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 :االستثمار صندوق معلومات

 
 االستثمار صندوق اسم

 

 األولية للطروحات الراجحي صندوق

 
 

 أهداف الصندوق
  

 في األولية الطروحات في رئيسي بشكل واالستثمار المشاركة خالل من الطويل إلى المتوسط المدى في المال رأس تنمية إلى يهدف
 لم التي األسهم في االستثمار وكذلك السوق في المدرجة للشركات المتبقية والطروحات األولوية وحقوق السعودية األسهم سوق
 .للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة سنوات ثالث فترة السعودية األسهم سوق في إدراجها على يمض

 
 االستثمار سياسات

 

 سيستخدم الصندوق االستراتيجيات االستثمارية التالية ليتمكن من تحقيق أهدافه االستثمارية؛

تى  -1 ستثمار ح شاركة  واال يق الم عن طر ستثمارية  فه اال صندوق أهدا ية  %100يحقق ال حات االول في الطرو صوله  صافي أ من 
في  ها  لى إدراج مض ع لم ي تي  شركات ال سهم ال سعودية وأ سهم ال والطروحات المتبقية للشركات المدرجة في أسواق اال

 شركة مدرجة في كل سوق على حده 20أسواق األسهم السعودية فترة خمس سنوات أو أخر 
حقــوق األولويــة، والطروحــات تتركــز سياســية الصــندوق علــى المشــاركة واالســتثمار بشــكل رئيســي فــي الطروحــات األوليــة، و  -2

ترة  سعودية ف سهم ال سواق األ في أ ها  لى إدراج المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات التي لم يمض ع
شرعية  20خمس سنوات أو أخر  ئة ال ضوابط الهي مع  ضح شركة مدرجة في كل سوق على حده والمتوافقة  ما يو صندوق ك لل

 الستثمارات في الصندوق:الجدول التالي سياسة تركيز ا
 

 نوع االستثمار
الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الطروحات األولية، وحقوق األولوية،  والطروحات المتبقية للشركات المدرجة ، وأسهم الشركات المدرجة خالل خمس 
شركة مدرجة  في كل سوق على حده *  20سنوات أو أخر   

100% 50% 

 %0 %25 الشركات المتوسطة والصغيرة. اسهم 

 %0 %50 النقد، وأدوات وصناديق أسواق النقد*

 %0 %50 صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات المماثلة، وتشمل الصناديق المتداولة 

 /المتداولة وتشمل االستثمار واالشتراك األولي في الصناديق العقارية المتداولة 
ً
 عاما

ً
 %0 %20 األوراق المالية المطرحة طرحا

تى  قد ح سواق الن صناديق أ في أدوات و  %100يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو 
 .في ظل الظروف االستثنائية

ييم  -3 يام بتق ستثمارية والق ته اال خاذ قرارا في ات به  خاص  لين ال يق المحل صيات فر يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتو
صدار  شرات اإل سة ن خالل درا من  فرد  شكل من شركات ب ييم ال لى تق األوضاع االقتصادية للسوق المالية السعودية إضافة ا

تدفقات وتقارير العناية المالية والقانونية للشركات الم صم ال خالل خ من  طروحة لالكتتاب العام وتقييم السعر العادل لها 
سي  يل األسا لى التحل ناًء ع حديثا ب جة  شركات المدر النقدية وتحليل التوزيع النسبي. كما وسيتم اختيار االستثمار في ال
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 والفني للشركات وذلك بهدف إدارة الصندوق بمستوى عال من الفعالية والمهنية.
من  %30يمكن للصندوق االستثمار في أي من األسواق المالية العربية األخرى حسب عملة الدولة المستثمر بها و بحد أقصى  -4

صافي قيمة أصول الصندوق، كما يمكن للصندوق االستثمار في األوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو 
 ق أو تابعيه.الصناديق المدارة من قبل مدير الصندو

 

 للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية االستثمار يرجى االطالع على الشروط واالحكام

ولالطالع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، يرجى زيارة 
  الرابط التالي:

Policy.pdf-Proxy-Voting-capital.com/ar/assetmanagement/Documents/ARC-http://www.alrajhi 

 

 واألرباح الدخل توزيع سياسة
 

  .توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوقلن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو 
 

 :الصندوق أداء
 

 2018 2017 2016 

 أصول الصندوق قيمة صافي
 ريال سعودي

15,006,852  32,527,718 46,478,309 

 األصول للوحدة قيمة صافي
 ريال سعودي 

9.1769  10.1278 11.0232 

 الصندوق أصول قيمة أعلى صافي
 وحدة لكل

11.0779 
11.1856 11.0456 

 الصندوق أصول قيمة أقل صافي
 وحدة لكل

8.1141 
9.5655 7.7957 

 4,216,417 3,211,726 81,635,27 المصدرة الوحدات عدد

  1.70 1.75 2.12 نسبة المصروفات
 

 منذ التأسيس سنواتعشر  خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة العوائد التراكمية (%)

 -8.22 - - -7.52 -9.38 الصندوق

  -44.32 - - -36.94 -21.63 المؤشر

 العوائد السنوية (%) 2018 2017 2016 2015 2014

 الصندوق -9.38 8.12- 11.08 0.76- -

 المؤشر -21.63 12.98- 7.54- - -

 العوائد السنوية (%) 2013 2012 2011 2010 2009

 الصندوق - - - - -

 المؤشر - - - - -

 2015عائد الصندوق من تاريخ التأسيس سبتمبر *
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 مصاريف الصندوق:
 

 (ر.س) 2018 ديسمبر 31كما في  والرسوم المصاريف 

 363,462.26 اإلدارة رسوم

 - أداء رسوم

 36,750.00 القانوني المحاسب أتعاب

 في الوحدات قيمة نشر رسوم
 تداول موقع

5,250.00 

 إدارة مجلس أعضاء مكافاة
 الصندوق

- 

 هيئة قبل من(  رقابية رسوم
 )المالية السوق

7,500.00 

 - التوزيع مصاريف

 6,327.43 رسوم حفظ

 36,865.71 التعامل مصاريف

 27,825.00 رسوم المؤشر االسترشادي

 4,712.97 اسهم ارباح تطهير

 488,693.37 االجمالي

 2.12%  إجمالي نسبة المصروفات

 0 االشتراك رسوم

 
 ويتم تطبيقه بشكل مستمراالداء يحسب بناء على معّدل العائد المرّج 

ً
 .ح زمنيا

 
ال يوجــــد عمــــوالت خاصــــة لــــم يفصــــح عنهــــا فــــي الشــــروط واالحكــــام، وللحصــــول علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل حــــول 

 capital.com-www.alrajhiالشروط واالحكام ، يرجى زيارة موقعنا 

 
 اإلفصاح:

 
 

 التغييرات الجوهرية
 

 الصندوق. أداء في أثرت الفترة خالل جوهرية لم يحدث تغييرات
 

 

 السنوية التصويت ممارسات
 

 :الشركة السعودية للخدمات األرضية
 م21-01-2018

إضافة المادة العشرون من النظام األساسي  المادة الرابعة من النظام األساسي والمتعلقة بأغراض الشركة،التصويت على: تعديل 
تعديل المادة الثامنة واألربعون من النظام األساسي للشركة و المتعلقة بتوزيع  للشركة و المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس،

إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام األساسي   م،2017بع األول والثاني والثالث عن السنة المالية ما تم توزيعه من أرباح نقدية للر  األرباح،
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 بما يتفق مع إضافة المادة أعاله
 القرار: نعم

 
 شركة األندلس العقارية: 

 م03-05-2018
م حتى تاريخ 10/03/2018انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من  التصويت على: 

تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ومدة عضويتهم والتي  ، م09/03/2021
 م09/03/2021م ، حتى تاريخ10/03/2018تبدأ من 

 القرار: ممتنع  
 

 شركة اليمامة للصناعات الحديدية: 
 م03-06-2018

القوائم  تقرير مراجع الحسابات، م،2017-09-30بتقرير مجلس اإلدارة السنوي عن العام المالي المنتهي في التصويت على: ماورد 
ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف  م،2017-09-30المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 

، تعديالت ميثاق لجنة  م، صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة2017اني من العام المالي وعن النصف الث م2017األول من العام المالي 
تفويض مجلس  ، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة المراجعة ( النسخة الرابعة ) وفق للتغيرات التي طرئت وبحسب األنظمة واللوائح،

  م2018 االدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي
 القرار: نعم

 
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  التصويت على: األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء،

تعيين مراجع/مراجعي  األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، وشركة المهيدب للمقاوالت،
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة   للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة،الحسابات 

األعمال  األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء، السعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية،
األعمال والعقود التي  شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده لتصنيع المنتجات الحديدية،والعقود التي ستتم بين الشركة و مصنع 

األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة  ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات،
األعمال  ي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد،األعمال والعقود الت وشركة المساهم المؤسس شركة المهنا التجارية،

 والعقودالتي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المعجل للتجارة والمقاوالت
 القرار: ممتنع

 
 شركة المتقدمة للبتروكيماويات: 

 م2018--1803
القوائم المالية للشركة، توزيع أرباح نقدية، تفويض مجلس التصويت على: تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مراجع الحسابات الخارجي، 

م ، صرف مكافأة ألعضاء 2018اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 
حين بناء على توصية لجنة المراجعة مجلس اإلدارة،  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرش

 م ، وتحديد أتعابة 2018وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
 القرار: نعم

 
 المحدثة ) من سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة 3/7) الفقرة (5التصويت على: تعديل المادة (

 القرار: ممتنع  
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 :الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)
 م 01-04-2018

التصويت على: تقرير مجلس اإلدارة، القوائم المالية، تقرير مراجعي الحسابات، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، على قرار مجلس 
مراجعي الحسابات  -م، مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، تعيين مراجع 2017العام اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 

 للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة
 القرار: نعم

 
 

 :شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
 م 02-04-2018

جلس اإلدارة، تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين التصويت على: تقرير مراجع حسابات الشركة، القوائم المالية، تقرير م
المرشحين، وقف تجنيب االحتياطي النظامي للشركة، إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، صرف مبلغ مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، ما تم 

قدية على المساهمين عن النصف م و توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ن2017توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 
 م2018م، تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017الثاني من العام 

 القرار: نعم
 

 :مصرف اإلنماء
 م 10-04-2018

المالية،   تقرير مجلس اإلدارة،  توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية،  تعيين  تقرير مراجع الحسابات،  القوائم :التصويت على
مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة،    إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة،   مكافأة أعضاء 

 تحديث الئحة لجنة المراجعة، ئحة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة،تحديث ال  مجلس اإلدارة، تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت،
 تحديث سياسة المكافآت والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والسكرتارية واإلدارة التنفيذية

 القرار: نعم
 

األعمال والعقود التي ستتم بين وكالة  األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، :التصويت على
 اإلنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف اإلنماء بالكامل) وشركة اإلنماء طوكيو مارين

 القرار: ممتنع
 

 
 :الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 م 15-04-2018
تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل ،  ، القوائم المالية ، تقرير مراجعي الحسابات تقرير مجلس اإلدارة :التصويت على

م، 2017ديسمبر  31م، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018لجنة المراجعة لعام 
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ،الئحة عمل لجنة المراجعة المعدلة

 القرار: نعم
 

م،األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة 2017مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام صرف  :التصويت على
للتأمينات االجتماعية ، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية 

 ركة العربية لإلمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة القابضة، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والش
 القرار: ممتنع
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 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية:

 م 18-04-2018
، تقرير مجلس اإلدارة، تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين تقرير مراجع حسابات الشركة، القوائم المالية :التصويت على

بناء على توصية لجنة المراجعة، إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، صرف مكافآة  المرشحين
ألعضاء لجنة المراجعة، سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية، سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس 

س اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي إدارة الشركة المحدثة، تفويض مجل
 ، إجازة األعمال التي قام بها مجلس اإلدارةم2018

 القرار: نعم
 

ركة الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة، قبول التنازل لسجل تجاري فرعي لش 60-10بند  :التصويت على
مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة الصادر بإسم / شركة جزر الفلك للتجارة وذلك لصالح الشركة مقابل رسوم نقل 
ملكية السجل فقط، اشتراك عضو مجلس اإلدارة في عمل منافس ألعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم، انتخاب أعضاء مجلس 

  القادمة، تشكيل لجنة المراجعة،  اإلدارة من بين المرشحين للدورة
 القرار: ممتنع

 
 

 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق:
 م 22-04-2018

التصويت على: تقرير مراجع حسابات، القوائم المالية الموحدة، تقرير مجلس اإلدارة، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 
) من نظام 19) من نظام الشركة، تعديل المادة (17تعيين مراجع الحسابات للشركة، تعديل المادة ( ، 2017المساهمين عن العام المالي

) من نظام الشركة، تجديد التفويض لمجلس اإلدارة بأنشاء برنامج 30) من نظام الشركة، تعديل المادة (24الشركة، تعديل المادة (
 األسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين

 القرار: نعم
 
 الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة 16-10لتصويت على: بند ا

 القرار: ممتنع
 
 

 :شركة جرير للتسويق
 م23-04-2018

تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مراجع الحسابات، القوائم المالية، ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع األول والثاني  :التصويت على
م، إبراء 31/12/2017م، صرف مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2017والثالث والرابع من العام المالي 

، إخـتيار مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، على تفويض مجلس ذمة أعضاء مجلس اإلدارة
 م2018اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

 القرار: نعم
 

عمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، األ :التصويت على
جرير لالستثمارات التجارية، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروج العالمية، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 

مال والعقود التي ستتم بين وشركة جرير العقارية، األع  وشركة أسواق المستقبل للتجارة، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة
الشركة وشركة تري الين لحلول األعمال، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمتياز العربية، األعمال والعقود التي ستتم 
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 بين الشركة وشركة روبين العربية، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة
 القرار: ممتنع

 
 :الشركة السعودية للعدد واألدوات

 م13-05-2018
التصويت على: تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة، تقرير مجلس اإلدارة، إبراء ذمة أعضاء 

توزيعه من أرباح الشركة عن مجلس اإلدارة، تقرير مراجع حسابات الشركة، القوائم المالية، تعيين مراجع الحسابات للشركة، ما تم 
م، تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017النصف األول من العام المالي 

   م2017م، صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2018
 القرار: نعم

 
التصويت على: ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد اهللا طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار 

 مساهمي شركة ساكو 
 القرار: ممتنع

 
 شركة الصناعات الكهربائية:

 م13-05-2018
القوائم المالية ،  توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام   التصويت على: تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مراجع حسابات ،

تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة،  صرف مكافآت أعضاء    م،  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة،2017
   م2017مجلس اإلدارة عن السنة المالية 

 القرار: نعم
 

والعقود التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، األعمال والعقود التي ستتم بين  التصويت على: األعمال
  اشتراك عضو مجلس اإلدارة في عمل منافس لنشاط الشركة شركة وشركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية، 

 القرار: ممتنع
 

 شركة دله للخدمات الصحية:
 م22-05-2018

التصويت على: تقرير مراجع حسابات، القوائم المالية ، تقرير مجلس االدارة ،توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على 
 على توصية لجنة المراجعة ،إبراء ذمة أعضاء 2017المساهمين عن عام 

َ
م ،تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءا

) من النظام االساس والمتعلقة بشراء الشركة ألسهمها وبيعها 16ضاء مجلس اإلدارة، تعديل المادة رقم (مجلس اإلدارة ،مكافأة أع
) من النظام األساس 21) من النظام األساس والمتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة، تعديل المادة رقم (19وإرتهانها، تعديل المادة رقم (

) من النظام األساس والمتعلقة بلجنة المراجعة، تعديل المادة رقم 26عديل المادة رقم (والمتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة، ت
) من النظام األساس والمتعلقة بميزانية الشركة، 43) من النظام األساس والمتعلقة بدعوة الجمعية العامة، تعديل المادة رقم (32(

األرباح، إعادة ترقيم مواد النظام االساس وفق التعديالت المقترحة،  ) من النظام األساس والمتعلقة بتوزيع44تعديل المادة رقم (
 م2018تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 

 القرار: نعم
 

التصويت على: اشتراك عضو مستقل في عمل منافس لنشاط الشركة، اشتراك عضو تنفيذي في عمل منافس لنشاط الشركة، 
مال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة األع

) ، االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، االعمال والعقود ATSوبين الشركة الفنية لتوطين التقنية (
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ن شركة المشفى الطبية، االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين ومصرف الراجحي، االعمال التي ستتم بين الشركة وبي
 والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي (عضو غير تنفيذي) حيث لديه مصلحة مباشرة فيها

 القرار: ممتنع
 

 :الشركة السعودية للخدمات األرضية
 م27-05-2018

التصويت على: القوائم المالية، تقرير مراجعي حسابات الشركة، تقرير مجلس اإلدارة، إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، تعيين مراجع 
الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

م،،توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للسنة المالية 2018ام المالي سنوي أو ربع سنوي عن الع
 م2017

 القرار: نعم
 

إشتراك عضو مجلس اإلدارة   34-31الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة، بند  30-08التصويت على: بند 
 ة والترخيص به لعام قادمفي عمل منافس لنشاط الشرك

 القرار: ممتنع
 شركة بوان:

 م29-05-2018
التصويت على: القوائم المالية، تقرير مراجعي حسابات الشركة، تقرير مجلس اإلدارة، إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، ما تم توزيعه 

ف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية م، صر2017من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف األول والثاني من العام 
،تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح   م2017

 م2018مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
 القرار: نعم

 
إشتراك عضو مجلس اإلدارة في   36-33فقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة، بند الموا 31-07التصويت على: بند 

 عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم
 القرار: ممتنع

 
 

 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار:
 م03-06-2018

القوائم المالية، تقرير مراجعي حسابات الشركة، تقرير مجلس اإلدارة، إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، تعيين التصويت على: 
مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 

 م2017
 القرار: نعم

 
 بمجلـس اإلدارة و لجنة  11-08التصويت على: بند 

ً
الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة، تعيين عضـوا

 المراجعة
 القرار: ممتنع

   
 :شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

 م24-06-2018
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ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة، تعيين  القوائم المالية، تقرير مراجعي حسابات الشركة، تقرير مجلس اإلدارة، إبراءالتصويت على: 
مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 

 م31/12/2017م، توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2017
 ار: نعمالقر

 
 الموافقة على التعامالت والعقود بين الشركة واطراف ذات عالقة 27-08التصويت على: بند 

 القرار: ممتنع
 

 :شركة جرير للتسويق
 م28-10-2018

زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية ، تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة والمتعلقة  :التصويت على
بأغراض الشركة ، تعديل المادة السابعة من النظام األساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة ، تعديل المادة التاسعة عشر من 

يات مجلس اإلدارة، تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام األساس للشركة النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالح
والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام األساس للشركة 

ساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة، تعديل والمتعلقة بدعوة الجمعيات، تعديل المادة التاسعة والثالثون من النظام األ
) من المادة الثالثة واألربعون من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية، تعديل المادة السابعة من الئحة 2الفقرة رقم (

 عمل لجنة المراجعة بالشركة والمتعلقة بتقرير اللجنة
 القرار: نعم

 
 لصناعة وإنتاج الورق: شركة الشرق األوسط

 م29-10-2018
 تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي :التصويت على

 القرار: نعم
 

 بمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة :التصويت على
ً
 توصية مجلس اإلدارة تعيين عضوا

 القرار: ممتنع
  

 شركة لجام للرياضة:
 م09-12-2018

) من النظام األساسي 4) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، تعديل المادة (3تعديل المادة ( :التصويت على
) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ببيع األسهم غير 10للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك فى الشركات، تعديل المادة (

) من النظام األساسي 13النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتداول األسهم، تعديل المادة ( ) من12مستوفاة القيمة، تعديل المادة (
) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 14للشركة والمتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة، تعديل المادة (

) من النظام 16ة والمتعلقة بتخفيض رأس المال، تعديل المادة () من النظام األساسي للشرك15بزيادة رأس المال، تعديل المادة (
) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة، 17األساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات، تعديل المادة (

) من النظام األساسي للشركة 20المادة () من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس، تعديل 18تعديل المادة (
) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بمكافآة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان، 21تعديل المادة ( والمتعلقة بصالحيات المجلس،

تعديل المادة  ) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر،22تعديل المادة (
) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 25) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة، تعديل المادة (23(

) 33) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بقرارات مجلس اإلدارة، تعديل المادة (26بنصاب اجتماعات مجلس اإلدارة، تعديل المادة (
) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور 34النظام األساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات، تعديل المادة (من 
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) من 36) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية، تعديل المادة (35الجمعيات، تعديل المادة (
) من النظام األساسي للشركة 37لمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تعديل المادة (النظام األساسي للشركة وا

) 44) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة، تعديل المادة (41والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات، تعديل المادة (
) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات مراجع 46جنة، تعديل المادة (من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتقارير الل

) من النظام 49) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات، تعديل المادة (47الحسابات، تعديل المادة (
م األساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع األرباح، تعديل المادة ) من النظا50األساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية، تعديل المادة (

) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع 52) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق االرباح، تعديل المادة (51(
ويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية االرباح لالسهم الممتازة، ترقيم مواد النظام االساسي للشركة وفقا للتعديل المقترح، تف

 بشكل نصف سنوًي أو ربع سنوًي،  سياسة المكافآت العضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية المعدلة
 القرار: نعم

 
 إنتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة، تشكيل لجنة المراجعة :التصويت على
 القرار: ممتنع

 
 :للعدد واألدواتالشركة السعودية 

 م17-12-2018
زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية، تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة المتعلقة  التصويت على:

والعشرون تعديل المادة الثامنة بأغراض الشركة، تعديل المادة السابعة من النظام األساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، 
من النظام األساس للشركة المتعلقة بموعد نشر الدعوة للجميعة العامة، تعديل المادة التاسعة والثالثون من النظام األساس 

 للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة، تعديل المادة الثالثة واألربعون من النظام األساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية
 القرار: نعم

 
 

 اجتماع مجلس الصندوق
 

 أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 االطالع و الموافقة على تغييرات شروط واحكام الصندوق. •
 االطالع على تقارير إدارة االلتزام ومكافحة غسل االموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول االلتزام. •
 بالضوابط الشرعية الصادر عن االدارة الشرعية.مراجعة تقارير تقييم االلتزام  •
 االطالع على تقارير إدارة االلتزام ومكافحة غسل االموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول االلتزام. •
 .الموافقة على تعيين شركة البالد لالستثمار كأمين حفظ مستقل للصندوق •
 االطالع على معايير مختلفة متعلقة باألداء وتحفيز أداء الصندوق و ترتيبه مقارنة بالمنافسين. •
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 :الصندوق مدير 

 
 المالية الراجحي شركة
 فهد الملك طريق العامة، اإلدارة

 11432 الرياض ، 5561 ب.ص
 :9292 211 (11) 966+ رقم هاتف
 9299 211 (11) 966+رقم:  فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com  
 1010241681سجل تجاري رقم 

 37/07068 رقم  المالية السوق هيئة رخصة
 .ال يوجد مدير صندوق من الباطن أو مستشار االستثمار

 

 

 تعليق مدير الصندوق
 

عاما متقلبا لألسواق العالمية، مع تصحيح في االسهم العالمية والسندات والعقارات والسلع التي انبثقت من  تطبيع  ٢٠١٨كان عام 
السياسة النقدية وتصحيح مخاطر االصول من التقييمات المرتفعة ومخاوف ناشئة عن تباطؤ النمو العالمي بسبب الحرب التجارية 

 .ت حادة في اسعار النفط والسلعوارتفاع الدوالر وتصحيحا
، بسبب ٪٨.٣على عكس االداء السلبي لجميع فئات االصول الرئيسية، انهى سوق األسهم السعودي العام مع مكاسب قوية بلغت 

يكلية تحسن الظروف الكلية الناجمة عن زيادة االنفاق الحكومي وخفض في العجز المالي مع ارتفاع االيرادات، الى جانب االصالحات اله
المستمرة واعالنات المشاريع. عالوة على ذلك، ادى ترقب ترقية السوق السعودي ضمن مؤشر فوتسي ومؤشر ام اس سي اي لألسواق 

 .الى تجديد اهتمام المستثمرين وبشكل خاص التدفقات االجنبية ٢٠١٩الناشئة خالل العام المالي 
بسبب تراجع قطاع العقارات  ٪٢٤سوق دبي قائمة الخسائر وانخفض بنسبة ـ كان اداء االسواق االقليمية متباينا للعام حيث تصدر

بسبب مخاوف التضخم وضعف الصورة الكلية للسوق. وانهى سوق  ٪١٣.٢ثم سوق مصر الذي انخفض بنسبة ـ ٪١٥ويليه سوق عمان ـ
 ٪١١.٧وسوق ابوظبي + ٪٢٠.٨سوق قطر + على خلفية اعالن الحكومة خطط االصالحات، بينما ارتفع ٪٠.٤البحرين العام مستقرا عند +

 .بسبب التدفقات االجنبية واالسس المتينة ٪٩.٩وسوق الكويت +
نقطة اساس في المتوسط  ١٠٦من ناحية سوق المال، ارتفع منحى سعر الفائدة ما بين البنوك السعودية "سايبور" بمتوسط يزيد عن 

نقطة اساس في معدل الفائدة لسياسة االحتياطي الفيدرالي االمريكي، وهو ما  ١٠٠في معدالت الفائدة، بالتزامن مع االرتفاع بمقدار 
. وأدى االرتفاع ٪٢.٥٠وبلغ معدل إعادة الشراء المعاكس  ٪٣.٠٠اتبعته سياسة مؤسسة النقد السعودي. وبلغ معدل إعادة الشراء 

اع التزاحم على الودائع في الربع الرابع ألغراض الميزانية المتتالي في اسعار الفائدة الى استمرار االرتفاع في اسعار السوق مع ارتف
العمومية . وارتفعت عائدات المدى الطويل بوتيرة اقل مع تذبذب كبير خالل العام ، والتي عكست استقرار ملحوظ في عوائد سندات 

الى االنخفاض في العائدات العالمية بسبب استنادا  ٢٠١٨الخزانة االمريكية. وانخفضت عائدات المدى الطويل خالل الربع الرابع لعام 
 .مخاطر نفور المعنويات في ضوء حرب التجارية العالمية والتأثير على النمو وتراجع توقعات التضخم

لصياغة استراتيجية الصندوق ينهج فريق ادارة الصندوق أسلوبا منضبطا مبني على البحوث المعتمدة على تقييم البيئة الكلية 
لتحديد االستثمارات ذات االسعار المناسبة. ويتم مراجعة هذه االستراتيجية وتعديلها على اساس حركة السوق لتوليد والجزئية 

 .عائدات عالية ذات مخاطر مالئمة لمالكي الوحدات
للصندوق  . ينسب األداء%21.63-مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي الذي انخفض  %-9.38العام قدره  حقق الصندوق انخفاض خالل

لتركيز األوزان في الشركات من قطاعي: المواد األساسية  باإلضافة لعدد من الشركات التي تم اخيارها من قطاع السلع االستهالكية 
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 .تمت مراجعة انشطة االستثمار من خالل اجتماعات لجنة االستثمار الشهرية التي تعرض وتراجع من قبل مجلس ادارة الصندوق
 

من اصوله في صندوق المضاربة بالبضائع بالريال السعودي وصندوق الراجحي لألسهم  %20استثمر الصندوق بما ال يزيد عن 
 % 1.75من صافي الربح و  %16السعودية حيث يشكل نسبه رسوم االدارة في صندوق المضاربة بالبضائع بالريال السعودي نسبة 

 
ً
 ودية.للصندوق الراجحي لألسهم السع  سنويا

 
 

 الفترة. خالل التقويم أو التسعير في ، كما لم يحدث أي خطأ االستثمار لصناديق دمج عملية أي أو مصالح تضارب حالة أي يسجل لم
 

 استخراج الزكاة الشرعية:
 ال يتولى الصندوق دفع الزكاة الشرعية نيابة عن المستثمرين، وعلى كل مستثمر احتساب واستخراج زكاة ماله بنفسه، 

 
 .للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى االطالع على القسم الخاص بأداء الصندوق

 
 

 التغييرات التي تمت على الشروط واالحكام خالل العام

 
تم اصدار مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة للصندوق. 29/03/2018تاريخ -1 

تم تغيير في عضوية مجلس إدارة  الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالكريم عبداهللا  02/07/2018بتاريخ -2
 البواردي عضو غير مستقل ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير: 

 غوراف شاه  (عضو غير مستقل).  .1
 أنس عبداهللا العيسى (عضو غير مستقل).  .2
 د الكليبي (عضو غير مستقل). مقرن سعو .3
 خالد أبراهيم الشيخ (عضو مستقل).  .4
  فراس صالح السعيد (عضو مستقل). .5

 .فظ بدال من شركة الراجحي الماليةتم تعيين شركة البالد لالستثمار كأمين ح -3
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 لالستثمار البالد شركة

 السعودية العربية المملكة
 المالية، البالد .الرئيسي المركز
 11411 الرياض 140 ب ص | فهد الملك طريق
 0112906299 فاكس: 920003636 : المجاني الرقم

clientservices@albilad-capital.com :البريد االلكتروني  
www.albilad-capital.com :  الموقع االلكتروني  

 
الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ اإلجراءات األدارية الالزمة فيما يخص حفظ  يتوجب على  أمين

ندوق اصول الصندوق ، ويعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة الصناديق اإلستثمارية، ويعد مسؤوأل تجاه مدير الص
ناتجة  بسبب إهمال أو احتيال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد .ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق ال  

 
واليتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات ،باألضافة إلى 

.ثمارمخالفة قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض  المعمول بها في الئحة صناديق االست  
 

 
 :وصالحيات االقتراض االستثمار وحدود مخالفة قيود

 

 المخالفة                                                                      
تاريخ انتهاء 
 المخالفة

تاريخ بدء 
 المخالفة

# 

الصندوق بتجاوز الحد األعلى في ) من الئحة صناديق االستثمار حيث قام  3-الفقرة ( ز 41تم مخالفة المادة  
 .%10.04االستثمار فيشركة مستشفى السعودي االلماني بنسبة 

15-Feb-18 14-Feb-18 1 

إلى هذه التجاوزات، وقد * أن جميع المخالفات المذكورة أعالة ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق، وذلك نتيجة حدوث عمليات استرداد على الصندوق أدت 
 .تم تصحيحها خالل المدة الزمنية المحددة حسب الئحة  الصناديق  االسثتمارية

 

 .االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمارلم يتم تسجيل أي مخالفة لصالحيات 
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 :القانوني المحاسب
 

 يونج  إيرنست &
 طريق الملك فهد  –برج الفيصلية الطابق السادس  -الرياض  

 11461 الرياض ، 2732 ب.ص
 27347400 (11) 966 +تلفون: 
 2734730 (11) 966 +فاكس: 
  السعودية العربية المملكة

 
يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين أن القوائم المالية أعدت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ، وأنها تقدم صورة صحيحة 
 وعادلة لكل من:

 صافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.صافي الدخل و •
 المركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة. •

 
www.alrajhi-األولية ، يرجى زيارة موقعنا  لالطالع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي للطروحات

capital.com 
 

 

 

 
















































