعوديةاململكة 

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

 عليها املتعارف املراجعة ملعايري وفقال  تمت واليت هبا يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استنادال  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 مربن معقولربة درجربة علربى لللحصربو  املراجعربة لأعمربا تنفيربذو  وختطربيط ملهنربةا أخالقيربات مبتطلبربات احملاسربب التربزام تطلرببت والربيت السربعودية العربيربة اململكربة يف

 للمبربالغ مؤيربدة أدلربة علربى لاحلصربو  بربإجراءات القيربام أيضربا القربانوين احملاسربب مسربؤوليات تضربمن. تيربةهر اجلو  األخطرباء مربن خاليربة املاليربة القربوائم بربأن التأكربد
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

 : ىمعلومات أخر( 17

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

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

 ال يوجد

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة  .بنفسه ماله زكاة استخراج املستثمر يتوىل
  .التنفيذيةلنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته القيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبة بشكل منفصل وفقال ل

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

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

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


يومال من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال  21وال تزيد عن 
ُقرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات في

ما يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا امل
 اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.

أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .7
 ات الصندوق.% على األقل من وحد25أكثر، الذي ميتلب منفردال أو الذين ميتلكون جمتمعني 

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

عه يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موق .9
اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية  تداول  ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني 

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5احلفت مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 تلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصابال قانونيال.الذين مي

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

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق يعتربرب  هربربذا الصربربندوق مربربن الصربربناديق املفتوحربربة املربربدة ولربربيس هنربرباك يربربوم حمربربدد لتصربربفيته. ومربربع ذلربربب، فإنربربه سربربيكون ملربربدير الصربربندوق احلربربق يف تصربربفية الصربربن
بب حربدوث بسرببالكامل، إذا أصبح جليال أن حجم أصول الصندوق ال ي ر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصربادية أو 

ن قبل هيئربة دون احلد األدا املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد مبع  التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنف  حجم الصندوق 
الصربندوق باخترباذ م مربدير السوق املالية وذلب بعد اشعار هيئة السوق املاليربة أو ألي سرببب طربارا آخربر. ويف حالربة مت اخترباذ قربرار بتصربفية الصربندوق، فسربيقو 

 اخلطوات التالية:

 ( يومال تقومييال من تاريخ التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلب قبل ) 
 لربربى مربربالكي الوحربربدات املسربربجلني يف تربرباريخ سربربداد االلتزامربربات املسربربتحقة علربربى الصربربندوق مربربن أصربربول الصربربندوق وتوزيربربع املبربربالغ املتبقيربربة )إن وجربربدت( ع

 التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالب وحدات بالصندوق.
 .عب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين 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 اجملاين
 أو عن طريق املراكز االستثمارية. 011/ 4600625الفاكس رقم 

  مسربتثمر مربن املسربتثمرين يف الصربندوق، فعلربى مربدير يف حالة طلب اجلهات القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائج أي شكوى صربادرة عربن أي
 الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

 .يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها 
  إدارة شربربربكاوى  -دى هيئربربربة السربربربوق املاليربربربةيربربربوم عمربربربل، حيربربربق للمشربربربرتك إيربربربداع شربربربكواه لربربرب 15ويف حالربربربة تعربربربذر الوصربربربول إىل تسربربربوية أو مل يربربربتم الربربربرد خربربربالل

( يربربربوم تقربربربوميي مربربربن تربربرباريخ إيربربربداع 90املسربربربتثمرين، كمربربربا حيربربربق للمشربربربرتك إيربربربداع شربربربكواه لربربربدى جلنربربربة الفصربربربل يف منازعربربربات األوراق املاليربربربة بعربربربد مضربربربي مربربربدة )
 الشكوى لدى اهليئة، إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.



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

تعربديالت الحقربة يف املسربتقبل لتلربب األنظمربة  ة السربعودية السربارية املفعربول وأليشروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربيربمذكرة املعلومات و ختضع 
فصربربل يف منازعربربات مبربربا ال خيربربالف الضربربوابط الشربربرعية  املعتمربربدة لربربدى الراجحربربي املاليربربة. وحيربربال أي نربربزاع ينشربربا بربربني مربربدير الصربربندوق واملسربربتثمرين إىل جلنربربة ال

 األوراق املالية.

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

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

 ملكية أصول الصندوق (ط

 أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن عوز وال (،مشاعة ملكيه) الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد
 مدير كان  إذا إال األصول، بتلب يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفت أمني أو احلفت
 حدود يف وذلب الصندوق، لوحدات ال مالك املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفت أمني أو احلفت أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذه مسموحال  كان  أو ،هملكيت

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

 ال يوجد

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

 ال يوجد

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

لربى أسرباس بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق جملس إدارة الصندوق، على السياسات العامربة املرتبطربة مبمارسربة حقربوق التصربويت املمنوحربة للصربندوق ع
أو عربربدم تشربربكل جربزءال مربربن أصربول الصربربندوق، وسربوف يقربربرر مربدير الصربربندوق، بنرباءل علربربى تقربديره اخلربرباص، ممارسربة متتلربب حقربربوق تصربويت و األوراق املاليربة الربربيت 

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

 

 

 

 



 :متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق( 18

 :صندوقمعلومات إضافية عن الأ(  

 .لدى بنك محلي نقدي إيداع مبلغ هذا النوع من الصناديق يختلف عن منوحدة  أياالشتراك في أن ( 1  

 ُعرضة للصعود والهبوط. غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها الصندوق أن مدير( 2

 لنظيرة التي سيتعامل معها الصندوق.( المنهجية التي سيتبعها مدير الصندوق لتصنيف استثمارات الصندوق أو األطراف ا3

 يتم تقييم االستثمارات املعدة ألغراض املتاجرة املشرتاة بالقيمة السوقية. ايتم تقييد إيداعات أسواق النقد وأدوات الدين بالتكلفة، كم 
  احملققة الناجتة عن إستبعادات االستثمارات يتم إثبات املكاسب واخلسائر الغري حمققة الناجتة عن عملية تقييم االستثمار، واملكاسب واخلسائر

 يف قائمة العمليات األولية.
  )ناقصربال تقيد االستثمارات املشرتاة بنية االحتفاظ هبا حىت تاريخ االستحقاق بالتكلفة ) املعدلة بالعالوة أو اخلصم علربى اسرباس العائربد الفعلربي

 االخنفاض الدائم يف قيمتها.

أســـوق النقـــد خـــارج المملكـــة، تــتم مـــع مصـــدرين خاضـــعين لهيئـــة رقابيــة مماثلـــة لمؤسســـة النقـــد العربـــي  ( يقــر مـــدير الصـــندوق بـــأن صــفقات4
 السعودي.

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في عقود المشتقات لغرض التحوط.( 5

 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

 ال ينطبق
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 (1الملحق رقم )

 :2018ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 600,341.57 

 9,800.00 

 1,400.00 

 393.65 

 2,000.00 

3,631.86 

4,013.91 

- 

621,580.99 

%0.39 

- 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 

 


