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لالشتراك ولمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة أقرب مركز استثماري،
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أو زيارة موقعنا اإللكتروني على:
www.alrajhi-capital.com
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المملكة العربية السعودية
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اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

مقدمة

يســر شــركة الراجحــي الماليــة تقديــم صنــدوق الراجحــي للطروحــات األوليــة ،وهــو صنــدوق
اســتثمار مفتــوح يســتثمر بشــكل رئيســي فــي الطروحــات األوليــة وحقــوق األولويــة واألســهم
المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية خــال ثــاث ســنوات وفقــً للضوابــط الشــرعية.

لماذا أنشئ صندوق الراجحي للطروحات األولية؟

بشــكل عــام يعتبــر ســوق األســهم الســعودية مــن أكبــر األســواق فــي منطقــة الشــرق األوســط
وبيــن األكثــر نمـوًا علــى مســتوى عــدد الشــركات المدرجــة حديثــً والشــركات المتوقــع طرحهــا
بالســوق فــي الفتــرة القادمــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تــم فتــح أبــواب االســتثمار المباشــر
للمؤسســات األجنبيــة فــي ســوق األســهم الســعودية والــذي قــد ينتــج عنــه مســتقب ً
ال ارتفــاع
فــي أحجــام التدفقــات االســتثمارية التــي ســوف تســاهم فــي تعزيــز عمــق وكفــاءة ســوق
األســهم الســعودي .وبشــكل خــاص تشــهد عمليــات طــرح األســهم لالكتتــاب العــام بعــض
أنمــاط التســعير اإليجابيــة بالســوق .وقــد أثبتــت الدراســات والبحــوث أن االســتثمارات التــي
تســتهدف االســتثمار بشــكل رئيســي فــي الطروحــات األوليــة تحقــق غالب ـ ّا عوائــد إيجابيــة ،مــع
تحــول ســوق األســهم الســعودي تدريجيــً مــن االســتثمار الفــردي إلــى االســتثمار المؤسســي
وذلــك مــن خــال تخصيــص نســب أكبــر للمؤسســات والتــي تبلــغ حصــة صناديــق االســتثمار
العامــة منهــا .%90
استراتيجيات االستثمار للصندوق:
صنــدوق الراجحــي للطروحــات األوليــة هــو صنــدوق اســتثمار مفتــوح يهــدف إلــى تنميــة رأس
المــال فــي المــدى المتوســط إلــى الطويــل مــن خــال المشــاركة واالســتثمار بشــكل رئيســي
وحتــى  %100مــن صافــي أصولــه فــي الطروحــات األوليــة فــي ســوق األســهم الســعودية
وحقــوق األولويــة والطروحــات المتبقيــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق ،وكذلــك االســتثمار
فــي األســهم التــي لــم يمــض علــى إدراجهــا فــي ســوق األســهم الســعودية فتــرة ثــاث ســنوات
والمتوافقــة مــع ضوابــط الهيئــة الشــرعية للصنــدوق .كمــا يوضــح الجــدول التالــي سياســة
تركيــز االســتثمارات فــي الصنــدوق:
الحد األدنى

الحد األعلى

الطروحات األولية ،وحقوق األولوية ،والطروحات المتبقية
للشركات المدرجة في السوق ،وأسهم الشركات المدرجة
خالل ثالث سنوات*

%50

%100

نوع االستثمار

أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

%0

%25

النقد ،وأدوات وصناديق أسواق النقد*

%0

%50

صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات
المماثلة ،وصناديق االستثمار المتداولة ()ETF

%0

%40

االستثمار في أي من األسواق المالية العربية.

%0

%30

* يمكــن لمديــر الصنــدوق أن يحتفــظ بنســبة أعلــى مــن أصــول الصنــدوق علــى شــكل نقــد
أو فــي أدوات وصناديــق أســواق النقــد حتــى  %100فــي ظــل الظــروف التــي مــن الممكــن أن
تؤثـــر علـــى أصـــول الصنـــدوق بشـــكل سلـبـــي نتيجـــة للعوامل االقتصادية و/أو الـسـيـاسـيـــة
و/أو التنظيميــة المتغيــرة.

ملخص الصندوق
اسم صندوق االستثمار

صندوق الراجحي للطروحات األولية

مدير الصندوق

الراجحي المالية

نوع الصندوق

مفتوح

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

2015/9/13

عملة الصندوق

الريال السعودي

درجة المخاطرة

مرتفعة

المؤشر االسترشادي

مؤشر الراجحي للطروحات األولية المتوافق مع
عدة من قبل S&P
الم َّ
الضوابط الشرعية ُ

المصرح لهم االشتراك في الصندوق

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة
المملكة بهذه الصفة

الحد األدنى لالشتراك

 5,000ريال سعودي

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 2,000ريال سعودي

الحد األدنى لالسترداد

 2,000ريال سعودي

أيام قبول طلبات االشتراك
واالسترداد

جميع أيام العمل الرسمية في المملكة
(األحد إلى الخميس)

الموعد النهائي الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد

قبل الساعة الخامسة عصرًا من يوم العمل
السابق ليوم التقويم

أيام التعامل

األحد واألربعاء

أيام التقويم

األحد واألربعاء

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التالي ليوم التقويم

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبل إقفال
العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم
التي تم فيها تحديد سعر االسترداد ،أو الوقت الذي
تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص (إن وجدت)
المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير
الصندوق ،أيهما يأتي الحقا

رسوم االشتراك

 %2من مبلغ االشتراك تخصم مباشرة عند كل
عملية اشتراك بالصندوق.

رسوم إدارة الصندوق

يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة %1.5
سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق .وتحتسب
هذه النسبة عند كل عملية تقويم وتستقطع من
أصول الصندوق عند نهاية كل شهر ميالدي.

إجمالي نسبة المصروفات األخرى

بحد أقصى  %0.25سنويًا من متوسطصافي
قيمة األصول للصندوق .ويتم حساب المصروفات
الفعلية فقط.

رسوم االسترداد المبكر

نسبة  %2من صافي قيمة الوحدات المستردة
وذلك للوحدات المستردة خالل  30يومًا من تاريخ
امتالك الوحدات وتضاف لصالح الصندوق.
وال توجد رسوم استرداد مبكر بعد  30يومًا من
تاريخ امتالك الوحدات.

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10ريال سعودي

إخالء مسؤولية

شــركة الراجحــي الماليــة هــي شــركة مرخــص لهــا بالعمــل وفــق الترخيــص رقــم 37-07068
الصــادر عــن هيئــة الســوق الماليــة ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض.
يراعــى أن األداء الســابق ال يعتبــر مؤشــرًا وال ضمانــً لتحقيــق العوائــد فــي المســتقبل .وبمــا
أن االســتثمار فــي أســواق األســهم عرضــة للتذبــذب ،فقيمــة الوحــدات والدخــل المتحقــق منهــا
يكــون عرضــة لالرتفــاع أو االنخفــاض ،وبذلــك تكــون االســتثمارات فــي هــذه الصناديــق معرضــة
للخســارة الجزئيــة أو الكليــة .وكمــا أن الرســوم المفروضــة علــى الصناديــق كرســوم االشــتراك
ورســوم اإلدارة واألداء قــد تنطبــق ،وعليــه ينبغــي أن ينظــر المســتثمرون فــي أوضاعهــم
الفرديــة والماليــة كمــا ينبغــي لهــم الحصــول علــى المشــورة مــن الخبــراء المختصيــن فــي
مجــاالت االســتثمار واالستشــارات القانونيــة قبــل الدخــول فــي منتج/صنــدوق معيــن .يمكــن
للراجحــي الماليــة أن تســتثمر فــي الصنــدوق أو فــي أوراق ماليــة ذات عالقــة .ويمكــن أن تكــون
قــد قدمــت الراجحــي الماليــة خــال الـــ 12شــهرًا الســابقة مشــورة مهمــة أو خدمــات أعمــال أوراق
ماليــة لمصــدر األوراق الماليــة المعنيــة أو أوراق ماليــة ذات عالقــة .يمكــن االطــاع علــى تقاريــر
األداء الخـاصـــة بالصنـــاديق االسـتــثـمـاريـــة عــن طـريـــق زيــارة مـوقـــع الـشـركـــة اإللكتـرونـــي
 www.alrajhi-capital.comحيــث تتضمــن شــروط وأحــكام كل صنــدوق مــن الصناديــق
معلومــات تفصيليــة ومحــددة حــول المنتــج ومخاطــره ،وينبغــي قــراءة وتفهــم هــذه
المعلومــات قبــل الدخــول فــي أي اتفاقيــة مــن هــذا القبيــل .ويمكــن الحصــول علــى الشــروط
واألحــكام والتقاريــر الماليــة لمالكــي الوحــدات باإلضافــة إلــى تقاريــر األداء عــن طريــق الموقــع
اإللكترونــي أو أي مــن المراكــز االســتثمارية الخاصــة بالراجحــي الماليــة.

مقدمة

يســر شــركة الراجحــي الماليــة تقديــم صنــدوق الراجحــي للطروحــات األوليــة ،وهــو صنــدوق
اســتثمار مفتــوح يســتثمر بشــكل رئيســي فــي الطروحــات األوليــة وحقــوق األولويــة واألســهم
المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية خــال ثــاث ســنوات وفقــً للضوابــط الشــرعية.

لماذا أنشئ صندوق الراجحي للطروحات األولية؟

بشــكل عــام يعتبــر ســوق األســهم الســعودية مــن أكبــر األســواق فــي منطقــة الشــرق األوســط
وبيــن األكثــر نمـوًا علــى مســتوى عــدد الشــركات المدرجــة حديثــً والشــركات المتوقــع طرحهــا
بالســوق فــي الفتــرة القادمــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تــم فتــح أبــواب االســتثمار المباشــر
للمؤسســات األجنبيــة فــي ســوق األســهم الســعودية والــذي قــد ينتــج عنــه مســتقب ً
ال ارتفــاع
فــي أحجــام التدفقــات االســتثمارية التــي ســوف تســاهم فــي تعزيــز عمــق وكفــاءة ســوق
األســهم الســعودي .وبشــكل خــاص تشــهد عمليــات طــرح األســهم لالكتتــاب العــام بعــض
أنمــاط التســعير اإليجابيــة بالســوق .وقــد أثبتــت الدراســات والبحــوث أن االســتثمارات التــي
تســتهدف االســتثمار بشــكل رئيســي فــي الطروحــات األوليــة تحقــق غالب ـ ّا عوائــد إيجابيــة ،مــع
تحــول ســوق األســهم الســعودي تدريجيــً مــن االســتثمار الفــردي إلــى االســتثمار المؤسســي
وذلــك مــن خــال تخصيــص نســب أكبــر للمؤسســات والتــي تبلــغ حصــة صناديــق االســتثمار
العامــة منهــا .%90
استراتيجيات االستثمار للصندوق:
صنــدوق الراجحــي للطروحــات األوليــة هــو صنــدوق اســتثمار مفتــوح يهــدف إلــى تنميــة رأس
المــال فــي المــدى المتوســط إلــى الطويــل مــن خــال المشــاركة واالســتثمار بشــكل رئيســي
وحتــى  %100مــن صافــي أصولــه فــي الطروحــات األوليــة فــي ســوق األســهم الســعودية
وحقــوق األولويــة والطروحــات المتبقيــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق ،وكذلــك االســتثمار
فــي األســهم التــي لــم يمــض علــى إدراجهــا فــي ســوق األســهم الســعودية فتــرة ثــاث ســنوات
والمتوافقــة مــع ضوابــط الهيئــة الشــرعية للصنــدوق .كمــا يوضــح الجــدول التالــي سياســة
تركيــز االســتثمارات فــي الصنــدوق:
الحد األدنى

الحد األعلى

الطروحات األولية ،وحقوق األولوية ،والطروحات المتبقية
للشركات المدرجة في السوق ،وأسهم الشركات المدرجة
خالل ثالث سنوات*

%50

%100

نوع االستثمار

أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

%0

%25

النقد ،وأدوات وصناديق أسواق النقد*

%0

%50

صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات
المماثلة ،وصناديق االستثمار المتداولة ()ETF

%0

%40

االستثمار في أي من األسواق المالية العربية.

%0

%30

* يمكــن لمديــر الصنــدوق أن يحتفــظ بنســبة أعلــى مــن أصــول الصنــدوق علــى شــكل نقــد
أو فــي أدوات وصناديــق أســواق النقــد حتــى  %100فــي ظــل الظــروف التــي مــن الممكــن أن
تؤثـــر علـــى أصـــول الصنـــدوق بشـــكل سلـبـــي نتيجـــة للعوامل االقتصادية و/أو الـسـيـاسـيـــة
و/أو التنظيميــة المتغيــرة.

ملخص الصندوق
اسم صندوق االستثمار

صندوق الراجحي للطروحات األولية

مدير الصندوق

الراجحي المالية

نوع الصندوق

مفتوح

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

2015/9/13

عملة الصندوق

الريال السعودي

درجة المخاطرة

مرتفعة

المؤشر االسترشادي

مؤشر الراجحي للطروحات األولية المتوافق مع
عدة من قبل S&P
الم َّ
الضوابط الشرعية ُ

المصرح لهم االشتراك في الصندوق

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة
المملكة بهذه الصفة

الحد األدنى لالشتراك

 5,000ريال سعودي

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 2,000ريال سعودي

الحد األدنى لالسترداد

 2,000ريال سعودي

أيام قبول طلبات االشتراك
واالسترداد

جميع أيام العمل الرسمية في المملكة
(األحد إلى الخميس)

الموعد النهائي الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد

قبل الساعة الخامسة عصرًا من يوم العمل
السابق ليوم التقويم

أيام التعامل

األحد واألربعاء

أيام التقويم

األحد واألربعاء

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التالي ليوم التقويم

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبل إقفال
العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم
التي تم فيها تحديد سعر االسترداد ،أو الوقت الذي
تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص (إن وجدت)
المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير
الصندوق ،أيهما يأتي الحقا

رسوم االشتراك

 %2من مبلغ االشتراك تخصم مباشرة عند كل
عملية اشتراك بالصندوق.

رسوم إدارة الصندوق

يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة %1.5
سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق .وتحتسب
هذه النسبة عند كل عملية تقويم وتستقطع من
أصول الصندوق عند نهاية كل شهر ميالدي.

إجمالي نسبة المصروفات األخرى

بحد أقصى  %0.25سنويًا من متوسطصافي
قيمة األصول للصندوق .ويتم حساب المصروفات
الفعلية فقط.

رسوم االسترداد المبكر

نسبة  %2من صافي قيمة الوحدات المستردة
وذلك للوحدات المستردة خالل  30يومًا من تاريخ
امتالك الوحدات وتضاف لصالح الصندوق.
وال توجد رسوم استرداد مبكر بعد  30يومًا من
تاريخ امتالك الوحدات.

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10ريال سعودي

إخالء مسؤولية

شــركة الراجحــي الماليــة هــي شــركة مرخــص لهــا بالعمــل وفــق الترخيــص رقــم 37-07068
الصــادر عــن هيئــة الســوق الماليــة ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض.
يراعــى أن األداء الســابق ال يعتبــر مؤشــرًا وال ضمانــً لتحقيــق العوائــد فــي المســتقبل .وبمــا
أن االســتثمار فــي أســواق األســهم عرضــة للتذبــذب ،فقيمــة الوحــدات والدخــل المتحقــق منهــا
يكــون عرضــة لالرتفــاع أو االنخفــاض ،وبذلــك تكــون االســتثمارات فــي هــذه الصناديــق معرضــة
للخســارة الجزئيــة أو الكليــة .وكمــا أن الرســوم المفروضــة علــى الصناديــق كرســوم االشــتراك
ورســوم اإلدارة واألداء قــد تنطبــق ،وعليــه ينبغــي أن ينظــر المســتثمرون فــي أوضاعهــم
الفرديــة والماليــة كمــا ينبغــي لهــم الحصــول علــى المشــورة مــن الخبــراء المختصيــن فــي
مجــاالت االســتثمار واالستشــارات القانونيــة قبــل الدخــول فــي منتج/صنــدوق معيــن .يمكــن
للراجحــي الماليــة أن تســتثمر فــي الصنــدوق أو فــي أوراق ماليــة ذات عالقــة .ويمكــن أن تكــون
قــد قدمــت الراجحــي الماليــة خــال الـــ 12شــهرًا الســابقة مشــورة مهمــة أو خدمــات أعمــال أوراق
ماليــة لمصــدر األوراق الماليــة المعنيــة أو أوراق ماليــة ذات عالقــة .يمكــن االطــاع علــى تقاريــر
األداء الخـاصـــة بالصنـــاديق االسـتــثـمـاريـــة عــن طـريـــق زيــارة مـوقـــع الـشـركـــة اإللكتـرونـــي
 www.alrajhi-capital.comحيــث تتضمــن شــروط وأحــكام كل صنــدوق مــن الصناديــق
معلومــات تفصيليــة ومحــددة حــول المنتــج ومخاطــره ،وينبغــي قــراءة وتفهــم هــذه
المعلومــات قبــل الدخــول فــي أي اتفاقيــة مــن هــذا القبيــل .ويمكــن الحصــول علــى الشــروط
واألحــكام والتقاريــر الماليــة لمالكــي الوحــدات باإلضافــة إلــى تقاريــر األداء عــن طريــق الموقــع
اإللكترونــي أو أي مــن المراكــز االســتثمارية الخاصــة بالراجحــي الماليــة.

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

لالشتراك ولمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة أقرب مركز استثماري،
أو يمكنكم االتصال:
من داخل المملكة على 800 124 5858
من خارج المملكة على +966 11 92000 5856

ﺻﻨﺪوق اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﻄﺮوﺣﺎت اوﻟﻴﺔ

ويمكنكم أيضا إرسال رسالة بريد إلكتروني على:

customerservice@alrajhi-capital.com

أو زيارة موقعنا اإللكتروني على:
www.alrajhi-capital.com

شركة الراجحي المالية
اإلدارة العامة ،طريق الملك فهد
ص .ب 5561 .الرياض 11432
المملكة العربية السعودية

إدارة اﺻﻮل

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

800 124 5858
www.alrajhi-capital.com
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل 7068/37

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

