
 

 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعلى لصندوق،ا وحدات لشراء لهم المتاحة الفرصة دارسة من المستثمرين لتمكين أساسية بصورة المعلومات مخلص إعداد تم

ي قرار استثماري قبل اتخاذ أ األخر والمستندات المعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و شروطقراءة المحتملين  المستثمرين

 .في هذا الصندوق



 

 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 االستثمار يقصناد الئحة ألحكام وفقا معد مفتوح استثماري صندوق األساسية وهو المواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 لجنة قبل من مجازةال الشرعية الضوابط مع متوافقا السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة مجلس عن الصدارة

 .للصندوق المعية الشرعية الهيئة

 األهداف االستثمارية .2

المدى  تحقيق النمو على إلى الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق األساسية هو المواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 أسواق في لمدرجةا المالية األوراق بين من المواد األساسية قطاع في العاملة الشركات أسهم في االستثمار خالل منالطويل 

 . الشرعية الهيئة ضوابط مع والمتوافقة السعودية األسهم

 قطاع شركات جميع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص إسترشادي مؤشر هو للصندوق االسترشادي المؤشر

 Al Rajhi Materials Index calculated) الشرعيةمع الضوابط  المتوافقةاألسواق السعودية  فيالمواد األساسية 

by S&P) ، كمجال استثماري استداللي للصندوق ويحق لمدير الصندوق االستثمار  االسترشادياستخدام المؤشر  يتم حيث

االطالع على معلومات  ويمكن للصندوق اريةاالستثم االستراتيجية مع يتوافقللصندوق بما  االسترشادي المؤشرخارج 

 على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن (www.alrajhi-capital.com)الشركة  موقع علىالمؤشر 

 .الصندوق في الموزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم المستثمرين

 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 رئيسي، شكلب السعودية األسهم أسواق في المدرجة األساسية المواد قطاع في االستثمار على الصندوق سياسية تتركز

 :الصندوق في االستثمارات تركيز سياسة التالي الجدول يوضح كما

األعلى الحد األدنى الحد  االستثمار نوع   

قطاع المواد األساسية أسهم 50% 100%  

أخرى قطاعات أسهم 0% 30%  

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%

 ياتواالستراتيج األهداف ذات عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 المتداولة الصناديق وتشمل المماثلة

%30  %0  المتداولة ةالعقاري الصناديق وتشمل متداولة/ عاما   طرحا   المطروحة المالية األوراق 

اديق من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصن %50* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من 

 أسواق النقد في ظل الظروف االستثنائية.

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4

   نه من لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بي يعتبر الصننننندوق صننننندوق اسننننتثمار عالي المخاطر، وتبعا

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

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


  غير تليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن ظروف السوق وطرق التداول في

 قبلي. ال يعتبر ضمانا  لألداء المست رشادي للصندوقللصندوق أو المؤشر االست السابق األداءمستمر كما أن 

  سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد  يوجدال صندوق خسائر كبيرة أو أن أداءأي ضمان بأن األرباح  ة بالمؤشر مقارن ال

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 بنكيةة ال يعتبر بمثابة وديع ي الصندوقاالستثمار ف يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن. 

  ،السننترداد وقد يكون مبلغ ايجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسننرون جزءا  من أو كامل اسننتثمارهم

يسننتطع  . وقد تنخفض قيمة االسننتثمارات الرئيسننة للصننندوق وربما الالصننندوقبه في  اشننتركواأقل من السننعر الذي 

 رداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.مالكي الوحدات است

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

تمل وال يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسننننننتثمار في هذا الصننننننندوق عوامل المخاطر والتي تشنننننن

 تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

 يوجد أي يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاته ال 

عليها هذا النوع  تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداء  إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم بالمخاطر التي ينطوي

الشركات التي  يدرك أن جميع األسهم عرضة لالرتفاع واالنخفاض تبعا لعوامل النمو لتلكمن االستثمارات. كما أن المستثمر 

التذبذبات بالتوزيع  و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من مخاطر هذه تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

 لصندوق تبعا لظروف السوق.النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في ا

 

 مخاطر القطاع

اع، بشكل عام قد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا  للتغير في ذلك القط

يكون الصندوق مقابل ال يتم التركيز على االستثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كبيرة لذلك القطاع وبال

 أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.

 

 مخاطر العمالت

تشكل قوام  ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاض قيمة أي من العمالت التي

البلدان المختلفة  ت االستثمار في عدد مناستثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاال

 سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 

 نمخاطر االئتما

م رغبة الطرف في حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عد 

 يه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا .اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عل

 

 المخاطر االقتصادية

مر فيها ينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسواق التي يستث

موال، قد يكون له تي تستثمر فيها األالصندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( ال

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 

 

 

 مخاطر عدم الشرعية

تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحت غير متوافقة مع المعايير الشرعية للهيئة 

سهم بسعر قد يكون غير مالئم. إضافة إلى أن استبعاد عدد الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األ



من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق من شأنه أن يجعل استثمارات 

 الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.

 

 مخاطر السيولة

و إذا كانت أقدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسواق األسهم يتعرض الصندوق لمخاطر عدم ال

لذي يضطر % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى الحد ا10تعادل  تعاملقيمة الوحدات المستردة في أي يوم 

 معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.

 

 المخاطر القانونية

أتي تلك المخاطر من قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وت

 أو الشركات. الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد

 

 المخاطر السياسية

مخاطر سياسية  وق قد يكون متأثرا بتغيير الحكومات أو الحروب أو في حال تغيير القوانين في تلك البلدان أو أيأداء الصند

 أخرى.

 

 األخرى االستثمارات مخاطر

 ثماريةاالست والصناديق المتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات في الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغرض

 الثابت والدخل دالنق أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه وتعتبر ،REITsالعقارية

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض وقد

 

 التمويل مخاطر

 محددال الوقت في المبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض تمويل على الصندوق مدير حصول حال في

 أصول لىع يؤثر قد مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير إرادة عن خارجة ألسباب

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق

 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 افيه يستثمر تيوال ائتمانيا المصنفة غير الثابت الدخل أدوات في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 أي أن حيث. وقالصند مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماني والتصنيف التقويم ثم والتحليل، البحث على بناء الصندوق

 يؤثر امم الصندوق أصول قيمة صافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصدري المالي الوضع في ضعف

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا

 

 الناشئة األسواق مخاطر

 في التأخر أو قباإلخفا مرتبطة مخاطر على تنطوي قد والتي ناشئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 طياته بين مليح قد األسواق ذهه مثل في االستثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات تسوية

 متركزا يكون عادة ئةالناش األسواق في السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى مخاطرا

 قدرا الصندوق جهيوا فقد الناشئة األسواق في تستثمر مالية أوراق في استثمر حال في ولذلك،. الشركات من محدود عدد في

 وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر

 .وحداته

 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسعر لصندوقا أداء تأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسب بديل وجود وعدم مغيابه أو ماستقالته عند سلبيا الوحدة

 

 المصالح تضارب مخاطر



 تؤثر قد ةشخصي مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر ههذ تنشأ

 .لوحدةا وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات على

 

 الُمصِدر مخاطر

 السياسية أو اديةاالقتص الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قد مما لمصدرا بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي مهأسه قيمة انخفاض إلى يؤدي

 

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

تمل وال الصننننننندوق عوامل المخاطر والتي تشننننننيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسننننننتثمار في هذا 

 تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

 يوجد أي يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاته ال 

عليها هذا النوع  علم بالمخاطر التي ينطوي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداء  إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على

الشركات التي  من االستثمارات. كما أن المستثمر يدرك أن جميع األسهم عرضة لالرتفاع واالنخفاض تبعا لعوامل النمو لتلك

بذبات بالتوزيع التذ و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من مخاطر هذه تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

 النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في الصندوق تبعا لظروف السوق.

 

 مخاطر القطاع

اع، بشكل عام قد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا  للتغير في ذلك القط

مقابل يكون الصندوق أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كبيرة لذلك القطاع وبالال يتم التركيز على االستثمار في 

 أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.

 

 مخاطر العمالت

تشكل قوام  ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاض قيمة أي من العمالت التي

البلدان المختلفة  مارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاالت االستثمار في عدد مناستث

 سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 

 نمخاطر االئتما

م رغبة الطرف قدرة أو عدفي حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم  

 اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا .

 

 المخاطر االقتصادية

مر فيها ينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسواق التي يستث

موال، قد يكون له وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها األ الصندوق.

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 

 

 

 مخاطر عدم الشرعية

رعية للهيئة الش تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحت غير متوافقة مع المعايير

ستبعاد عدد االشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم. إضافة إلى أن 

جعل استثمارات يمن الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق من شأنه أن 

 زا  مما قد يزيد من التذبذبات.الصندوق أكثر تركي

 



 مخاطر السيولة

و إذا كانت أيتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسواق األسهم 

يضطر  لذي% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى الحد ا10تعادل  تعاملقيمة الوحدات المستردة في أي يوم 

 معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.

 

 المخاطر القانونية

أتي تلك المخاطر من قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وت

 أو الشركات. والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية

 

 المخاطر السياسية

مخاطر سياسية  أداء الصندوق قد يكون متأثرا بتغيير الحكومات أو الحروب أو في حال تغيير القوانين في تلك البلدان أو أي

 أخرى.

 

 األخرى االستثمارات مخاطر

 ثماريةاالست والصناديق المتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات في الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغرض

 الثابت والدخل دالنق أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه وتعتبر ،REITsالعقارية

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض وقد

 

 التمويل مخاطر

 محددال الوقت في المبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض تمويل على الصندوق مدير حصول حال في

 أصول لىع يؤثر قد مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير إرادة عن خارجة ألسباب

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق

 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 افيه يستثمر تيوال ائتمانيا المصنفة غير الثابت الدخل أدوات في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 أي أن حيث. وقالصند مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماني والتصنيف التقويم ثم والتحليل، البحث على بناء الصندوق

 يؤثر امم الصندوق أصول قيمة صافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصدري المالي الوضع في ضعف

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا

 

 الناشئة األسواق مخاطر

 في التأخر أو قباإلخفا مرتبطة مخاطر على تنطوي قد والتي ناشئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 طياته بين مليح قد األسواق ذهه مثل في االستثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات تسوية

 متركزا يكون عادة ئةالناش األسواق في السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى مخاطرا

 قدرا الصندوق جهيوا فقد الناشئة األسواق في تستثمر مالية أوراق في استثمر حال في ولذلك،. الشركات من محدود عدد في

 وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر

 .وحداته

 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسعر لصندوقا أداء تأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسب بديل وجود وعدم مغيابه أو ماستقالته عند سلبيا الوحدة

 

 المصالح تضارب مخاطر

 تؤثر قد ةشخصي مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر ههذ تنشأ

 .لوحدةا وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات على

 

 الُمصِدر مخاطر



 السياسية أو اديةاالقتص الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قد مما لمصدرا بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي مهأسه قيمة انخفاض إلى يؤدي

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5

 

 .)سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيس( العائد الكلي لسنة واحدة وثالث 1

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

0.34 4.62 7.14 2.56 

 

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

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

2.56% 5.12% -0.63% 15.45% 4215.- % 14.16- % 27.52% 3.99% 5.73% 13.83% 

 

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

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

2.56% 5.12% -0.63% 15.45% -15.42% 
 الصندوق

8.36% 1.98% -4.67% 30.35% -21.60% 
 االسترشاديالمؤشر 

 

 ( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 تقارير الصندوق( 5

ل وذلك من خالمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون 

 capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب (ب)

 اإلدارةرسوم 

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


عملية  كل عندالنسبة  هذه وتحتسب. الصندوقأصول  أجماليمن  سنويا% 1.75إدارة بنسبة  أتعاب الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل نهايةعند  الصندوق أصول منتستقطع  و تقويم

 رسوم أمين الحفظ

سنننعودية، لألوراق المالية التي يتم حفظها في السنننوق السننننويا  من قيمة األصنننول % 0.02يتحمل الصنننندوق رسنننوم حفظ تعادل 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسننننواق نويا  من قيمة األصننننول سنننن%( 0.15-%0.07ويتحمل رسننننوم حفظ تتراوح بين )

 الخليجية والعربية األخرى. 

 قت ألخر.ي من الممكن أن تتغير من وال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والت

 الضرائب

 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 .ندوقالص إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم

 التعاملرسوم 

 السائدة تالعموال حسب المالية األوراق وبيع شراء وعمليات صفقات عن الناتجة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء تدفع والتي األسواق في

 رسوم أخرى

 الرقابية وموالرس النشر ورسوم الحفظ ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريف الصندوق سيتحمل

 جماليإ يتجاوز أال بشرط االخرى، والمصروفات االسترشادي، المؤشر ورسوم الصندوق إدارة مجلس أعضاء ومكافآت

 ولاألص قيمة صافي متوسط من% 0.25( والضرائب والحفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى المصروفات نسبة

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما( ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال في 150,000) أو يةالسنو

 رسوم اإلدارة

الصندوق تحتسب على  إجمالي أصول% من 1.75

ُ  يومي بشكل ملأساس سنوي وتح ويتم  تراكميا

خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر 

 ميالدي

 أتعاب المحاسب القانوني

 ثابت مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 35,000 أقصى بحد

 وتدفع تراكميا   يومي بشكل ملوتح سنوي أساس على

 اشهر سته كل

 رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول

ثابت  مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 5,000 أقصى بحد

  بشكل يومي تراكميا   ملتحوعلى أساس سنوي  

 وتدفع في نهاية العام

 الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافأة

الصندوق  يتحمل سنويا   لاير 30,000 أقصى بحد

نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إلى إجمالي 

 ملوتحأصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 

 السنه نهاية في وتخصم  تراكميا   يومي بشكل

 (المالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم

ثابت على أساس  مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 7,500

وتدفع في نهاية   بشكل يومي تراكميا   ملتحوسنوي 

 العام

 حسب معايير الهيئة الشرعية مئويةتحسب كنسبة  االسهم أرباح تطهير



 االسترشاديالمؤشر  رسوم

 

على أساس كمبلغ ثابت لاير سنويا  تحتسب  28,500

وتدفع بشكل   تراكميا  يومي سنوي وتحمل بشكل 

 نصف سنوي

 الحفظ خدمات و الحفظ مصاريف رسوم
 في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

 شهر كل نهاية

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 اإلدارية الخدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى
 ال يوجد

 مالكي بسجل تتعلق خدمات تقديم مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات
 ال يوجد

 مالكي على تحميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو الوحدات
 ال يوجد

  المضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم جميع*

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

الصندوق من خالل موقع شركة  معلوماتيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على 

لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه  المراكز االستثماريةأو  www.Tadawul.com.saالسوق المالية تداول  

 .920005856أو االتصال بخدمة العمالء على الرقم  www.alrajhi-capital.comااللكتروني  

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملك طريق ، الرئيس المركز

 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 

 

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


 وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (و)

 شركة دراية المالية

 الرياض -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 
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 قطاع المواد األساسية ألسهمصندوق الراجحي 

 (مفتوح -)صندوق أسهم عام  

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

شرعية المجازة من المواد األساسية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير ال قطاع ألسهم الراجحيتم اعتماد صندوق 

 االستثمار قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق

 الشروط واألحكام

صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وو صندوق والمستندات األخرى خاضعة لالئحة  شروط وأحكام هذا ال اضحة أن 

كما يجب على المسننننتثمرين قراءة شننننروط و أحكام الصننننندوق مع مذكرة . وصننننحيحة وغير مضننننللة عن صننننندوق االسننننتثمار

العتبار اقبل اتخاذ أي قرار اسنننننتثماري في هذا الصنننننندوق. ويجب على المسنننننتثمر أن يأخذ في المعلومات والمسنننننتندات األخر 

ذا االستثمار له، هوضعه المالي وخبرته في االستثمار وأهدافه االستثمارية. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شك في مالءمة 

شتراك المست شارة خبير مالي مستقل. كما أن ا ست شخفإنه يجب عليه ا صندوق يكون على مسؤوليته ال صية التامة ثمر في هذا ال

 وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.

 م20/8/2007 تاريخ إصدار الشروط واألحكام:

 م28/02/2021 الموافق هـ16/07/1442واألحكام: تاريخ آخر تحديث على الشروط 

 ه7/8/1428 بتاريخ الصندوق وحدات طرح في االستمرار على الهيئة موافقةتاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 

  م 2007/8/20الموافق
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  ملخص الصندوق

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق اسم الصندوق

 الراجحي المالية مدير الصندوق

 مفتوح الصندوق نوع

تاريخ بدء تشغيل 

 الصندوق
 م 2007نوفمبر من عام 

 السعودي الريال العملة

 عالية درجة المخاطر

 هدف االستثمار
د قطاع الموا شركات أسهم في االستثمار خالل من الطويل المدى على المال رأس زيادة

 ضوابط الهيئة  الشرعية للصندوق. السعودية، وفق األسهم أسواق في األساسية

 المؤشر االسترشادي

 معد من قبل ستاندرد أند بورز المؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر استرشادي خاص

لضوابط ايتكون من جميع شركات قطاع المواد األساسية في األسواق السعودية المتوافقة مع 

   الشرعية

(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) 

 االشتراك لهم المصّرح

 فيه
 اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفةأي شخص طبيعي، أو 

 سعودي لاير  10 الطرح عند الوحدة سعر

 سعودي لاير 10,000 الحد األدنى لالشتراك

 الحد األدنى لالشتراك

 اإلضافي
 سعودي لاير  2,000

 سعودي لاير  2,000 لالسترداد األدنى الحد

أيام قبول طلبات 

االشتراك واالسترداد

  

  االستثمار )من األحد إلى الخميس(مراكز 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

الموعد النهائي الستالم 

طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 قبل الساعة الخامسة عصرا  من يوم العمل السابق ليوم تعامل

 والثالثاء األحد التعامل أيام

 تقومي يومي من االحد إلى الخميس التقويم  أيام

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 

  المستردة

س التالي ليوم يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخام

ئل والتراخيص التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسا

 )إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق

 االشتراك مبلغ من 2 % أقصى بحد االشتراك رسوم

 سنويا  من إجمالي أصول الصندوق السنوية 1.75 % اإلدارة رسوم



 رسوم أمين الحفظ

يتم  لألوراق المالية التيسنننويا  من قيمة األصننول % 0.02يتحمل الصننندوق رسننوم حفظ تعادل 

سننننويا  من %( 0.15-%0.07حفظها في السنننوق السنننعودية، ويتحمل رسنننوم حفظ تتراوح بين )

 ى. لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجية والعربية األخرقيمة األصول 

الممكن  ي منال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والت

 أن تتغير من وقت ألخر..

 رسوم التعامل 

راق يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األو

ة والجهات المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالي

 التنظيمية وأمناء الحفظ.

 أخرى رسوم

ظ ورسوم الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوم الحفسيتحمل 

رشادي، النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االست

والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى )باستثناء 

 % من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو0.25رائب( مصاريف التعامل والحفظ والض

 لية فقطفي حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفع 150,000)

 

  



 تعريف المصطلحات

 األساسية المواد قطاع ألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

مدير الصننندوق/المدير/ 

 الشركة

 شركة الراجحي المالية 

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أينننام قنننبنننول طنننلنننبنننات 

 االشتراك واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

ع هي فترة بداية الصننننننندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصننننننندوق بالقيمة االسننننننمية إلى جمي فترة الطرح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 شأنها أن تؤثر سلبا  على أداء الصندوق كل ظرف أو حادثة من المخاطر

 هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري المؤشر االسترشادي

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

إجننننمننننالنننني أصننننننننننول 

 الصندوق

 الشركات المستثمر بها.قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من 

صننننننافي قيمة أصننننننول 

 الصندوق

 وق.إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاريف الفعلية المحملة على الصند



وحننندة االسننننننننتنننثنننمنننار 

 )الوحدة(

امل حصنننة المالك في صنننندوق االسنننتثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة وتُع 

 ة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.كل وحدة على أنها حص

 المدراء، المسؤولون ، الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصندوق األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

مسننننننتثمر/عميننل/مننالننك 

 الوحدة

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق

منننؤهنننل/  مسننننننننتنننثنننمنننر

 مستثمرون مؤهلون

ه أي شننننننخص طبيعي/ أشننننننخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر له/لهم أنظمة المملكة بهذ

 الصفة.

ات هي الضنننوابط والنسنننب المالية التي تتبعها الهيئة الشنننرعية لمدير الصنننندوق لتصننننيف الشنننرك الضوابط الشرعية

 رعية ويمكن االستثمار بها.واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الش

لالكتتاب  االصننندارات أو االكتتابات األولية العامة ألسنننهم للشنننركات التي يتم طرحها طرحا  عاما   الطروحات األولية

 ألول مرة في السوق األولية.

قت و هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق في االكتتاب في أسننننننهم جديدة مطروحة حقوق األولوية

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

عمالت وهي أداة مالية أو عقد تشننتق قيمته من قيمة أصننول حقيقية أو مالية أخرى )أسننهم وسننندات  عقود المشتقات

روط أجنبية وسننننلع وذهب( وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة باإلضننننافة إلى سننننعر وشنننن

يننات البننائع والمشننننننتري ومن هننذه العقود ) المسننننننتقبلمعينننة يتم تحنندينندهننا عننند تحرير العقنند بين 

(Futures( لخنينننارات عقنود ا  ،)Options(  لعنقنود اآلجلنننة لمنبنننادالت ) Forwards(، ا (، ا

(SWAP.وأي عقود مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق 

سيولةقصيرة األجل و تعتبر الوظيف هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد سية لهذه األدوات إيجاد ال شركات ة األسا  لل

د العقو واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصننننننيرة األجل والتي تشننننننمل

عقد أخر  والمشاركة وأي المتوافقة مع الضوابط الشرعية المرابحة والمضاربة والوكالة واإلجارة

 .متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

ات هي صننننننناديق اسننننننتثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السننننننوق المالية أو هيئ يق أسواق النقدصناد

المطبق  تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنننننع لتنظيم مسننننناوي على األقل لذلك

وافقة وتكون متعلى صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات أسواق النقد 

 مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صننننننناديق االسننننننتثمار 

المتداولة / الصننننننناديق 

 العقارية المتداولة

هي صنننناديق اسنننتثمارية مقسنننمة إلى وحدات متسننناوية يتم تداولها في سنننوق األوراق المالية خالل 

وق المالية أو فترات التداول المسننننتمر كتداول أسننننهم الشننننركات والموافق عليها من قبل هيئة السنننن

هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضننننننع لتنظيم مسنننننناوي على األقل لذلك 



المطبق على صننننننناديق االسننننننتثمار في المملكة، على أن تكون متوافقة مع الضننننننوابط الشننننننرعية 

 للصندوق.

دافه ن أن تؤثر على أصنننول الصنننندوق أو أههي الحاالت التي يعتقد مدير الصنننندوق أنه من الممك الظروف االستثنائية 

 بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية المتغيرة.

صناديق االستثمار ذات 

 الطرح العام

ية هي صننننناديق اسننننتثمارية مرخصننننة وموافق عليها من قبل هيئة السننننوق المالية أو هيئات تنظيم

لى علتنظيم بلد آخر خاضننننننع لتنظيم مسننننننناوي على األقل لذلك المطبق  خليجية و/أو أجنبية وفقا

 صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

وق الرئيسي هي جميع األسواق التي يتم تداول األسهم بها في المملكة العربية السعودية وتشمل الس أسواق األسهم السعودية

 وجميع األسواق االخرى التي يتم من خاللها تداول األسهم.تداول وسوق نمو 

 هي ضننننريبة غير مباشننننرة تُفرض على جميع السننننلع والخدمات التي يتم شننننرالها وبيعها من قبل ضريبة القيمة المضافة

 المنشآت.

 

 

 

 

 

  



 :معلومات عامة( 1

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

 الراجحي المالية شركة

 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق المالية 

 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 المركز الرئيس، طريق الملك فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية
 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 
 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

    (08100-37)   -رقم رخصة هيئة السوق المالية 
 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ، 

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 :النظام المطبق 2) 

ة أو الجهة )الشننركة(، هي شننركة مسنناهمة سننعودية مقفلة مرخص لها من هيئة السننوق المالية ) الهيئة شننركة الراجحي المالي

الحفظ في والمنظمة  لممارسنننة أنشنننطة اإلدارة والتعامل بصنننفة أصنننيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشنننورة 

 (37/07068رقم )األوراق المالية، بموجب رخصة هيئة السوق المالية 

ئحه الصننندوق عبارة عن صننندوق اسننتثماري مفتوح، يخضننع كال من الصننندوق ومدير الصننندوق لنظام السننوق المالية ولوا

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىالتنفيذية واألنظمة واللوائح األخر

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


 :أهداف صندوق االستثمار 3 )

 .لصندوقوصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع ا .1

المدى  تحقيق النمو على إلى الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق األساسية هو المواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 أسواق في لمدرجةا المالية األوراق بين من المواد األساسية قطاع في العاملة الشركات أسهم في االستثمار خالل منالطويل 

 .الشرعية الهيئة ضوابط مع والمتوافقة السعودية األسهم

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

 االستثمارية؛ أهدافه تحقيق من ليتمكن التالية االستثمارية االستراتيجيات الصندوق سيستخدم

 

أسواق ي فالمدرجة  قطاع المواد األساسية في رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق يحقق .1

 . األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك يشمل وقد األسهم السعودية

 

 

 رئيسي، شكلب السعودية األسهم أسواق في المدرجة األساسية المواد قطاع في االستثمار على الصندوق سياسية تتركز .2

 :الصندوق في االستثمارات تركيز سياسة التالي الجدول يوضح كما

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 قطاع المواد األساسية أسهم 50% 100%

 أخرى قطاعات أسهم 0% 30%

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%

30% 0% 
 يجياتواالسترات األهداف ذات عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق

 المتداولة الصناديق وتشمل المماثلة

%30  %0 
 ريةالعقا الصناديق وتشمل متداولة/ عاما   طرحا   المطروحة المالية األوراق

 المتداولة

 أدوات في أو نقد شكل على الصندوق أصول من %50 من أعلى بنسبة يحتفظ أن الصندوق لمدير يمكن* 

 .االستثنائية الظروف ظل في النقد أسواق وصناديق

 من واحدة تحدده ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظيرة لألطراف االئتماني للتصنيف األدنى الحد وسيكون

 /Baa3يزمود /-BBBبورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت من ثالث

ثمار في نظيرة غير مصنفة . وسيكون االست و مع أطراف/أو النقد أسواق أدوات في االستثمار يتم ولن -BBBفتش

سيولة والمخاطر صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء  على األداء وال

حة صناديق المتعلقة بالصندوق وسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظير حسب القيود المنصوص عليها في الئ

 .عليها تعديل وأي ماراالستث
 

 المالية المعايير نم مجموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية بمزايا تتمتع التي الشركات على االختيار في التركيز يتم .3

 تحقيق بهدف المالئمة االستثمار أساليب تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى والمحاسبية

 ربع بشكل ثهتحدي يتم حيث األسهم في االستثمار مجال طبيعة حسب المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد أقصى

 . سنوي
 

 المالية واألوراق أسواق األسهم السعودية في المدرجة الشركات أسهم في االستثمار يتركز الصندوق أهداف على بناء .4

 الدولة عملة حسب األخرى العربية المالية األسواق من أي في االستثمار إمكانية مع (2) رقم الفقرة في سابقا   المذكورة

 والمدرجة المستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول قيمة صافي من% 10 أقصى وبحد بها المستثمر

 تقييم إلى باإلضافة األسهم السعودية بأسواق المدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس األخرى العربية المالية األسواق في



 المالية األوراق في االستثمار للصندوق يمكن كما والنظامية، والسياسية االقتصادية العوامل حيث من المستهدف السوق

 . تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق أو تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المصدرة
 

 . عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة في المذكورة االستثمار بقيود التقيد سيتم .5
 

 أصول قيمة صافي من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق .6

 . االسترداد طلبات تغطية لغرض الصندوق
 

 مالية اقأسو في االستثمار للصندوق يجوز كما السعودي األسهم أسواق في أساسي بشكل باالستثمار سيقوم الصندوق .7

 . الصندوق أصول قيمة صافي من% 10 أقصى بحد أخرى عربية
 

 قيود سبح وذلك للصندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة العام الطرح ذات الصناديق في االستثمار للصندوق يحق .8

 يتجاوز ال أن على عليها، تعديل أي أو االستثمار صناديق والئحة الصندوق وأحكام شروط في المحددة االستثمار

 مقداره ما تمعهمج النقد أسواق وصناديق المتداولة الصناديق و األخرى عاما   طرحا   المطروحة الصناديق في االستثمار

 . الصندوق أصول قيمة صافي من% 50
 

 أو الهيئة نع الصادرة المالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة لجهة المالية األوراق مشتقات في الصندوق يستثمر قد .9

 التحوط متطلباتو االستثمارية األهداف وتحقيق للمحفظة الفعالة اإلدارة لغرض للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة

 10 ذلك زيتجاو أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن على الصندوق باستثمارات المتعلقة المخاطر من

 .الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 

 

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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )

ط وأحكام الصندوق يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشرو

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

م بها اسننتثماراته ووحداته. وتقبل اشننتراكات المسننتثمرين بأ ي عملة أخرى عملة الصننندوق هي الريال السننعودي وهي التي سننيقو 

في تحويل  من العمالت العالمية الرئيسنة على أسناس سنعر الصنرف السنائد في األسنواق في تاريخ االشنتراك. ويتحمل الراغبون

 الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.استحقاقاتهم بعملة غير عملة 

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

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

 رسوم اإلدارة

تعاب عند % سنويا من إجمالي أصول الصندوق، وتحتسب هذه األ1.75مقدارها  إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 

 كل يوم تقويم و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي.

 

 

 



 رسوم أمين الحفظ

سننننوق لألوراق المالية التي يتم حفظها في السنننننويا  من قيمة األصننننول % 0.02يتحمل الصننننندوق رسننننوم حفظ تعادل 

لألوراق المالية التي يتم سنننننويا  من قيمة األصننننول %( 0.15-%0.07السننننعودية، ويتحمل رسننننوم حفظ تتراوح بين )

 حفظها في األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

ر من وقت ي من الممكن أن تتغيال تشنننمل الرسنننوم النظامية والرسنننوم التي قد تفرضنننها األسنننواق ومراكز اإليداع والت

 ألخر.

 الضرائب

 مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 مقابل دوقالصن مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم أو الصندوق

 .الصندوق إدارة

 التعاملرسوم 

ب العموالت يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق المالية حس

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 

 

 رسوم أخرى

 الرسومو النشر ورسوم الحفظ ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريف الصندوق سيتحمل

 أال طبشر االخرى، والمصروفات االسترشادي، المؤشر ورسوم الصندوق إدارة مجلس أعضاء ومكافآت الرقابية

 وسطمت من% 0.25( والضرائب والحفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى المصروفات نسبة إجمالي يتجاوز

 الرسوم قالصندو يتحمل كما( ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال في 150,000) أو السنوية األصول قيمة صافي

 .فقط الفعلية

 رسوم اإلدارة

الصندوق تحتسب على أساس  إجمالي أصول% من 1.75

ُ  يومي بشكل ملسنوي وتح ويتم خصمها من أصول  تراكميا

 الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي

 أتعاب المحاسب القانوني

 على ثابت مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 35,000 أقصى بحد

 سته كل وتدفع تراكميا   يومي بشكل ملوتح سنوي أساس

 اشهر

 رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول

ثابت على  مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 5,000 أقصى بحد

ة وتدفع في نهاي  بشكل يومي تراكميا   ملتحوأساس سنوي  

 العام

 الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافأة

الصندوق نصيبه  يتحمل سنويا   لاير 30,000 أقصى بحد

منها بقدر حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق 

  تراكميا   يومي بشكل ملوتحاألخرى على اساس سنوي 

 السنه نهاية في وتخصم

 (المالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
ثابت على أساس سنوي  مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 7,500

 وتدفع في نهاية العام  بشكل يومي تراكميا   ملتحو

 حسب معايير الهيئة الشرعية مئويةتحسب كنسبة  االسهم أرباح تطهير

سنوي على أساس كمبلغ ثابت لاير سنويا  تحتسب  28,500 االسترشاديالمؤشر  رسوم

 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكميا  يومي وتحمل بشكل 

 الحفظ وخدمات الحفظ مصاريف رسوم
 نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

 شهر كل



 تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 بالتمويل
 يوجد ال

 الخدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى اإلدارية
 ال يوجد

 بسجل تتعلق خدمات تقديم مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي
 ال يوجد

 مالكي على تحميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو الوحدات
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم *

 **جميع الرسوم أعاله  قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة

 .االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحداتمقابل الصفقات المفروضة على  .2

 رسوم االشتراك

راك. االشت مبلغ من أقصى% كحد 2بنسبة  اشتراك كل قيمة من مسترد غير اشتراك رسم الصندوق مدير يستحق

  الصندوق مدير من بقرار النسبة هذه تخفيض ويمكن

 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق أي ج( 

 يوجدال 

 :التقويم والتسعير  8 )

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

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

 األرباح إليها ا  مضاف إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 التي األسهم تقويم موسيت متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم إذا. المستحقة

 على بناء المالية قةالور وتداول االكتتاب بين ما الفترة في األولوية وحقوق األولية الطروحات في بها المشاركة تمت

 تقويمها سيتم ، امالع الطرح ذات االستثمار صناديق في االستثمار حالة وفي به، المكتتب الحق سعر أو االكتتاب سعر

 آخر اعتماد سيتم ،به المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال وفي المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من

 الصفقة عمر من المنقضية الفترة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافته

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 الفقرة في يهإل االشننارة تم كما الصننندوق في أصننل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصننندوق أصننول تقويم سننيتم

، الخامسة الساعة قبل أعاله )أ(  عامل.الت ليوم التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساء 

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

 أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتضررين الوحدات مالكي جميع وتعويض توثيق سيتم

 أو% 0.5 نسبته تشكل التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا   الهيئة إبالغ سيتم كما.  خاطئ بشكل وحدة سعر حساب

 .الصندوق تقارير وفي تداول وموقع المالية الراجحي موقع في فورا   ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر



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

ت ناقصا  المصروفات )إجمالي األصول ناقصا  المستحقاباستخدام المعادلة التالية:  صافي قيمة األصول لكل وحدة يتم حساب 

افي قيمة أصول صمقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة. ويتم تقويم  المتراكمة(

سعودي بأسعار قويمها بعملة الريال الالصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة ت

 الصرف السائدة في تاريخ التقويم.

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 الوحدة سعر شرن ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم في مساء   الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع في

 :التعامالت 9 )

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

ع وحدات الصننننننندوق وهي األيام التي يتم بناء  عليها بي الثالثاءالتعامل في الصننننننندوق بناء على تقويم يوم األحد ويوم  سننننننيتم

 ل التالي.التعاملم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتم التعامل في الصندوق في يوم  واستردادها والتحويل وفي حالة

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

سبة قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي  التي تم فيها تحديد  املالتع ليومسيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد المنا

وافرة لدى سنننعر االسنننترداد، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسنننائل والتراخيص )إن وجدت( المناسنننبة لتحويل الوحدات مت

 مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا.

 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

م التي وهي السنننعودي الريال هي الصنننندوق عملة  عملة أيب المسنننتثمرين اشنننتراكات وتقبل ووحداته، اسنننتثماراته بها سنننتقو 

 في غبونالرا ويتحمل التاريخ، ذلك في األسننواق في السننائد الصننرف سننعر أسنناس على الرئيسننية العالمية العمالت من أخرى

 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير بعملة استحقاقاتهم تحويل

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 يملكها لتيا األخرى األصننننول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسننننة السننننوق في التعامل تعليق تم إذا -

 همةم أنها معقول بشننكل الصننندوق مدير يرى التي الصننندوق أصننول إلى بالنسننبة أو عام بشننكل إما االسننتثمار صننندوق

امل يجوز لمدير الصننندوق تأجيل اسننترداد الوحدات كحد أقصننى إلى يوم التعو.الصننندوق أصننول قيمة صننافي إلى نسننبة

 ي يوم تعاملأالتالي. ويحدث ذلك، إذا بلغ إجمالي نسنننبة جميع طلبات االسنننترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في 

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

رية في حال تعليق تقويم الصننننننندوق، سننننننيتخذ مدير الصننننننندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبار المدة الضننننننرو

لسنننوق وأمين الحفظ بصنننورة منتظمة. كما سنننيتم إشنننعار هيئة االصنننندوق والمبررات ومراجعة التعليق مع مجلس إدارة 

لوحدات فور اليق، وإشننعار هيئة السننوق المالية ومالكي المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضننيح أسننباب التع

تروني لمدير انتهاء التعليق بالطريقة نفسننننها المسننننتخدمة في اإلشننننعار  عن التعليق واإلفصنننناح عن ذلك في المواقع اإللك

 الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 االشتراك هذا على الصندوق أنه يترتبفي حال رأى مدير  الصندوق في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

األموال أو إذا كان رفض طلب االشننتراك يحقق مصننلحة مالكي  غسننل نظام مكافحة أو المالية السننوق هيئة للوائح مخالفة

 .الوحدات الحاليين



ل  . هـ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ

معاملة كل  ويتم الطلب اسننتالم أولويةمن قبل مدير الصننندوق، فسننوف يتم الدفع على أسنناس في حالة تم تأجيل االسننترداد 

العمالء  % سننننوف يتم تنفيذ طلبات10طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسننننترداد في يوم التعامل الواحد 

انخفضنننت قيمة  . فإذابحسنننب األسنننبقيةالتي تم اسنننتالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصنننة باالسنننترداد 

 لوب لالستمرار بالصندوق، فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.الوحدات عن الحد األدنى المط

 .و( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

اة )ال قدر هللا( أو آخرين، إال في حاالت محدودة جدا   كالوف مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

األنظمة  سب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض معفي حال طلب ذلك بح

 والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.

 .استثمار مدير الصندوق في الصندوقز( 

قه في استرداد الصندوق بحقد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير 

 قاريرت في الصندوق في استثماراته عن الصندوق مدير يفصح وسوف ،جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا  

 (.الصندوق مدير وإفصاحات - السنوية والتقارير - األولية التقارير) الصندوق

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

  عامل تيسنننمح باالشنننتراك واالسنننترداد والتحويل في الصنننندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصنننندوق في كل يوم

م طلبات االشتراك . وسيكون آخر موعد الستالالتعاملبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم )األحد والثالثاء( 

 ويل قبل الساعة الخامسة مساء  من يوم العمل السابق ليوم التعامل.واالسترداد والتح

 سترداده شراء الوحدات وا سديد أموال االشتراك قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة ب ا، يبدأ االستثمار إذا تم ت

سنننتالم أموال مر وفي حالة افي الصنننندوق من يوم التعامل الذي يلي اسنننتالم األموال التي تم بموجبها قبول طلب المسنننتث

ذ الطلب في يوم االشننتراك بعد الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصننة بشننراء الوحدات واسننتردادها بالصننندوق يتم تنفي

 قبول عدم حال وفي التعامل الثاني الذي يلي الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصننننننة بشننننننراء الوحدات واسننننننتردادها

 متطلبات ءاسننتيفا بعد جديد اشننتراك طلب تقديم إعادة المشننترك على يتوجب االشننتراك متطلبات اسننتيفاء لعدم االشننتراك

 .االشتراك

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

الل سنناعات المعتمدة خل بين الصننناديق يوميا  عن طريق فروع الشننركة ييتم اسننتالم طلبات االشننتراك واالسننترداد أو التحو

يانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي ت وفرها شننننننركة العمل الرسننننننمية على أن يتم تقديم ب

 الراجحي المالية.

 

 

 .دهاي( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردا

إلضنننافي لاير سنننعودي، وهو الحد األدنى للرصنننيد  والحد األدنى لالشنننتراك ا10,000ى لالشنننتراك في الصنننندوق الحد االدن

لاير سنننننعودي ويجوز لمدير الصنننننندوق خفض هذه النسنننننب للبرام  2,000لاير سنننننعودي والحد االدنى لالسنننننترداد 2,000

 .االدخارية واالستثمارية 

 

 



 .ي الصندوقفالصندوق جمعه ، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى دنى للمبلغ التي ينوي مدير األحد الك( 

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق

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

 .أصول الصندوق

 يخص فيما لماليةا السوق هيئة عن الصادرة والتعاميم االستثمار صناديق الئحة في الواردة األحكام الصندوق مدير يتبع

 عوديس لاير ماليين( 10) عن الصندوق أصول قيمة صافي قل حال وفي الصندوق، عمل الستمرار الالزم المتطلب

 فوق وقالصند حجم زيادة تعثر حال وفي الممكنة النظامية اإلجراءات حسب ذلك لتصحيح الصندوق مدير يسعى سوف

 إلجراءات فقا  و الصندوق إنهاء بإجراءات بالبدء الصندوق مدير سيقوم الصندوق، عمل الستمرار المطلوب األدنى الحد

 .المعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من( و) الفرعية الفقرة في المذكورة اإلنهاء

 :سياسة التوزيع   10)

 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

 في الموزعة حاألربا استثمار بإعادة وسيقوم المستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 .الصندوق

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

  لتقارير السنننوية وا (المالية السنننوية المراجعة)بما في ذلك القوائم  سنننويةالتقارير الإعداد ب الصننندوقسننوف يقوم مدير

 وسوف يتم ليها،الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عمن  (5) رقم التقارير األولية وفقا  لمتطلبات الملحقو الموجزة

 تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

  لك في األماكنمن نهاية فترة التقرير وذ يوما   (70)إتاحة التقارير السننننننوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز  يتمسنننننوف 

  .لكتروني للسوقوالموقع اإل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق الفقرة )ب( من هذه المادة، وفيوبالوسائل المحددة في 

  ألمنناكن اوذلننك في  من نهننايننة فترة التقرير يومننا   (35)مهور خالل للج إعننداد التقننارير األوليننة وإتنناحتهنناسننننننوف يتم

والموقع  الموقع االلكتروني لمدير الصنندوق وفيوبالوسنائل المحددة في شنروط وأحكام الصنندوق ومذكرة المعلومات 

 .اإللكتروني للسوق

 تالية:يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات ال 

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها -

 ( يوما  من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمسة عشر ) -

( البيان شنننننأنها في المعد السننننننة خالل الوحدات تملك شنننننخص أي ذلك في بما) الوحدات لمالك سننننننوي بيان -

صندوق وحدات في صفقاته يلخص سنة مدار على العام ال سنة نهاية من يوما  ( 30) خالل المالية ال  المالية، ال

 مةالمخصننننو واألتعاب والمصنننناريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجب

 ميعلج تفاصننيل إلى باإلضننافة المعلومات، ومذكرة الصننندوق وأحكام شننروط في والواردة الوحدات مالك من

 مذكرة أو الصنننننندوق وأحكام شنننننروط في أو الالئحة هذه في عليها المنصنننننوص االسنننننتثمار قيود مخالفات

 .المعلومات

 



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

أو من خالل  (ترونيالبريد اإللكعنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

أو اإلشعار  التقارير. ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في أي وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها

عد ذلك تصبح التقارير التقارير، وبأو من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات تقويميا  يوما   )45) خمسة وأربعون وذلك خالل فترة

 الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.

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

وذلك من مقابل دون المالية يسنننتطيع مالكي الوحدات االسنننتثمارية والمسنننتثمرين المحتملين الحصنننول على نسنننخ من القوائم 

أو في المقر الرئيسنني لمدير الصننندوق أو عن طريق  www.Tadawul.com.saموقع شننركة السننوق المالية تداول  خالل

 capital.com-www.alrajhiموقعه االلكتروني  

أو من  (إللكترونياالبريد ة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخ

 بدون مقابل بناء  على استالم طلب خطي منهم بذلك.  خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها

 :سجل مالكي الوحدات 12)

ي تغييرات في أالمطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات 

ظهر فيه جميع يالمعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب 

 المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

 .إلى عقد اجتماع لمالكي الوحداتأ( الظروف التي يُدعى فيها 

 يجوز لمدير الصندوق، بناء  على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات. 

  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  الكي الوحدات مطلب كتابي من مالك أو أكثر من أيام من تسلم  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 

 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

وعلى به  يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص .1

الكي الوحدات مالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول ، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 

ع. ويتعين أن يحدد يوما  من تاريخ انعقاد االجتما 21أيام وال تزيد عن  10وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ح. كما يتعين عاإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكا لى مدير الصندوق، في نه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

إلى هيئة السوق  نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار

 المالية.

تالم طلب خطي من أحد أيام من اس 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  .2

 % على األقل من وحدات الصندوق.25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا  أو الذين يمتلكون مجتمعين 

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


% على 25ن يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعي .3

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ع ثان من خالل الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما في حال عدم .4

  ومن خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول

نعقاد االجتماع اأيام من تاريخ  5تقل عن إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال 

دات، الحاضرين الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوح

 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا  قانونيا .

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .5

 .قة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحداتج طري

 وفقا   قنيةت وسائل عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط

 من%  50 نم أكثر ملكيتهمفي حال التغييرات األساسية المقترحة يجب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة   .2

ة وسائل الوحدات سواء  أكان حضورهم شخصيا  أم وكالة أم بواسط مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع

 التقنية الحديثة.

 ت صوتا  واحدا  في اجتماع مالكي الوحدات.تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدا .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

 مقابل بدون العربية باللغة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

 ها،قيمت وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي يتضمن تقرير على الحصول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 وفقا يانهسر قبل التغيير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تغيير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوع

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار 

 لفعليةا واألتعاب الرسوم تظهر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 بخالف ميا،تقوي يوما 21 عن تقل ال بمدةاالنهاء  قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )

 والتزامات يوند عن مسؤوال   الوحدات مالك يكون ال ، منه جزء أو الصندوق في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما

 الصندوق



 :خصائص الوحدات 16 )

يكون ويجوز لمدير الصننننننندوق أن يُصنننننندر عددا  غير محدود من الوحدات متسنننننناوية القيمة تكون جميعها من فئة واحدة. 

 االشتراك في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

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

 شعاراتواإل والموافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخضع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب المحددة

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

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

حكام الصندوق صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على شروط وأيلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة 

 بحسب أنواع التغيير التالية:

 

 

 األساسية التغييرات: 

ي، ومن الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عاد

قبل سريان  على التغييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهمثم الحصول على موافقة الهيئة 

 أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت(.

 

 المهمة التغييرات: 

وما  قبل اليوم ي( 21إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا  بأي تغييرات مقترحة، وذلك بفترة ال تقل عن )

 أي رضف دون أساسي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي محدد لسريان التغيير. ويحقال

 (.وجدت إن) استرداد رسوم

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 غيير.( أيام من سريان الت8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بأي تغييرات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

 

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

 اإللكتروني  إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع

 ( أيام من سريان التغيير.10للسوق وذلك قبل )

 لطريقة التي إللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق أو بااإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع ا

 ( أيام من سريان التغيير.10تحددها الهيئة وذلك قبل )

 ( 21ق خالل )اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسو

 يوما  من سريان التغيير.



 بات لتغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب متطلاإلفصاح عن جميع ا

 الئحة صناديق االستثمار.

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

ير الصننندوق يعتبر هذا الصننندوق من الصننناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصننفيته. ومع ذلك، فإنه سننيكون لمد

ريقة عملية الحق في تصنفية الصنندوق بالكامل، إذا أصنبح جليا  أن حجم أصنول الصنندوق ال يبرر االسنتمرار في إدارته بط

وق، أو بب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصننننننندومالئمة ومجدية من الناحية االقتصننننننادية أو بسنننننن

ذلك بعد ون قبل هيئة السننوق المالية دون الحد األدنى المسننموح به السننتمرار الصننندوق والمحدد مانخفض حجم الصننندوق 

لصننندوق ام مدير اشننعار هيئة السننوق المالية أو ألي سننبب طار  آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصننفية الصننندوق، فسننيقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

 ( يوما  21إرسنننال إشنننعار مكتوب بهذه التصنننفية إلى هيئة السنننوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل )

 تقويميا  من تاريخ التصفية.

  )لكي على ماسنننداد االلتزامات المسنننتحقة على الصنننندوق من أصنننول الصنننندوق وتوزيع المبالغ المتبقية )إن وجدت

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.

 وق ومدة يجب على مدير الصننندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسننوق عن انتهاء مدة الصننند

 تصفيته.

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

 المرخص  مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص يعمل

 وذلك فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 لمرخص لهم بما نصت عليها الئحة األشخاص ا يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المباد  والوجبات التي

 معقول.في ذلك واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص ال

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي 

 إدارة الصندوق .1

 اإلدارية للصندوقعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات  .2

 طرح وحدات الصندوق .3

وأنها كاملة  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتمالها .4

 وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 أم كلف كل مباشر يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بش

 بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم. 

  أو سوء تصرفه  احتياله أو إهمالهالناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 أو تقصيره المتعمد.

 دوق، صد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصنيجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لر

ر بشكل سنوي وضمان سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاط

 على األقل.

 يزود هيئة  يجب على مدير الصندوق تطبيق برنام  مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن

 وق المالية بنتائ  التطبيق عند طلبها.الس

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



ندوق استثمار يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي ص

تابعة اريف أتعاب ومصأي يدفع مدير الصندوق سيديره مدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و

 . لذلك

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 مدير لتعيين اسبامن تراه اجراء أي واتخاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة (أ

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق

 األشخاص الئحة بموجب بذلك المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1

 .لهم المرخص

 ماليةال السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .3

 لوائحه او النظام التزامب – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .4

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

)أ(  الفقرة من 5 يةالفرع الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ب

 أعاله.

 كامل بشكل تعاونال الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في (ت

 من األولى يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل من

 ووفقا ناسباوم ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين

 .بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

 أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .لهم المرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا طرفا بها كلف

 إهمال أو الاحتي بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو

 اتخاذ عن كذلك مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع

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

وسيدفع أمين ق. للحفظ من الباطن للصندو طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيه بالعمل أمينا  يجوز ألمين الحفظ تكليف 

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1



ي من الحاالت أ حال وقوع في مناسبا  تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (أ

 :اآلتية

الئحة األشخاص بذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف (1

 .المرخص لهم

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلغاء (2

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  نإلى الهيئة مطلب  تقديم (3

 .التنفيذية ظام أو لوائحهبالتزام الن -ا  تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ (4

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -أسس معقولة بناء  على- ترى الهيئة أي حالة أخرى (5

 

المعني تعيين أمين  فيجب على مدير الصندوق وفقا  للفقرة )أ( من هذه المادة،إذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها  (ب

كل كامل من أجل التعاون بش وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقا  لتعليمات الهيئة، كما

ألولى من تعيين ا( يوما  60)ـ تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال المساعدة على

فقا  لتقدير الهيئة وو أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا  ومناسبا  

 ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.المحض

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

زل أمين عأن  معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (أ

 .بشكل كتابيالحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  و

الكتابي إلشعار اأمين الحفظ  من تسلم ( يوما  30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ب

 دير الصندوقمالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقا  لصادر ال

 ، حيثما كان ذلكتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقلل

 .ضروريا  ومناسبا ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة

جب على مدير عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، وي اإللكتروني موقعه اإلفصاح فورا  فييجب على مدير الصندوق  (ج

 دوق العام.عيين أمين حفظ بديل للصنالصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بت

 :المحاسب القانوني  21 )
 .للصندوقأ( اسم المحاسب القانوني 

 إيرنيست أنديونج، الرياض

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الرياض  2772ص.ب 

 المملكة العربية السعودية
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 تمت والتي بها يقوم التي المراجعة لأعما إلى استنادا   المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

 أخالقيات بمتطلبات المحاسب التزام تطلبت والتي السعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا  

هر. الجو األخطاء من خالية المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط لمهنةا

 في الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات تضمنت
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 المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضافة .المالية القوائم

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة

 .لصندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 

ابات وفقا  لما مدير الصندوق بحق تغيير مراجع الحسسيكون أرنست أند يون  مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ 

عيين المحاسب تالحق في رفض  إدارة الصندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقيراه مناسبا  بعد أخذ موافقة 

 سب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية: القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير المحا

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه -

 إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال -

هام المراجعة بشكل لتأدية مإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية  -

 مرض

 إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 

 أ( أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.

 اآلخرين.يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه .ب(

 مدير أو دوقالصن لمدير يكون أن يجوز وال(، مشاعة)ملكيه  الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعدج( 

 أو الصندوق صولأ في مصلحة أي   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

 من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة

 بموجب المطالبات هبهذ مسموحا   كان أو ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام

 

 قرار من مالك الوحداتإ23)  

ندوق، لقد أطلعت/اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالص

 /اشتركنا فيها. توأقر/أقررنا بالموافقة على خصائص الوحدات التي اشترك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

 

 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماال  إلى آخر ليت جر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

مدير )الوحدات( والمضارب والمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك 

وزعا  بينهما الصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح م

 ط.حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمله فق
 

 الضوابط الشرعية:

ة الصادرة الراجحي المالية, تحكم الصندوق الضوابط الشرعي في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي: .2

 بموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على المشتري.و –بأرقامها ومكانها  –مملوكة للصندوق ومتعينة له أن تكون السلع   -

 ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت. -

 ال يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل. -

 ق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفسه.إذا باع الصندو -

 مارية.ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته االستث .3

ندوق ديون نت في موجودات الصال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كا .4

 أو نقود، إذ يجب في هذه الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :يأتي ما  الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من الصادرة األسهم في والمتاجرة االستثمار ضوابط الصندوق تحكم

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

 بأسهمها جرةوالمتا االستثمار يجوز الشركات وهذه .المباحة واألنشطة األغراض ذات المساهمة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكامه البيع شروط وفق

 نزيرالخ ولحوم والتبغ الخمور شركات مثل المحرمة، واألنشطة األغراض ذات المساهمة الشركات: الثاني النوع -ب

 ربوية،ال السندات في االستثمار وصناديق الخليعة، واألفالم المجون وشركات الربوية، والبنوك القمار وشركات

 .مطلقا   هابأسهم والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات

 محرمة، أمور تعامالتها بعض في يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها التي المساهمة الشركات: الثالث النوع -ت

 :يأتي ما المساهمة تالشركا من( الثالث النوع) النوع هذا بشأن الهيئة قررت وقد. إيداعا   أو اقتراضا بالربا تعاملها مثل

 

 

 

 

 :ةاآلتي الضوابط المساهمة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم في والمتاجرة االستثمار في يراعى أن يجب :أوالً 

 بالربا املالتع اجتناب تلتزم مساهمة شركات وجدت فإذا بالحاجة، مقيد الشركات تلك بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذلك يلتزم ال ممن غيرها عن بها االكتفاء فيجب الحاجة وتسد

 من( ٪30)-لاألج قصير قرضا   أم األجل طويل قرضا   أكان سواء– بالربا المقترض المبلغ إجمالي يتجاوز أال -

 وتؤخذ مبلغه، انك مهما حرام بالربا االقتراض أن علما   الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة

 ناتجا   إليرادا هذا أكان سواء الشركة إيراد إجمالي من( ٪5) محرم عنصر من النات  اإليراد مقدار يتجاوز أال -

 يتم لم وإذا. ذلك غير عن أم لمحرم تملك عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن

 .االحتياط جانب ذلك في ويراعى معرفتها، في فيجتهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح



 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبني للنسب تحديد من ورد وما -

 حسب أسهمها يعبب منها التخلص إلى المبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تغيرت إذا :ثانياً 

 . بتغيرها العلم تاريخ من يوما   تسعين االنتظار مدة تتجاوز أال على اإلمكان

 ً  صادرة مالية وائمق أقرب إلى فيها والمتاجرة االستثمار في الدخول لجواز المقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة في يرجع :ثالثا

 . مدققة غير أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانت سنوية للغرض؛ موضحة

 ً  .أغراضها أو أنشطتها في محرم تعامل على نظامها ينص التي الشركات تأسيس في االشتراك يجوز ال :رابعا

 ً  ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعني- األسهم، في المتاجرة وفي االستثمار في المذكورة الضوابط الشركة تطبق :خامسا

 بواسطة أم بذلك فسهان الشركة قامت سواء   -السعرين بين الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: المتاجرة وتعني السنوي، ربحه أي

 أو التداول، يف الوساطة حالة في كما( السمسرة) التوسط سبيل على لغيرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غيرها،

 والتوكيل الغير نع الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانت إجارة االستثمارية الصناديق في كما الغير ألموال اإلدارة سبيل على

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما للغير

 ً  لشرعيةا الهيئة ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولى :سادسا

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

في  وية أوتعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا  شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معن

تخدامها ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء اس

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوك ما يأتي:  

 الراجحي المالية.أن يكون الصك مجازا  من الهيئة الشرعية لشركة  .1

و أأو اإلجارة  أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصناع، .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

ت في ا من المحرماأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيره .3

 الشريعة اإلسالمية.

عدي أو أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حاالت الت .4

 التفريط.

 يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5

 قد الصرف. أو نقودا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عإذا كانت أصول الصكوك ديونا   .أ

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداولها. .ب

كيك إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تص .ت

عيان ونحوه فال الديون أو النقود أو هما معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األ

  مانع من تداوله.

(السعودية لعربيةا المملكة -المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ألحكام الصندوق هذا يخضع)  

  



 

 

 

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق

(مفتوح - عام أسهم صندوق)   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ )

 

 مذكرة المعلومات

 كرة المعلوماتتاريخ إصدار مذ

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439  

 صناديق االستثمار.مذكرة المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة 

ات، ننصح باألخذ ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلوم"

  .بمشورة مستشار مهني

 



 إقرار

 

لصندوق روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها . ويتحمل مدير ا

لواردة في امجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات  وأعضاء

 مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال

دة في الوار المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن المعلومات والبيانات

 ."مذكرة المعلومات غير مضللة

 

 مسؤولية عن وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل الهيئة أي  

راحة من أي محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أي  تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها ص

ى أي  جزء  خسارة تنت  عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد علمسؤولية مهما كانت ، ومن أي  

ال تعني ومنها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي  توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه 

لشروط اأو تأكيد صحة المعلومات الواردة في  في باالستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 ن يمثله.مم ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو واألحكا

 

( على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوقاعتماد )تم 

 .الراجحي الماليةالهيئة الشرعية لشركة الشرعية المجازة من قِبل 
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 ملخص الصندوق

 قطاع المواد األساسية ألسهم الراجحي صندوق الصندوقاسم 

 الراجحي المالية مدير الصندوق

 مفتوح الصندوق نوع

تاريخ بدء تشغيل 

 الصندوق
 م 2007نوفمبر من عام 

 السعودي الريال العملة

 عالية درجة المخاطر

 هدف االستثمار
د قطاع الموا شركات أسهم في االستثمار خالل من الطويل المدى على المال رأس زيادة

 ضوابط الهيئة  الشرعية للصندوق. وفق السعودية، األسهم أسواق في األساسية

 المؤشر االسترشادي

 معد من قبل ستاندرد أند بورز المؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر استرشادي خاص

لضوابط ايتكون من جميع شركات قطاع المواد األساسية في األسواق السعودية المتوافقة مع 

   الشرعية

(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P) 

 االشتراك لهم المصّرح

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

 سعودي لاير  10 الطرح عند الوحدة سعر

 سعودي لاير 10,000 الحد األدنى لالشتراك

 الحد األدنى لالشتراك

 اإلضافي
 سعودي لاير  2,000

 سعودي لاير  2,000 لالسترداد األدنى الحد

أيام قبول طلبات 

االشتراك واالسترداد

  

 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

الموعد النهائي الستالم 

طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 العمل السابق ليوم تعامل قبل الساعة الخامسة عصرا  من يوم

 والثالثاء األحد التعامل أيام

 تقومي يومي من االحد إلى الخميس التقويم  أيام

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 

  المستردة

التالي ليوم  سيدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخام

ئل والتراخيص التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسا

 )إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق

 االشتراك مبلغ من 2 % أقصى بحد االشتراك رسوم

 لسنويةمن إجمالي أصول الصندوق ا سنويا   1.75 % اإلدارة رسوم



 رسوم أمين الحفظ

يتم  لألوراق المالية التيسنننويا  من قيمة األصننول % 0.02يتحمل الصننندوق رسننوم حفظ تعادل 

سننننويا  من %( 0.15-%0.07حفظها في السنننوق السنننعودية، ويتحمل رسنننوم حفظ تتراوح بين )

 ى. لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجية والعربية األخرقيمة األصول 

ن الممكن ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي م

 أن تتغير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل 

اق وبيع األور يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء

ة والجهات المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالي

 التنظيمية وأمناء الحفظ.

 أخرى رسوم

ظ ورسوم سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوم الحف

رشادي، إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االست النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس

والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى )باستثناء 

 % من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو0.25مصاريف التعامل والحفظ والضرائب( 

 ية فقطوم الفعلفي حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرس 150,000)

 

  



 تعريف المصطلحات

 األساسية المواد قطاع ألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 المالية في المملكة العربية السعوديةهيئة السوق  الهيئة

أينننام قبول طلبنننات االشننننننتراك 

 واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

ة إلى لها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسميهي فترة بداية الصنننندوق التي يتم خال فترة الطرح األولي

 جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل ظرف أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلبا  على أداء الصندوق المخاطر

 هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري المؤشر االسترشادي

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

 دة.هو يوم العمل التالي ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيه إعالن سعر الوح يوم اإلعالن

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 االستثمار واستردادهااأليام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق  يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

شركات المست إجمالي أصول الصندوق ثمر قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من ال

 بها.

إجمالي أصنننول الصنننندوق بعد خصنننم كافة االلتزامات والمصننناريف الفعلية المحملة  صافي قيمة أصول الصندوق

 على الصندوق.



حصنننننة المالك في صنننننندوق االسنننننتثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء   وحدة االستثمار )الوحدة(

 الوحدة وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 قلمدير الصندوالمدراء، المسؤولون ، الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة  األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق مستثمر/عميل/مالك الوحدة

مسننننننتثمر مؤهل/ مسننننننتثمرون 

 مؤهلون

أي شنننننخص طبيعي/ أشنننننخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر له/لهم أنظمة 

 المملكة بهذه الصفة.

نيف هي الضننوابط والنسننب المالية التي تتبعها الهيئة الشننرعية لمدير الصننندوق لتصنن الضوابط الشرعية

ثمار الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االست

 بها.

ا  عاما  طرحاالصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها  الطروحات األولية

 لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

ي حقوق األولوية تاب في أسننننننهم جد ها الحق في االكت حامل تداول تعطي ل لة لل قاب ية  مال دة هي أوراق 

 مطروحة وقت اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 )أسننننننهم هي أداة مالية أو عقد تشننننننتق قيمته من قيمة أصننننننول حقيقية أو مالية أخرى عقود المشتقات

ددة وسنننندات وعمالت أجنبية وسنننلع وذهب( وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية مح

لمشتري باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع وا

يات )  (، العقودOptions(، عقود الخيارات )Futuresومن هذه العقود ) المسننننننتقبل

وأي عقود مشننننننتقات أخرى، على أن SWAPالت ) )(، المبادForwardsاآلجلة  )

 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

د السيولة قصيرة األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجا هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد

ل واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصننننننيرة األج للشننننننركات

كالة العقود المتوافقة مع الضنننوابط الشنننرعية المرابحة والمضننناربة والو ي تشنننملوالت

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق واإلجارة

ية أو هي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق المال صناديق أسواق النقد

على  و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضننننع لتنظيم مسنننناويهيئات تنظيمية خليجية 

ي األقل لذلك المطبق على صننناديق االسننتثمار في المملكة وتسننتثمر بشننكل رئيسنني ف

 أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صنننناديق االسنننتثمار المتداولة / 

 الصناديق العقارية المتداولة

تثمارية مقسنننمة إلى وحدات متسننناوية يتم تداولها في سنننوق األوراق هي صنننناديق اسننن

المالية خالل فترات التداول المسننتمر كتداول أسننهم الشننركات والموافق عليها من قبل 

هيئة السنوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنع 



ناديق االستثمار في المملكة، على أن لتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على ص

 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

دوق هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أصول الصن الظروف االستثنائية 

لتنظيمية اأو أهدافه بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو 

 يرة.المتغ

صناديق االستثمار ذات الطرح 

 العام

ئات هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية أو هي

ألقل تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنننننع لتنظيم مسننننناوي على ا

 عيةلذلك المطبق على صنننناديق االسنننتثمار في المملكة ومتوافقة مع الضنننوابط الشنننر

 للصندوق

تشنننمل وهي جميع األسنننواق التي يتم تداول األسنننهم بها في المملكة العربية السنننعودية  أسواق األسهم السعودية

داول السوق الرئيسي تداول وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي يتم من خاللها ت

 األسهم.

ها والخدمات التي يتم شرالها وبيع هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع ضريبة القيمة المضافة

 من قبل المنشآت.

 

 

 

 

 

  



 :ستثمارالاصندوق  (1

 صندوقالاسم  (أ

 األساسية المواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

Al Rajhi Materials Sector Equity Fund 

 صندوقالتاريخ إصدار شروط وأحكام  (ب

 .م28/02/2021 وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ  .م20/8/2007شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  رتم إصدا

 صندوقوطرح التأسيس  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م 2007/8/20 الموافق ه7/8/1428 تاريخالحصول على موافقة هيئة السوق المالية في  تم

 صندوق المدة  (د

 المدةغير محدد  هو صندوق عام مفتوحاألساسية  المواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 قصندوالعملة  ـ(ه

م بها اسنننتثماراته ووحداته. وتقبل اشنننتراكات المسنننتثمرين  أي عملة بعملة الصنننندوق هي الريال السنننعودي وهي التي سنننيقو 

راغبون في ويتحمل ال أخرى من العمالت العالمية الرئيسة على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في تاريخ االشتراك.

 بعملة غير عملة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.تحويل استحقاقاتهم 

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

لمدى اتحقيق النمو على  إلى الصندوق يهدف مفتوح استثمار صندوق هواألساسية  المواد قطاعألسهم  الراجحي صندوق

 أسواق في مدرجةال المالية األوراق بين من المواد األساسية قطاع في العاملة الشركات أسهم في االستثمار خالل منالطويل 

 .الشرعية الهيئة ضوابط مع والمتوافقة السعودية األسهم

 قطاع شركات جميع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص استرشادي مؤشر هو للصندوق االسترشادي المؤشر 

 Al Rajhi Materials Index)للصندوق الشرعية ضوابط الهيئةمع  المتوافقةاألسواق السعودية  فيالمواد األساسية 

calculated by S&P) ، كمجال استثماري استداللي للصندوق ويحق لمدير  االسترشادياستخدام المؤشر  يتم حيث

االطالع  ويمكن للصندوق االستثمارية االستراتيجية مع يتوافقللصندوق بما  االسترشادي المؤشرالصندوق االستثمار خارج 

 توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم ولن )capital.com-www.alrajhi(الشركة  موقع علىعلى معلومات المؤشر 

 .الصندوق في المحصلة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم المستثمرين على نقدية

 

 يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي تيلية اللماوراق ااأل (ب

أسواق في  المدرجة قطاع المواد األساسية في رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق يحقق

  .األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك يشمل وقد األسهم السعودية

 تثماراالسز تركية سياس (ج

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


بشكل رئيسي، كما  المدرجة في أسواق األسهم السعودية قطاع المواد األساسية فيتتركز سياسية الصندوق على االستثمار 

 يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق:

 

األعلى الحد األدنى الحد  االستثمار نوع   

قطاع المواد األساسية أسهم 50% 100%  

أخرى قطاعات أسهم 0% 30%  

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%

 اتواالستراتيجي األهداف ذات عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق 0% 30%

 المتداولة الصناديق وتشمل المماثلة

%30  %0  متداولةال العقارية الصناديق وتشمل متداولة/ عاما   طرحا   المطروحة المالية األوراق 

اديق من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصن %50* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من 

 أسواق النقد في ظل الظروف االستثنائية.

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

راق المالية بناء على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية واألو

سب عملة الدولة المستثمر المذكورة سابقا  في الفقرة )ج( مع إمكانية االستثمار في أي من األسواق المالية العربية األخرى  ح

األسواق  أصول الصندوق حيث سيتم تقييم أسهم الشركات المستهدفة والمدرجة في% من صافي قيمة 10بها وبحد أقصى 

قييم السوق المستهدف المالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات المدرجة بأسواق األسهم السعودية باإلضافة إلى ت

 مدير قبل من لمصدرةا المالية األوراق في اراالستثم لصندوقمن حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية ، كما يمكن ل

 .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من مدارةال صناديقال أو تابعيه أو الصندوق

 صندوقللة ستثمارياالاذ قرارات تخا رضبغتخدامها اسندوق الصدير لمن يمك تيدوات الألاليب واسألت واالاملمعا ـ(ه

 المالية المعايير نم مجموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية بمزايا تتمتع التي الشركات على االختيار في التركيز يتم

 تحقيق بهدف ةالمالئم االستثمار أساليب تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى والمحاسبية

 ربع بشكل يثهتحد يتم حيث األسهم في االستثمار مجال طبيعة حسب المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد أقصى

 .سنوي

 ثالث من واحدة هتحدد ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظيرة لألطراف االئتماني للتصنيف األدنى الحد سيكون

 -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت من

 النقد أسواق اديقصن في االستثمار وسيكون. مصنفة غير نظيرة أطراف مع و/أو النقد أسواق أدوات في االستثمار يتم ولن

 بالصندوق تعلقةالم والمخاطر والسيولة األداء على بناء   للصندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة العام الطرح ذات

 وأي اراالستثم صناديق الئحة في عليها المنصوص القيود حسب نظير طرف أي مع لالستثمار األعلى الحد وسيكون

 .عليها تعديل

 كن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقيم ال تيالية اللموراق ااألأنواع  (و

 لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 ستثمار فيهااال ندوقللصن يمك تير الخألول اصألة أو الماليوراق األا وعن علىأي قيد آخر  (ز



تلك المفروض  ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصنول التي يمكن للصنندوق االسنتثمار بها غير

 قيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.حسب 

أو مديرو  ر الصندوقديماستثمار يديرها  ناديقصندوق أو صدات وح فيندوق الصول أصتثمار اسه فين يمكذي الد لحا (ح

 نصناديق آخرو

حسب قيود  وذلك للصندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة ذات الطرح العاميحق للصندوق االستثمار في الصناديق 

 يتجاوز العلى أن   تعديل عليها، أيوالئحة صناديق االستثمار أو  الصندوق وأحكام االستثمار المحددة في شروط

جتمعه ما مقداره الصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد مق المطروحة طرحا  عاما  األخرى واالستثمار في الصنادي

 .الصندوق أصول قيمة صافي من 50%

 ضاالقترا في دوقنصالحيات صال (ط

 ندوقالص أصول قيمة صافي من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق

 االسترداد طلبات تغطية لغرض

 ريللتعامل مع أي طرف نظ ىعلاألد الح (ي

 أي طرف نظير.  سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل مع

 اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

ق أهداف الصندوق تخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم التي تحقالمدير الصندوق  يسعى

ك بذل مدير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلليها إالمشار 

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

 ع معين ما لم عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطا

 ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

  الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثماريةعدم تحمل 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجهورية التي يكون الصندوق طرفها فيها 

 ئحة اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لال

 صناديق االستثمار 

 مدير الصندوق  االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى

للوائح واألنظمة االتزام مدير الصندوق بجميع  ب لديه، للتأكد مناإلرهاومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل 

 المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 قة بالئحة اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العال التأكد من

 صناديق االستثمار.

 ندوق  ومذكرة دوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصالتأكد من قيام مدير الصن

 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام المعلومات و المستندات ذات العالقة



 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 قطاع شركات جميع من يتكونمن قبل ستاندرد أند بورز  معد  خاص إسترشادي مؤشر هو للصندوق االسترشادي المؤشر

 Al Rajhi Materials Index calculated by) الشرعيةمع الضوابط  المتوافقةفي األسواق السعودية  المواد األساسية

)S&P ويمكن االطالع على معلومات المؤشر في الموقع التالي capital.com-www.alrajhi   

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 الصادرة أو الهيئة عن الصادرة المالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة لجهة المالية األوراق مشتقات في الصندوق يستثمر قد

لتحوط من المخاطر الغرض اإلدارة الفعالة للمحفظة وتحقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات  للهيئة مماثلة رقابية جهة عن

 قيمة صافي من٪ 10 ذلك يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن علىالمتعلقة باستثمارات الصندوق 

 .الصندوق أصول

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

 نه من يعتبر الصننننندوق صننننندوق اسننننتثمار عالي المخاطر، وتبعا  لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بي

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

  غير تليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن ظروف السوق وطرق التداول في

 قبلي. ال يعتبر ضمانا  لألداء المست للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 

  سوف تتحقق أو أنه لن يتمضمان بأن  يوجدال صندوق أو أن أداء ئر كبيرةخساأي تكبد  األرباح  ة بالمؤشر مقارن ال

 .االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  بنكيةة ال يعتبر بمثابة وديع االستثمار في الصندوق أنيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 

  ،السننترداد وقد يكون مبلغ ايجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسننرون جزءا  من أو كامل اسننتثمارهم

يسننتطع  . وقد تنخفض قيمة االسننتثمارات الرئيسننة للصننندوق وربما الالصننندوقفي به  اشننتركواأقل من السننعر الذي 

 مالكي الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

  صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة 

تمل وال يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسننننننتثمار في هذا الصننننننندوق عوامل المخاطر والتي تشنننننن

 تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

 يوجد أي يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاته ال 

عليها هذا النوع  تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداء  إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم بالمخاطر التي ينطوي

الشركات التي  يدرك أن جميع األسهم عرضة لالرتفاع واالنخفاض تبعا لعوامل النمو لتلكمن االستثمارات. كما أن المستثمر 

التذبذبات بالتوزيع  و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من مخاطر هذه تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

 الصندوق تبعا لظروف السوق.النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في 

 

 مخاطر القطاع
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اع، بشكل عام قد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا  للتغير في ذلك القط

يكون الصندوق مقابل ال يتم التركيز على االستثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كبيرة لذلك القطاع وبال

 أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.

 

 مخاطر العمالت

تشكل قوام  ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاض قيمة أي من العمالت التي

البلدان المختلفة  ت االستثمار في عدد مناستثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاال

 سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 

 نمخاطر االئتما

م رغبة الطرف في حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عد 

 يه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا .اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عل

 

 المخاطر االقتصادية

مر فيها ينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسواق التي يستث

موال، قد يكون له تي تستثمر فيها األالصندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( ال

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 

 

 

 مخاطر عدم الشرعية

شرعية للهيئة تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحت غير متوافقة مع المعايير ال

ستبعاد عدد ااألسهم بسعر قد يكون غير مالئم. إضافة إلى أن الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك 

جعل استثمارات يمن الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق من شأنه أن 

 الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.

 

 مخاطر السيولة

و إذا كانت أالقدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسواق األسهم يتعرض الصندوق لمخاطر عدم 

لذي يضطر % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى الحد ا10تعادل  تعاملقيمة الوحدات المستردة في أي يوم 

 معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.

 

 القانونيةالمخاطر 

قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وتأتي تلك المخاطر من 

 الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 

 المخاطر السياسية

مخاطر سياسية  أداء الصندوق قد يكون متأثرا بتغيير الحكومات أو الحروب أو في حال تغيير القوانين في تلك البلدان أو أي

 أخرى.

 

 األخرى االستثمارات مخاطر

 ثماريةاالست والصناديق المتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات في الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغرض

 الثابت والدخل دالنق أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه وتعتبر ،REITsالعقارية

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض وقد

 

 التمويل مخاطر



 محددال الوقت في المبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغرض تمويل على الصندوق مدير حصول حال في

 أصول لىع يؤثر قد مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير إرادة عن خارجة ألسباب

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق

 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 افيه يستثمر تيوال ائتمانيا المصنفة غير الثابت الدخل أدوات في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 أي أن حيث. وقالصند مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماني والتصنيف التقويم ثم والتحليل، البحث على بناء الصندوق

 يؤثر امم الصندوق أصول قيمة صافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصدري المالي الوضع في ضعف

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا

 

 الناشئة األسواق مخاطر

 في التأخر أو قباإلخفا مرتبطة مخاطر على تنطوي قد والتي ناشئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 طياته بين مليح قد األسواق ذهه مثل في االستثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات تسوية

 متركزا يكون عادة ئةالناش األسواق في السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى مخاطرا

 قدرا الصندوق جهيوا فقد الناشئة األسواق في تستثمر مالية أوراق في استثمر حال في ولذلك،. الشركات من محدود عدد في

 وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر

 .وحداته

 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسعر لصندوقا أداء تأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسب بديل وجود وعدم مغيابه أو ماستقالته عند سلبيا الوحدة

 

 المصالح تضارب مخاطر

 تؤثر قد ةشخصي مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر ههذ تنشأ

 .لوحدةا وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات على

 

 الُمصِدر مخاطر

 السياسية أو اديةاالقتص الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قد مما لمصدرا بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي مهأسه قيمة انخفاض إلى يؤدي

 :معلومات عامة( 4

  في الصندوق لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

ف الصندوق أهدا مراعاةمع  االشتراك بالصندوق، الصفة بهذه المملكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

على المدى  النمو في رأس الملتحقيق يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون  االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

 .أسواق األسهمقطاع المواد االساسية في من خالل االستثمار في الطويل 

 األرباح توزيع سياسة (ب

 في لمحصلةا األرباح استثمار بإعادة وسيقوم المستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 .الصندوق

 

 



 

 

 

 

 صندوقلالسابق ل األداء (ج

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

0.34 4.62 7.14 2.56 

 

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

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

2.56% 5.12% -0.63% 15.45% 4215.- % 14.16- % 27.52% 3.99% 5.73% 13.83% 

 

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

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

2.56% 5.12% -0.63% 15.45% -15.42% 
 الصندوق

8.36% 1.98% -4.67% 30.35% -21.60% 
 االسترشاديالمؤشر 

 

 الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

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

 تقارير الصندوق( 5

ل لك من خالوذ مقابلالقوائم دون  لى نسخ من هذهيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

 capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 

 

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


 الوحدات مالك حقوققائمة  (د

 .الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل 

 تها، يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيم الحصول على تقرير

 يوم من كل صفقة. 15وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 ريانه وفقا لخص بهذا التغيير قبل ساإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال م

 لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

 الفعلية  الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

  يميا، بخالف يوما تقو 21االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن

 المعلومات عليها. ومذكرةاألحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام 

 الوحدة على  مالك في شروط وأحكام الصندوق، إال في حالة تم االتفاق معالسترداد في األوقات المحددة دفع عوائد ا

 .أوقات مختلفة أو تعذر ذلك نظرا  لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

  ألداء أو ربحية  المستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضماناالستثمار في الصندوق على مسؤولية

فاض في قيمة ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخ

يم أو التعدي أو ال الجساالستثمارات المدارة أو انخفاض في أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهم

 التقصير.

   عن ديون فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال 

 .والتزامات الصندوق

  التصال األخرى ايقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو االلكتروني وبيانات

ئه من أي مسؤولية يتم إعفاصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الصندوق ال

عن عدم  ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر

تي تنشأ عن ت أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك المالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أي معلوماتزويد 

الحساب أو  عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كشف

 اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

  خضع لتلك القوانين ييتعين عليه أن إذا كان مالك الوحدات خاضعا  لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه

 دون أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون لمدير الصندوق 

الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جليا  أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارته بطريقة عملية 

بب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندوق، أو انخفض ومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعد اشعار هيئة دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد محجم الصندوق 



م مدير الصندوق باتخاذ الخطوات السوق المالية أو ألي سبب طار  آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو

 التالية:

 ( 21لك قبل )إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذ

 يوما  تقويميا  من تاريخ التصفية.

 لى مالكي ت( عسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية )إن وجد

 ق.الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندو

  دة الصندوق ميجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء

 ومدة تصفيته.

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

 تعاباأل هذه وتحتسننب الصننندوق، أصننول إجمالي من سنننويا% 1.75 مقدارها اإلدارة مقابل أتعاب الصننندوق مدير يسننتحق

 .ميالدي شهر كل نهاية في الصندوق أصول من خصمها ويتم تقويم يوم كل عند

 رسوم أمين الحفظ

سنننعودية، لألوراق المالية التي يتم حفظها في السنننوق السننننويا  من قيمة األصنننول % 0.02يتحمل الصنننندوق رسنننوم حفظ تعادل 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسننننواق نويا  من قيمة األصننننول سنننن%( 0.15-%0.07ويتحمل رسننننوم حفظ تتراوح بين )

 الخليجية والعربية األخرى. 

 قت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من و

 

 

 الضرائب

 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 .ندوقالص إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم

 رسوم التعامل

 السائدة تالعموال حسب المالية األوراق وبيع شراء وعمليات صفقات عن الناتجة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء تدفع والتي األسواق في

 رسوم أخرى



 الرقابية وموالرس النشر ورسوم الحفظ ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريف الصندوق سيتحمل

 جماليإ يتجاوز أال بشرط االخرى، والمصروفات االسترشادي، المؤشر ورسوم الصندوق إدارة مجلس أعضاء ومكافآت

 ولاألص قيمة صافي متوسط من% 0.25( والضرائب والحفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى المصروفات نسبة

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

ن قبل مدفعها  وقت، واالتعابو العموالتو الخدماتل مقابب حسة كيفيع م،  المصاريفو الرسوم جميعح يوض جدول (ب

 قصندوال

 رسوم اإلدارة
 بشكل ملتحتسب على أساس سنوي وتحالصندوق  إجمالي أصول% من 1.75

ُ  يومي  ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي تراكميا

 القانونيأتعاب المحاسب 
 ملوتح سنوي أساس على ثابت مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 35,000 أقصى بحد

 اشهر سته كل وتدفع تراكميا   يومي بشكل

 رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول
 ملتحوثابت على أساس سنوي   مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 5,000 أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العام  بشكل يومي تراكميا  

 الصندوق إدارة مجلس أعضاء مكافأة

صوله الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أ يتحمل سنويا   لاير 30,000 أقصى بحد

 بشكل ملوتحنسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 

 السنه نهاية في وتخصم  تراكميا   يومي

 (المالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
 بشكل يومي ملتحوثابت على أساس سنوي  مبلغتحتسب ك سنويا   لاير 7,500

 وتدفع في نهاية العام  تراكميا  

 حسب معايير الهيئة الشرعية مئويةتحسب كنسبة  االسهم أرباح تطهير

ي يومسنوي وتحمل بشكل على أساس كمبلغ ثابت لاير سنويا  تحتسب  28,500 االسترشاديالمؤشر  رسوم

 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكميا  

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب الحفظ خدمات و الحفظ مصاريف رسوم

 االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 بالتمويل تتعلق
 يوجد ال

 أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى اإلدارية الخدمات
 ال يوجد

 تتعلق خدمات تقديم مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي بسجل
 ال يوجد

 تحميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 من دفعها يتم أو الوحدات مالكي على

 .الصندوق أصول

 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم* 

  المضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم جميع**

 

دفعها مالكو ي التي الملكيةونقل  االستردادو االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل (ج

 المقابل ذلكالوحدات، وطريقة احتساب 



حد ك% 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل 

 الصندوق وفقا  لتقديره الخاص خفض هذه النسبة.أقصى من قيمة كل اشتراك. ويجوز لمدير 

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة  تعموالأي  (د

 ال يوجد

 مالكل الصندوق أو من قب أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو المصاريفو رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه

 .أساس عملة الصندوق ىالوحدات عل

 لصندوقا وحجم سعودي لاير 100,000 المستثمر المبلغ أن بافتراض أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

 %.10 يعادل المالية السنة نهاية في المحقق والعائد سعودي لاير مليون 10 يعادل

 وتكون غير متضمنة في مبلغ االستثمار.*  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة 

 فيما عدا الرسوم المعفاة أو التي ال ينطبق عليها رسوم الضريبة.أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة في المثال **جميع الرسوم 

 الصندوق اصول إجمالي
 بالريال الصندوق ومصاريف رسوم

 السعودي

 المستثمر ومصاريف رسوم

 السعودي بالريال

 2,100 - *االشتراك رسوم

 الحفظ رسوم

 )على افتراض أن متوسط رسوم الحفظ يعادل

0.035)% 

3,675 36.75 

 300 30,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 367.5 36,750 الحسابات مراجع  رسوم

 75 7,500 الرقابية الرسوم

 52.5 5,250 تداول رسوم

 299.25 29,925 رسوم المؤشر االسترشادي

 1,837.50 183,750 الصندوق ادارة رسوم

 2,969 296,850 **الرسوم والمصاريف السنوية مجموع

 110,000.00 11,000,000 المال رأس% + 10 االفتراضي العائد

 السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي

 10,703,150 المالية
107,032 



 :التسعيرالتقويم و( 6

 آلية تقويم أصول الصندوق تفاصيل (أ

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

. المستحقة األرباح يهاإل مضافا   إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 بها المشاركة تمت لتيا األسهم تقويم وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم إذا

 سعر أو االكتتاب رسع على بناء المالية الورقة وتداول االكتتاب بين ما الفترة في األولوية وحقوق األولية الطروحات في

 وحداتها قيمة صافي خالل من تقويمها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار صناديق في االستثمار حالة وفي به، المكتتب الحق

 استثمارات ماأ عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال وفي المعلنة

 .للصفقة  سميةاإل للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقضية الفترة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات في الصندوق

 عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 الفقرة في إليه رةاالشا تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

، الخامسة الساعة قبل  أعاله )أ(  التعامل. وملي التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساء 

 

 

 الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

ساب حوتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو سيتم توثيق 

% أو أكثر من 0.5سعر وحدة بشكل خاطئ .  كما سيتم إبالغ الهيئة فورا  عن أي خطأ في التقويم أو التسعير تشكل نسبته 

 قع تداول وفي تقارير الصندوق.سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا  في موقع الراجحي المالية ومو

 .االستردادو االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

 ناقصا   تحقاتالمس ناقصا   األصول إجمالي)باستخدام المعادلة التالية:  وحدة لكل قيمة األصول قيمة صافييتم حساب 

يتم تقويم صافي والصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة. مقسومة على إجمالي عدد وحدات ( المتراكمة المصروفات

ة الريال السعودي قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقويمها بعمل

 بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقويم.

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 الوحدة سعر نشر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم في مساء   الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع في

 :التعامل( 7

 األوليالطرح تفاصيل  (أ

د أدنى حال يوجد  .م 2007 عام من نوفمبر شنهرب عمله الصنندوق الصنندوق يعتبر صنندوق مفتوح غير محدد المدة وقد بدأ

 .لبدء عمل الصندوق 

 لاير سعودي 10سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 



 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  (ب

) األحد امل يسمح باالشتراك واالسترداد والتحويل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم تع

الشننننننتراك . وسننننننيكون آخر موعد السننننننتالم طلبات اعاملبسننننننعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم الت( والثالثاء

 يوم العمل السابق ليوم التعامل. من واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساء  

 الطلبات تقديم مكانو للملكية األدنى الحدو االستردادو لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستروا االشتراك إجراءات (ج

 االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين المدةو

 اإلضننافي لاير سننعودي، وهو الحد األدنى للرصننيد  والحد األدنى لالشننتراك 10,000الحد االدنى لالشننتراك في الصننندوق 

  براملللاير سنننعودي ويجوز لمدير الصنننندوق خفض هذه النسنننب  2,000لاير سنننعودي والحد االدنى لالسنننترداد  2,000

 االدخارية واالستثمارية.

الل سنناعات خعن طريق فروع الشننركة المعتمدة  يتم اسننتالم طلبات االشننتراك واالسننترداد أو التحول بين الصننناديق يوميا  

وفرها شننننننركة تالعمل الرسننننننمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي 

 الراجحي المالية.

التي تم فيها  عاملتنقطة السننننيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسننننترداد المناسننننبة قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي ل

وحدات متوافرة تحديد سعر االسترداد، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسائل و التراخيص )إن وجدت( المناسبة لتحويل ال

 لدى مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

ل أي تغييرات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصوسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات بالمعلومات 

لطلب يظهر فيه افي المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند 

 جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

 الصندوقاستثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل  ـ(ه

ستثمارها في صناديق أسواق النقد سيتم ا لصالح  لنقداق اسوأ صفقاتو أموال االكتتاب المستلمة خالل فترة الطرح األولى 

، إلى لمملكةخارج ا ة، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسالمستثمرين بالصندوق

 .المطلوب أو الوقت المحدد لبدء عمل الصندوقإلى الحد األدنى حين الوصول 

 لبدء عمل الصندوق للمبلغ دنىاأل حدال (و

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

قيمة  صافيل ىكحد أدن يعادلها امعودي أو س لاير ماليين 10ب متطلتيفاء اسمان لض الالزمة التصحيحية اإلجراءات (ح

 .أصول الصندوق

المالية فيما يخص  يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق

عودي س( ماليين لاير 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتطلب الالزم 

دوق فوق ظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصنسوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات الن

فقا  إلجراءات والحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق 

 اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.

 .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 المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىرأأذا  -

 يملكها التي ىاألخر األصنننول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسنننة السنننوق في التعامل تعليق تم إذا -

 نسبة ةمهم أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

لي. ويحدث استرداد الوحدات كحد أقصى إلى يوم التعامل التايجوز لمدير الصندوق تأجيل .الصندوق أصول قيمة صافي إلى

 ( أو أكثر من%10) ذلك، إذا بلغ إجمالي نسننبة جميع طلبات االسننترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل

 صافي قيمة أصول الصندوق .

ة والمبررات مع االخذ باالعتبار المدة الضنروريفي حال تعليق تقويم الصنندوق، سنيتخذ مدير الصنندوق االجراءات الالزمة 

سيتم إشعار هيئة السوق المالية ومالكي  لوحدات فورا اومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما 

نفسننننها  طريقةبأي تعليق مع توضننننيح أسننننباب التعليق، وإشننننعار هيئة السننننوق المالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بال

 كتروني للسوق.المستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإلل

 االشننتراك هذا على يترتب أنه الصننندوق مدير رأى حال في الصننندوق في اشننتراك طلب أي رفض الصننندوق لمدير ويحق

 مالكي مصننننلحة يحقق االشننننتراك طلب رفض كان إذا أو األموال غسننننل مكافحة نظام أو المالية السننننوق هيئة للوائح مخالفة

 .الحاليين الوحدات

ل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي  .ستؤجَّ

 كل معاملة يتمو  الطلب استالم أولوية أساس على الدفع يتم فسوف الصندوق، مدير قبل من االسترداد تأجيل تم حالة في

 التي العمالء اتطلب تنفيذ يتم سوف% 10 الواحد التعامل يوم في االسترداد طلبات إجمالي تجاوز إذا بحيث حدة على طلب

 عن الوحدات قيمة نخفضتا فإذا.  األسبقية بحسب باالسترداد الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد قبل طلباتهم استالم تم

 .بالكامل المستثمرين وحدات استرداد يجب فعندئذ بالصندوق، لالستمرار المطلوب األدنى الحد

  :خصائص الوحدات( 8

ون االشننتراك يجوز لمدير الصننندوق أن يُصنندر عددا  غير محدود من الوحدات متسنناوية القيمة تكون جميعها من فئة واحدة. ويك

 في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :و تقديم التقارير المحاسبة( 9

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

نتهاء من إعداد وسننيتم اال المراجعة بإعداد تقارير مالية سنننوية والتي تتضننمن القوائم المالية السنننوية الصننندوق  مدير سننيقوم

كما يقوم  وق،ن نهاية السننننننة المالية للصنننننندم يوما  ( 70) سنننننبعين التقارير السننننننوية وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز

من إعدادها  نتهاءاالي وسيتم الصندوق أيضا  بإعداد تقارير مالية أولية والتي تتضمن القوائم المالية األولية بشكل نصف سنو

  يوما  من نهاية فترة التقرير. (35) خمسة وثالثون حتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوزوإتا

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

من خالل أو  (البريد اإللكترونيعنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

أو اإلشعار  التقارير. ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في اعتمادهاأي وسيلة تواصل أخرى يتم 

التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويميا  يوما   )45) خمسة وأربعون وذلك خالل فترة

 .الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة



 .2008-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 .للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةتقديم القوائم  (د

 وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

بدون  (بريد اإللكترونياليتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو 

 مقابل بناء  على استالم طلب خطي منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

ينطبق عليهم التعريف  ينمسنننتقل عضنننوينبينهم أعضننناء من  أربعة منيشنننرف على الصنننندوق مجلس إدارة مكون  -1

تالية الوارد في قائمة المصننننطلحات المسننننتخدمة في لوائح الهيئة، ويتكون مجلس إدارة الصننننندوق من األعضنننناء ال

 أسمائهم:

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

 ستقل(م)عضو غير  -العيسى  عبد هللاأنس بن  /الدكتور الشيخ 

 /عضو مستقل(الرميم  عبدا هللطارق بن  السيد( 

 )السيد / عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 مستقل(عضو غير –) رئيس المجلس   المحسنبن عبدالرحمن السيد/ أحمد 

قبل   .المالية والمراجعةعاما من الخبرة في األعمال المصرفية و 14هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية، ,ولديه أكثر من 

أنه عمل سابقا في مصرف  األردن، كما -انضمامه للراجحي المالية، كان يشغل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي 

أحمد  .وشركة ديلويت وعمل أيضا في الصندوق السعودي للتنمية PwC ركةلك كان يعمل في شالسعودية، وقبل ذ -الراجحي 

متحدة األمريكية، ودرجة الواليات ال -حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ساوث ايست ميسوري ستيت 

ا للمحاسبة، وقد من مجلس كاليفورني (CPA) دالبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود. أحمد أيضا محاسب عام معتم

 .دحضر البرنام  التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفور

 

 غير مستقل( )عضو -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ

اجسننتير من ، يحمل شننهادة الم2010شننهر سننبتمبر منذ  أمين الهيئة الشننرعية ومدير اإلدارة الشننرعية بشننركة الراجحي المالية

عمل في الرقابة  ،المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويحمل بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها

ت الشنننرعية بمصنننرف الراجحي، كما عمل في جامعة اإلمام محمد بن سنننعود اإلسنننالمية، له مسننناهمات في مجال االسنننتشنننارا

 الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات.

 

 

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


 )عضو مستقل( الرميم عبدهللا بن طارق /السيد

ض طارق مؤسنننس وشنننريك تنفيذي لشنننركة شنننركاء وتر األعمال التجارية، وهي شنننركة اسنننتثمارية خاصنننة لها مكاتب في الريا

ركة مرخصة السعودية لألسماك وصندوق تالل الملقا السكني، وشركة تأثير المالية، وهي ش رئيس مجلس إدارة الشركة ودبي.

ني )أسنننني (، وهو نائب رئيس مجلس إدارة وعضننننو لجنة االسننننتثمار للمجموعة المتحدة للتأمين التعاو من هيئة السننننوق المالية.

ناعية السعودي، سيرته العملية مع صندوق التنمية الصبدأ م وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة األمثل للتمويل.

ي وأيضا منصب كبير المصرفيين ف  AG  Deutsche Bankوقد شغل سابقا  منصب رئيس قسم إدارة األصول الثروات في 

BNP Paribas Corporate& Investment Banking.  حاصنننل على شنننهادة الماجسنننتير في إدارة األعمال من كلية لندن

ي مرخص من وشنننهادة البكالوريوس في الهندسنننة الميكانيكية من جامعة والية بورتالند، كما يعد طارق مسنننتشنننار مال لألعمال،

 وزارة التجارة واالستثمار.

 

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  زعبد العزيالسيد/ 

ثمار التجارية منذ العمير حاليا  منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالست زيشغل االستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزي

لمالية، ولديه ام وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيسا  إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي 2012عام 

جلس ادارة في شغل منصب عضو مسنه في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما ي 15خبرة تزيد عن 

لتجارية والصناعية، صندوق الراجحي ريت وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات ا

 .حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسرا

 

 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:

 سننبيل على - لكذ ويشننمل فيها، طرفا   العام الصننندوق يكون التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على الموافقة -

 العقود ذلك يشننمل الو الحفظ، خدمات تقديم وعقود للصننندوق، اإلدارة خدمات تقديم عقود على الموافقة – الحصننر ال المثال

 .المستقبل في بها سيقوم أو الصندوق بها قام استثمارات أي شأن في االستثمارية للقرارات وفقا   المبرمة

 .الصندوق بأصول المتعلقة التصويت بحقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد -

 .الصندوق مدير عنه يفصح مصالح تعارض أي على المصادقة أو الموافقة مناسبا ، ذلك كان ومتى اإلشراف، -

 لديه لتزامواال المطابقة مسننننننؤول أو الصننننننندوق مدير لدى وااللتزام المطابقة لجنة مع األقل على سنننننننويا   مرتين االجتماع -

 - الحصننننر ال مثالال سننننبيل على - ذلك ويشننننمل العالقة، ذات واللوائح واألنظمة القوانين جميع الصننننندوق التزام لمراجعة

 .االستثمار صناديق الئحة في عليها المنصوص المتطلبات

 يتضننمن( غيره أم عقدا   أكان سننواء) آخر مسننتند وأي المعلومات ومذكرة الصننندوق وأحكام شننروط ودقة اكتمال من التأكد -

صندوق تتعلق إفصاحات صندوق ومدير العام بال صندوق وإدارته ال ضافة العام، لل  أحكام مع قسب ما توافق من التأكد إلى إ

 .االستثمار صناديق الئحة

 وشروط ستثماراال صناديق الئحة ألحكام وفقا   الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق مدير قيام من التأكد -

 .المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام

 .الوحدات مالكي مصلحة يحقق وبما وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -

 .المجلس اتخذها التي والقرارات االجتماعات وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر تدوين -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مكافآتتفاصيل  (د



ضاء المستقلين لاير سعودي  كحد أقصى سنويا لألع 30,000المكافآت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى  

 مجتمعين.

 

 

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

 ألهداف بهةمشا استثمارية أهداف ذات أخرى استثمارية صناديق في أعضاء يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن

 أعضاء أحد ديج أن الممكن فمن ولذلك. أخر صندوق مدير أي قبل من أو الصندوق مدير قبل من تدار كانت سواء   الصندوق

 مع صالحالم أو الواجبات في محتمل تعارض على ينطوي موقف في أنه ألعماله ممارسته نطاق في الصندوق إدارة مجلس

 مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف التزاماته اإلدارة مجلس عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي. الصناديق من أكثر أو واحد

 درجة لىإ وحرص نية وحسن بأمانة بالعمل وذلك بالصندوق إدارة مجلس كعضو ومسؤوليته هدور حسب المعنيين الوحدات

 وفي لمصالحا في محتمل تعارض أي على االطالع عند األخرى الصناديق عمالء تجاه التزاماته إغفال دون عمليا   ممكنة

 إلى أنه لماع. ذلك وجوب اإلدارة مجلس أعضاء رأى إذا التصويت عن العضو ذلك يمتنع سوف التصويت تتطلب التي الحاالت

 لصندوقا إدارة مجلس عضو مصالح بين متحقق تعارض يوجد ال الصندوق وأحكام وشروط المعلومات مذكرة إعداد تاريخ

 . الصندوق ومصالح

 .صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

خرى، و أاإلدارة قد يكون لهم عضويات مماثلة في صناديق استثمارية يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس 

جميع أسننماء الصننناديق االسننتثمارية المدارة من قبل الشننركة التي  –من حين آلخر  –يجتهد مدير الصننندوق لبيان وتحديث 

لصناديق لحالية في ايحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة. الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس اإلدارة ا

 االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
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)الريال صننننننندوق الراجحي  للمضننننننناربة بالبضنننننننائع 

 السعودي(
    

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

     صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول



     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

     صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صننننننندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 )أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
    

     لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صنننننندوق الراجحي إم إس سننننني أي لمؤشنننننر األسنننننهم 

 السعودية متعدد العوامل
    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
    

 صندوق الراجحي المطور للمرابحات
    

 صندوق الراجحي ريت
    

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
    

 

 :الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و هيئةأعضاء  أسماء (أ

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

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

 محمد بن سنننننعودمام حصنننننل الدكتور صنننننالح على الشنننننهادة الجامعية وشنننننهادة الماجسنننننتير والدكتوراه من جامعة اإل 

م معتمد في يعمل رئيسننا  للهيئة الشننرعية في شننركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني، وهو محامي ومحكاإلسننالمية، و

 لبحرينا –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

عود وشننننهادة الماجسننننتير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سنننن حصننننل الدكتور سننننليمان على الشننننهادة الجامعية

 .اإلسالمية، ويعمل حاليا  قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

ويعمل مية، حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال

يسنننا  للجمعية الرياض، ورئ -حاليا  )أسنننتاذ( في قسنننم الفقه في كلية الشنننريعة بجامعة اإلمام محمد بن سنننعود اإلسنننالمية

 العلماء بالمملكة العربية السعودية.الفقهية السعودية، وهو عضو سابق لدى هيئة كبار 

 

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:



د من تقيدهــا بأحــكام دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأك .1

 .الشريعة

 مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام الشرعية.تقديم الرأي الشرعي إلى  .2

 مارات الصندوق.على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستث يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

 التأكد من استبعاده.و -ن وجدإ–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة.مراقبة استثمارات الصندوق  .5

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية  ال يحمَّ

 

تبعة الم اإلجراءاتصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمحال عدم التوافق مع  في

التي تشمل والصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق  والبضائع تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم

 ما يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 

والمضاربة في  .هي أن يدفع شخص ماال  إلى آخر ليت جر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه تعريف المضاربة:

ق( على أن هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( والمضارب )مدير الصندو

ب ما اتفقا تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعا  بينهما حسيتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه 

 عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمله فقط.

 

 الضوابط الشرعية:

الصادرة  الشرعيةفي حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية, تحكم الصندوق الضوابط  .1

 من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي: .2

ى بموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع علو –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 المشتري.

 ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت. -

 ال يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل. -

 سه.إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنف -

 مارية.تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته االستث ال يجوز .3

ندوق ديون ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت في موجودات الص .4

 بيع الدين. أو نقود، إذ يجب في هذه الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 ما يأتي: من الهيئة الشرعية لمدير الصندوقتحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم الصادرة 

 

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

اجرة بأسهمها األغراض واألنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثمار والمتالنوع األول: الشركات المساهمة ذات  -ث

 وفق شروط البيع وأحكامه.



خنزير النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم ال -ج

لربوية، ، وصناديق االستثمار في السندات اوشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون واألفالم الخليعة

 مها مطلقا .والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات ال يجوز االستثمار والمتاجرة بأسه

ر محرمة، النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعامالتها أمو -ح

 ات المساهمة ما يأتي:ها بالربا اقتراضا أو إيداعا . وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من الشركمثل تعامل

 ية:أوال : يجب أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط اآلت

عامل بالربا فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التإن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة،  -

 وتسد الحاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.

٪( من 30)-سواء أكان قرضا  طويل األجل أم قرضا  قصير األجل–أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا  -

ان مبلغه، وتؤخذ ك، علما  أن االقتراض بالربا حرام مهما إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية

 القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

إليراد ناتجا  ا٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا 5أال يتجاوز مقدار اإليراد النات  من عنصر محرم ) -

م يتم حرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لعن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط م

 اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب االحتياط.

 وما ورد من تحديد للنسب مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء. -

بيع أسهمها حسب الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها بثانيا : إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها 

 اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوما  من تاريخ العلم بتغيرها.

قوائم مالية صادرة  ثالثا : يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب

 ة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.موضح

 رابعا : ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

ثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، يعني االستو-خامسا : تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

لشركة نفسها بذلك أم بواسطة اسواء  قامت  -أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

ول، أو في التدا غيرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط )السمسرة( كما في حالة الوساطة

عن الغير والتوكيل  على سبيل اإلدارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة

 للغير كما في إدارة المحافظ االستثمارية.

  لشرعيةا الهيئة ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادسا : 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

وية أو في تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا  شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معن

مها تخداملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء اس

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوك ما يأتي:  

 أن يكون الصك مجازا  من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية. .1

و اإلجارة أو أاالستصناع، أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو  .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.



ات في أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيرها من المحرم .3

 الشريعة اإلسالمية.

عدي أو لصك رأس ماله في غير حاالت التأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك ا .4

 التفريط.

 يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5

 قد الصرف.إذا كانت أصول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط ع .أ

 يانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداولها.إذا كانت أصول الصكوك أع .ب

كيك إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغرض تص .ت

فال عيان ونحوه الديون أو النقود أو هما معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األ

  مانع من تداوله.

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم 

 

 

 

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية

 الرئيس ، طريق الملك فهدالمركز 

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

ب قرار شركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموج

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428بتاريخ ( 2007-34-5)الهيئة رقم 

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل مدفوع المال الرأس 

 

 

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


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

 م 31/12/2019السنة المنتهي في  البند

 486,775,750 الدخل

 175,879,412 المصاريف

 20,941,786 الزكاة

 289,954,552 صافي الدخل

 

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

 .(لصندوقا

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .ئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذير -شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس - شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس ئيسر -شركة مجموعة الراجحي القابضة  -

 .ئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذير -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .لس اإلدارة/غير تنفيذيرئيس مج -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .ير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة/غ - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .ر تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة/غي -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -

 .ارة/غير تنفيذيرئيس مجلس اإلد - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 غير تنفيذي . –شركة الرلية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

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

 .جلس إدارة/غير تنفيذيم عضو -والمسفر الزراعية ذ.م.مشركة الراجحي  -

 .جلس إدارة/غير تنفيذيم عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي ضوع -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو – ايه آي جي العربيشركة ميتاليف  -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة -

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -شركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة -

 

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

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي غير/دارةإلا مجلسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

  لس إدارةعضو مج -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -



 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو - صافوال مجموعة -

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو -شركة بندة للتجزئة -

 

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

 الح حاملي مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مص

وقيود اته وممارس استثمار الصندوقااللتزام بسياسات والوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام 

 مارمن الئحة صناديق االستث 41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

  لصندوق اااللتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في هذه المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير

 بالضوابط الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

  حاجة لذلك. ىرأذا صندوق من الباطن إيحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  التي المهام (ط

 يوجد ال

ة صندوق تتعارض مع أنشط أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىرأخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 .االستثمار

 ال يوجد 

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

 مدير لتعيين اسبامن تراه اجراء أي واتخاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة (ث

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسبا تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق

 األشخاص الئحة بموجب بذلك المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشتط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7

 .لهم المرخص

 ماليةال السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .8

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .9

 لوائحه او النظام التزامب – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

)أ(  الفقرة من 5 يةالفرع الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ج

 أعاله.

 كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في (ح

 من األولى يوما 60 الـ خالل وذلك البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل من

 ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين

 .بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير



 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

   البالد الماليةشركة البالد لالستثمار  

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

لترخيص اهي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب  البالد الماليةشركة 

 م14/08/2007هـ الموافق 01/08/1428( بتاريخ 08100-37رقم )

 .صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 في اإلدارية بيرالتدا جميع واتخاذ الوحدات مالكي جميع عن نيابة الصندوق أصول وحماية حفظ عن المسؤول هو الحفظ أمين

 الصندوق. أصول حفظ يخص ما

ً  الحفظ أمينكلف بها  التي المهام (و  .طرفاً ثالثا

يابة عنه في األسننننننواق ايحق ألمين الحفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام بجزء من مهام أمين الحفظ أو جميعها  ية أو ن لمحل

 .الخارجية

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

الحاالت  أي من حال وقوع في مناسننننننبا  تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصننننننندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (ج

 :اآلتية

 .الئحة األشخاص المرخص لهمبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف (6

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلغاء (7

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطلب  تقديم (8

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


 .التنفيذية ئحهبالتزام النظام أو لوا -ا  تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل أمين الحفظ قد أخإذا رأت الهيئة أن  (9

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -ةبناء  على أسس معقول- ترى الهيئة أي حالة أخرى (10

مين ني تعيين أفيجب على مدير الصننننندوق المع إذا مارسننننت الهيئة أيا  من صننننالحياتها وفقا  للفقرة )أ( من هذه المادة، (د

امل من أجل التعاون بشنننكل ك وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصنننندوق حفظ بديل وفقا  لتعليمات الهيئة، كما

لى من تعيين ( يوما  األو60)ـننننننن تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال المساعدة على

لتقدير الهيئة  ووفقا   زول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضننننروريا  ومناسننننبا  أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المع

 ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.المحض

 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

مين أن عزل أ معقول ى بشننننكلرأإذا  كتابيبموجب إشننننعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصننننندوقيجوز لمدير  (د

 .تابيكالحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  وبشكل 

الكتابي ار إلشننعاأمين الحفظ  من تسننلم ( يوما  30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصننندوق (ه

 لصننننننندوقمدير االتعاون بشننننننكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقا  لصننننننادر ال

ما كان ذلك تسننننهيل النقل السننننلس للمسننننؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثل

 بصندوق االستثمار ذي العالقة.ضروريا  ومناسبا ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة 

ى مدير عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب عل اإللكتروني موقعه اإلفصنننناح فورا  فييجب على مدير الصننننندوق  (و

 لعام.الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق ا

 .االستثمارمستشار ( 14

 دال يوج

 عالموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 الرياض -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 
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 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

 

 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادووصف األد( 

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

ت وبيع وحدات الصندوق تحت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنواعرض  (1

 التوزيع الخاصة بالموزع

 ين.تنفيذ االشتراكات واالستردادات في الصناديق المستثمر بها بشكل تجميعي تحت مسمى الموزع المستثمر (2

نموذج مكافحة والمستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف عمليك القيام بجميع متطلبات العناية والحرص الالزم على  (3

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقا  للوائح واألنظمة السعودية.

ر تأكيد إتمام مسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم التقارير الخاصة بالصندوق بما تشمله من تقارير دورية وتقاري (4

 ر الصندوق.لصفقات، والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين، وتقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بمديا

 تحمل جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5

 التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام التي تقدم للعمالء وأي تحديثات وتغييرات عليها. (6

 :القانوني المحاسب (16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يون  إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

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

 

 .صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

ستنادا   المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل   تمت والتي بها يقوم يالت المراجعة لأعما إلى ا

 أخالقيات لباتبمتط المحاسنننب التزام تطلبت والتي السنننعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا  

 األخطاء من خالية المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصننننننو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط لمهنةا

 يضنناحاتواإل للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصننو بإجراءات القيام أيضننا القانوني المحاسننب مسننؤوليات تضننمن. تيةهرالجو

 المحاسننبية قديراتالت ومعقولية المتبعة المحاسننبية السننياسننات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضننافة .المالية القوائم في الواردة

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة المستخدمة
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 : ىمعلومات أخر( 17

 .لمصالح عند طلبها بدون أي مقابلمعالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات وسيتم تقديم  (أ

 .الخاصة التالعموالصندوق بشأن التخفيضات و ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات وبالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

حد ك% 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل 

 الخاص خفض هذه النسبة. أقصى من قيمة كل اشتراك. ويجوز لمدير الصندوق وفقا  لتقديره

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

 .بنفسه ماله زكاة استخراج المستثمر يتولى

لقيمة اضريبة إن الرسوم والمصاريف والعموالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ال تشمل 

  .نفيذيةلنسب المنصوص عليها في نظام الضرائب والئحته التالمضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا  ل

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

الموقع على يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص به و .6

ت وأمين اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول ، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدا

ن يحدد اإلعالن يوما  من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أ 21أيام وال تزيد عن  10الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ح. كما يتعين على مدير الصندواإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه وو وق، في نفس وقت قته وجدول األعمال الُمقتر 

 وق المالية.إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة الس

حد أطلب خطي من أيام من استالم  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  .7

 ندوق.% على األقل من وحدات الص25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا  أو الذين يمتلكون مجتمعين 

على األقل  %25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  .8

 من قيمة وحدات الصندوق.

من خالل  اء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثانفي حال عدم الوف .9

خالل إرسال  اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول  ومن

تماع الثاني. أيام من تاريخ انعقاد االج 5ن إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل ع

بصفة  وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين

 شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا  قانونيا .

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .10

 

 .صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

ر الصننندوق يعتبر هذا الصننندوق من الصننناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصننفيته. ومع ذلك، فإنه سننيكون لمدي

قة عملية ريالحق في تصننفية الصننندوق بالكامل، إذا أصننبح جليا  أن حجم أصننول الصننندوق ال يبرر االسننتمرار في إدارته بط

ق، أو انخفض ومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بسبب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندو

د اشعار هيئة ن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعدون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد محجم الصندوق 

خاذ الخطوات طار  آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتالسوق المالية أو ألي سبب 

 التالية:

 ( يوما  21إرسننننال إشننننعار مكتوب بهذه التصننننفية إلى هيئة السننننوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل )

 تقويميا  من تاريخ التصفية.



  الصننننندوق من أصننننول الصننننندوق وتوزيع المبالغ المتبقية )إن وجدت( على مالكي سننننداد االلتزامات المسننننتحقة على

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.

  يجب على مدير الصنننندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسنننوق عن انتهاء مدة الصنننندوق ومدة

 تصفيته.

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجاني 

 أو عن طريق المراكز االستثمارية. 011/ 4600625أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

  هيئة السوق المالية نتائ  أي شكوى صادرة عن أي مستثمر من المستثمرين في حالة طلب الجهات القضائية المختصة أو

 في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

 يوم عمل، يحق للمشنننترك إيداع شنننكواه لدى هيئة السنننوق  15رد خالل وفي حالة تعذر الوصنننول إلى تسنننوية أو لم يتم ال

إدارة شننكاوى المسننتثمرين، كما يحق للمشننترك إيداع شننكواه لدى لجنة الفصننل في منازعات األوراق المالية بعد  -المالية

بجواز إيداعها  ( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشننننكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشننننكوى90مضنننني مدة )

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

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

تعديالت  السنننعودية السنننارية المفعول وأليشنننروط وأحكام الصنننندوق ألنظمة المملكة العربية مذكرة المعلومات وتخضنننع 

الحقة في المستقبل لتلك األنظمة بما ال يخالف الضوابط الشرعية  المعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحال أي نزاع ينشا بين 

 فصل في منازعات األوراق المالية.مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة ال

 .داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور في  لمالكي الوحدات الحق في

 .مذكرة المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 .ملكية أصول الصندوق (ط

 مدير أو الصندوق لمدير يكون أن يجوز وال (،مشاعة ملكيه) الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 الصندوق أصول في مصلحة أي   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

 الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو

 المطالبات بهذه مسموحا   كان أو ،هملكيت حدود في وذلك الصندوق، لوحدات ا  مالك الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب

 –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىمعلومة أخرأي  (ي

أن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معقكل بش

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ التي المعلومات

 ال يوجد

 االستثمارسياسات  فيذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيإعفاءات من  (ك

 . هوممارسات



 ال يوجد

 

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

بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق، على السياسات العامة المرتبطة بممارسة حقوق التصويت 

للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جزءا  من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناء  الممنوحة 

وسننيتم تزويد مالكي  على تقديره الخاص، ممارسننة أو عدم ممارسننة أي حقوق تصننويت، بعد التشنناور مع مسننؤول االلتزام.

 طلبهم.الوحدات بهذه السياسة عند 

 

 .االستثمارال مجديد تح معايير (م

مع الضوابط  المتوافقةفي األسواق السعودية  المواد األساسية قطاع شركات جميع هو للصندوق االستثماري المجال

 االستثمارية االستراتيجية مع يتوافقللصندوق بما  االسترشادي المؤشرويحق لمدير الصندوق االستثمار خارج  الشرعية

 .للصندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1) رقم ملحق

 م:2019 للعام الفعلية والمصاريف الرسوم ملخص

  

 524,125.10 

 36,750.00 
 5,250.00 

 0 
 7,500..00 

14,766.27 
29,925.79 
47,638.23 
5,116.04 

671,071.43 
2.36% 

9,639.98 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

                     

      

 

 


